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4. ve 5. sayfalarda görsel 
üzerindeki yazı

“Tâlib-i hubb-i hakikat behre-yâb-ı feyz olur
Bâb-ı hakkdır derkeh-i Sultan Bektaş Velî
Mühr-i tevhîd ü hidâyet matlaıdır bu makam
Sırr-ı envâr-ı Muhammed’le Ali’dir müncelî”

“Kırşehir ile Kayseriyye arasında vâki‘ Hünkâr Hacı 
Bektaş Velı ̂kuddise sırrhu’l-âlı ̂hazretlerinin dergâh-ı 
şerıf̂lerinin resm-i mücessemidir, sene 1299 [1881-
1882]”

“Sultan Bâyezid Câmi‘-i Şerîfi Kütüphânesi altında 
105 numaralı Süleyman Efendi Matbaasında tab‘ 
olunmuşdur. 1299” [1881-1882]
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Hacı Bektaş Veli, düşünsel ve tarihsel anlatısıyla, Anadolu insanının maddi ve ma-
nevi aidiyet dünyasını şekillendiren en önemli figürlerden biri olmuştur.  Bu etki 
dahilinde, 13. yüzyıl Anadolu kültür ortamında yaşayan Mevlânâ, Hacı Bektaş, Nas-
reddin Hoca, Yunus Emre gibi isimler bir taraftan da modern Türkiye’nin düşünsel 
altyapısını beslemiştir. Bu anlamda, kitap içinde yer alan en eski metinlerin Cum-
huriyet’le yaşıt olması bu değerlendirmeyi de somutlaştırmaktadır.

İnsan sevgisi, merhamet ve hoşgörünün bir temsili olagelmiştir Hacı Bektaş 
Veli. Teolojiden halkbilime, entelektüel düşünceden örf ve âdetlere kadar hemen 
her alanda onun öğretisinin izlerini gözlemlemek mümkündür. Oldukça yerel bir 
figür gibi duran Hacı Bektaş Veli bir taraftan da sözünün ve eyleminin gücüyle ev-
renseldir, mesajı tüm insanlık içindir. 

İstanbul tüm bu anlatılara doğrudan ya da dolaylı mekân olmuş en önemli ya-
şam alanlarından biridir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Anadolu kültür ve 
düşün iklimini besleyen, yönlendiren, geliştiren tüm tarihsel figür ve anlatıların 
kıymetinin farkındayız. 

Hacı Bektaş Veli’nin ölümünün 750. yıldönümü, 2021 yılında UNESCO tarafın-
dan “Hacı Bektaş Veli Yılı” olarak ilan edildi. Elinizdeki çalışma bu anlamda önemli 
bir tarihselliğe sahip. Üç temel başlıkta değerlendirilen çalışmada, Hacı Bektaş Ve-
li’nin hayatı ve yaşadığı dönem hakkında yaklaşık yüz yıllık bir birikimden yapılan 
seçki bulunmakta. Çalışmanın bir diğer katkısı ise alana dair temel kaynaklardan 
yapılan seçkinin bilimsel kriterlerle okurla paylaşılması.

Hacı Bektaş Veli: Hayatı ve Dönemi Üzerine Metinler başlıklı kitap, “İncinsen de 
incitme” diyenbir ruh halinin ve davranışın temsili olan Hacı Bektaş Veli’yi hatır-
latması ve onunla ilgili yapılan en temel çalışmaları bir araya getirmesi adına çok 
kıymetli. 

Bu değerli yayında emeği geçenlere teşekkür etmekle birlikte, anlatının asıl 
öznesi Hacı Bektaş Veli’yi ve onu bilinir kılan ve aramızda olmayan tüm yazar ve 
düşünürleri bir kez daha rahmetle anıyorum. 

EKREM İMAMOĞLU
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
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Hacı Bektaş Veli geçmişten günümüze akan, geleceğe dair sunduğu insan merkez-
li perspektifiyle engin bir deniz. Membaını Anadolu topraklarından alan bu deniz, 
merhamet, hoşgörü ve insan sevgisinden beslenen pınarlarıyla insanlığa hayat ver-
meye devam ediyor. Selçuklu kültür ikliminde karşımıza çıkan Hacı Bektaş Veli, Yu-
nus Emre, Mevlânâ ve Ahi Evran gibi figürler sadece yaşadıkları yüzyılın değil, çağ-
lar ötesi bir anlatının yaratıcıları.

Tüm bu yaşanmışlığa dair hem sözlü hem de yazılı kültür ürünlerinde olduk-
ça geniş bir birikimden söz etmek mümkün. Bu anlamda yayınlanmış kitap, maka-
le ve tezlerle ilgili özellikle son yüzyılın önemli bir birikim oluşturduğunu vurgu-
lamak gerekiyor. Hacı Bektaş Veli: Hayatı ve Dönemi Üzerine Metinler başlıklı kitap 
tam da bu birikim içinden yapılan bir seçkinin ürünü. Bu ve benzeri yayınları, bir 
taraftan kimlere neler borçlu olduğumuzu anımsatan birer fırsat olarak da değer-
lendirmeliyiz.  

Hacı Bektaş Veli’nin yaşadığı yüzyıl ve hayatıyla ilgili ilk bilimsel çalışmalar 
Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte temellendirilen kültür politikalarında önemli bir 
motivasyon oluşturmuştur. 

Bu anlamda, elinizdeki kitabın ilk makalelerinin 1925 ve 1927 tarihli olması bu 
tespite dair önemli bir veri olarak değerlendirilebilir. Çalışmanın diğer bir özelliği 
de alanda söz söylemiş, bir perspektif oluşturmuş bilim insanlarının makalelerine 
ve Eflaki Dede ile başlayan kronolojik bir akışla dönem kaynaklarından bir antolo-
jiye yer vermesidir.  

2021 yılı UNESCO tarafından “Hacı Bektaş Veli Anma Yılı” ilan edildi. Yerelden 
evrensele uzanan bir değer olarak vefatının 750. yılında yâd edilen Hacı Bektaş Ve-
li, sevgi, barış ve hoşgörü temelinde tekrar dile geldi, görünür kılındı. İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi olarak 2021 yılı içinde Hacı Bektaş Veli’nin de içinde yetiştiği 13. 
yüzyıl Anadolu iklimini anlamak ve tekrar hatırlamak adına bir dizi etkinlik ger-
çekleştirdik.  

Bu çalışmanın tarihsel öznesi olan Hacı Bektaş Veli başta olmak üzere, ebedi-
yete intikal etmiş ve bu anlatıyı kayıt altına almış, söz söylemiş tüm bilim insanla-
rını rahmetle anıyorum. Tüm canlılara ve tabiata merhametli ve şefkatli davranma-
nın cisimleşmiş isimlerinden biri olan Hacı Bektaş Veli’yi tekrar hatırlamamıza ve 
anmamıza vesile olan herkese teşekkürlerimi sunarım.

Sunuş

MAHİR POLAT
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreter Yardımcısı
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Hacı Bektaş Veli’nin vefatının 750. yıldönümü nedeniyle UNESCO tarafından 2021 
yılının Hacı Bektaş Veli Anma Yılı ilan edilmesi vesilesiyle İBB Kütüphane ve Mü-
zeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında yayınlanan bu 
kitap, Hacı Bektaş Veli hakkında bugün sahip olunan bilgileri borçlu olduğumuz 
yazarların temel metinlerden kesitleri bir araya getirmektedir. Bu vesileyle Anado-
lu’da aşkın ve aydınlığın kaynağı olmuş Hacı Bektaş Veli’yi saygıyla anarken, bir yan-
dan da bu konudaki birikime katkı sunmuş araştırmacıları saygıyla selamlamayı 
amaçlamaktayız.

Konuyla ilgili literatürün çok büyük bir kısmı, 13. yüzyılda yaşamış olan Hacı 
Bektaş’ın sonraki yüzyıllarda Anadolu başta olmak üzere geniş bir coğrafyada Hacı 
Bektaş ve düşüncesi etkisinde olan inanç topluluklarının (Alevi-Bektaşilerin) tari-
hiyle ve bugünkü durumuyla ilgilidir. Yani Hacı Bektaş ve düşüncesinin bu toplu-
luklar üzerindeki etkileri ve bu bağlamda Bektaşiliğin ortaya çıkışı, inşa süreci ve 
gelişimi ile ilgilidir. Ancak elinizdeki kitap için özenle seçilmiş kesitlerin konusu, 
Bektaşilik, Bektaşiler veya onların yüzyıllardır yaşadığı “Alevi-Bektaşi coğrafyası” 
değildir. Bu nedenle bu derlemede sosyoloji, folklor, dilbilim veya antropoloji ça-
lışmalarından değil, öncelikle tarihbilimsel çalışmalardan kesitler seçilmiştir. Kita-
bın hazırlık sürecinde oluşturulan ilk listede yer alan elliden fazla metin arasından 
(konunun uzmanlarıyla istişare içinde seçilen) bu kesitler aracılığıyla, konuyla il-
gili tarihyazımının önde gelen yazarları ve örnek metinleri bu derlemede bir araya 
getirilmiştir. 

Diğer yandan, akademik çalışmaların vülgarize edilmiş birer özeti niteliğinde 
olup genelde birbirlerini tekrarlayan popüler çalışmalar ise bu derlemenin dışında 
bırakılmıştır.

Hacı Bektaş Veli, eserleri ve düşüncesiyle ilgili değerlendirme yapılırken, tarihi 
kaynak metinlerde karşımıza çıkan teorik/kitabi bilgi ile saha çalışmalarında kar-
şımıza çıkan pratik bilgi arasındaki ilişki ihmal edilmemelidir. Nitekim, tarihin bir 
döneminde etkili olmuş bir fikir insanı değil, kendisine atfedilen eserler konusun-
da hâlâ büyük tartışmalar devam ederken, yüzyıllardır adeta çağlayarak akan bir 
inanca (Alevi-Bektaşilik) bağlı büyük bir inanç topluluğuna düşünsel ve manevi li-
derlik eden bir evliya söz konusudur. 

Teorisi ve pratiği ile Bektaşilik ya da farklı dönemlerde tüm yönleriyle Bektaşiler 
ya da engin Bektaşilik coğrafyası söz konusu olduğunda oldukça zengin bir literatür 
ile karşılaşırız, ancak Hacı Bektaş’ın hayatı ve dönemi söz konusu olduğunda aynı 

Yayına Hazırlayanların Notu

BÜLENT BİLMEZ*
SERHAT BOZKURT**

 

* İstanbul Bilgi 
Üniversitesi
** İBB Atatürk Kitaplığı 
Yayınlar Birimi
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şeyi söylemek mümkün değildir. Yüz yıllık literatürden alıntılardan oluşan bu der- 
lemenin hazırlık sürecinde karşılaştığımız bu gerçekliğin, son yıllarda sayısı artan 
revizyonist akademik çalışmalar sonucunda değişmeye başlaması ümit vericidir.

Bu kitap için yapılan seçki kesinlikle tüketici olma iddiasında değildir; deği-
şik nedenlerle bu kitaba alamadığımız çalışmalar da olmuştur. Ancak konuyla ilgi-
li araştırma yapmak isteyen herkesin yararlanabileceği temel kaynak metinlerden 
derlenmiş kapsamlı bir çalışma ortaya çıkmıştır.

Bu derlemeyi hazırlarken, Hacı Bektaş’ın yaşadığı dönem ve özellikle hayatı 
söz konusu olduğunda, akademik literatür ve genelde kaynaklar konusunda büyük 
bir eksikliğin mevcut olduğu görülmüştür. Literatür bağlamında niceliksel eksiklik, 
bu konudaki çalışmaların genelde sayısının az olmasıyla ilgilidir ki bunlar arasında 
akademik çalışmalar çok daha az sayıdadır. Diğer yandan, niteliksel eksikliğin en 
önemli nedeni, konuyla ilgili tarihi kaynakların zaten sınırlı olması nedeniyle olgu-
sal bilgi anlamında orijinal katkı sunacak eser üretmenin pek mümkün olmaması-
dır. Ancak aynı sınırlı kaynaklar üzerine kurulu olan ve çoğu birbirini tekrarlayan 
bu çalışmaların bazılarında farklı bir perspektif, boyut veya tematik çerçeve nede-
niyle yaratıcı analizler bulmak, eleştirel metin/kaynak analizleri aracılığıyla ufku-
muzu genişleten yeni incelemeler okumak mümkündür.

Eserlerinden bu kitapta kesitler sunulan yazarlar Anadolu tarihinde, özellikle 
tasavvuf tarihinde kilit rol oynamış olan bir şahsiyet ve dönemi konusunda sahip 
olduğumuz sınırlı bilgiyi borçlu olduğumuz kişilerdir. 

Kitapta ayrı bir bölümde yer verdiğimiz, söz konusu tarihyazımında “birincil 
kaynak” olarak ele alınan külliyatın neredeyse tamamını oluşturan kaynak metin-
ler, bir yandan okura konuyla ilgili sahip olunan bilginin daha eski sahiplerini/ak-
tarıcılarını tanıtırken, diğer yandan konuyla ilgili kaynak havuzunun sığlığını/kü-
çüklüğünü göstermektedir. Burada daha önce yapılmış transkripsiyonları alıntıla-
nan bu kaynakların tarihsel bağlamları içinde eleştirel analizi konusunda yeni/al-
ternatif yaklaşımlara ihtiyaç olduğu gibi, farklı nüshaları mevcut olan bu yazmala-
rın (literatürdeki tartışmalardan anlaşıldığı kadarıyla) daha yetkin transkripsiyon 
ve transliterasyonları ile daha profesyonel bir şekilde yeniden yayına hazırlanma-
ları elzem görünmektedir. Yüzyıllardır yaşayan Alevi-Bektaşilik göz ardı edilmeden, 
Hacı Bektaş Veli’nin hayatı ve dönemiyle ilgili tüm bu kaynak metinlerin eleştirel 
söylem analizi ve mevcut literatürün kapsamlı bir değerlendirmesi ile konuya yeni 
ve özgün katkı mümkündür. Ancak değişik disiplinlerden araştırmacıların işbirli-
ği ile gerçekleştirilecek bu çalışmalarda sağlam bir teorik-kavramsal çerçevenin el-
zem olduğu da açıktır. Giderek sayısı artan akademik çalışmalar aracılığıyla böyle 
bir uğraşıya girişecek yeni adaylar için elinizdeki derlemenin “ilk okumalar” bağla-
mında yardımcı olmasını dilerken, bu birikimi borçlu olduğumuz tüm yazarları bu 
vesileyle tekrar hürmetle selamlıyoruz.

Kitap veya makale bölümlerinden aldığımız kesitlerin başlıklarına dokunul-
mamış, ilgili kesitin başlığı kullanılmıştır. Sadece John Kingsley Birge’den aldığımız 
kesite “Hacı Bektaş Veli” başlığı bizim tarafımızdan eklenmiştir. Derlemeye aldığı-
mız Türkler Ansiklopedisi’nde yayınlanan “Bektaş, Hacı B.-i Veli” maddesinin, her 
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en kadar imzasız olsa da, Abdülbâki Gölpınarlı tarafından yazıldığı kabul görmek-
tedir. Bu yüzden bu derlemede maddenin yazarı olarak Abdülbâki Gölpınarlı gös-
terilmiştir.

Kitaba eklediğimiz derviş çizimleri İBB Atatürk Kitaplığı, K407 numaralı yaz-
madan alınmıştır. 93 varaktan oluşan (18 varakı boş) yazmanın ilk kısmında Arap-
ça ve Türkçe dualar, salavatnameler ve bazı Arapça duaların tercümeleri vardır. 35. 
varaktan sonra önemli Alevi-Bektaşi şairlerinden Haşim Paşa (Baba), Viranî Baba, 
Derviş Hamid Dede, Sersem Ali, Hataî, Pir Sultan, Nesimî, Kaygusuz Abdal, Abdal 
Musa, Perişan Baba, Turabî Baba gibi kişilerin nutuk ve nefeslerinden örnekler yer 
almaktadır.

Yazmanın 82b varakında “el-fakir el-hakir Mahmud Baba 1248” (1832-33) kaydı 
düşülmüştür. Bu kayıttan hareketle söz konusu yazmanın 1832-33 yıllarına ve Mah-
mud Baba adlı bir şahsa ait olduğu varsayılabilir. Adı geçen kişinin (yaklaşık) 1189 
(1775)-1277 (1860-61) yılları arasında yaşamış, Rumelihisarı Şehitlik Dergâhı postni-
şini1 Mahmud Baba olması muhtemeldir. 

1826’da Bektaşi dergâhlarının kapatılmasından sonra Kütahya’ya sürgün edi-
len Rumelihisarı Şehitlik Dergâhı postnişini Mahmud Baba, 1832’de affedilip İstan-
bul’a dönmüş ve görevini ölümüne kadar sürdürmüştür.2 Aynı zamanda Beşiktaş 
Cemiyet-i İlmiyesi azalarındandır.3 Ölümünden sonra dergâhın postnişinliğine oğ-
lu Mehmed Abdünnafi (Nafi) Baba geçmiştir.

Kitabın hazırlık sürecinde genelde kitap fikrimiz hakkında ve seçilecek me-
tinler ve en uygun format konusunda görüştüğümüz, öneri ve eleştirileriyle bu ça-
lışmaya eşsiz katkı sunan meslektaşlarımıza ve dostlarımıza teşekkürlerimizi sun-
mak isteriz: Ahmet Karamustafa, Ahmet Yaşar Ocak, Ayfer Karakaya Stump, Dilek 
Kızıldağ Soileau, Mark Soileau, Rıza Yıldırım, Ulaş Özdemir, Vural Genç ve Zeynep 
Oktay. Bu kitabın yayınlanması fikrinin asıl sahibi olan ve hazırlık sürecinde görüş 
ve önerilerini ihmal etmeyen Mahir Polat’a hassaten teşekkür ediyoruz. 

1 Edhem Eldem, Günay Kut, Rumelihisarı Şehitlik Dergâhı Mezar Taşları (İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 
2011), 40.

2 Edhem Eldem ve Günay Kut, Rumelihisarı Şehitlik Dergâhı Mezar Taşları, 42-55.
3 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “Nizam-ı Cedid Ricalinden Valide Sultan Kethüdası Meşhur Yusuf Ağa ve Kethüda- 

zâde Arif Efendi”, Belleten 20, no. 79 (1956): 507-8.
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Küçük Asya’da İslâm Batınîliğinin Tekâmül-i Tarihîsi Hakkında Bir Tecrübe1

İslâm batınîliği tarihinde bilhassa bir Türk tarikati olmak itibarıyla mühim bir mev- 
ki işgal eden “Bektaşîlik”, Profesör Brown’ın Further Notes, Londra 1907 ile Profesör 
Yakub’un bu hususa ait iki küçük monografisinden ve Mösyö Huart’ın hurufî metin- 
lerine yazdığı mukaddimeden (Gibb Silsilesi, 1909) sonra, artık oldukça tavazzuh 
etmiş sayılıyor: O kadar ki Tschudi İslâm Ansiklopedisi’ndeki “Hacı Bektaş” mad-
desinde Goldziher adeta klasik bir mahiyette sayılan İslâm Akaid ve Kavânîni’nde 
Mösyö Massignon Hallac hakkındaki kıymetli ciltlerinde, Mösyö Minorisky Ehl-i 
Hak Taifesi Hakkında Tetkikat adlı eserinde Yakub’un çıkardığı neticeleri aynen ka-
bul ve zikretmişlerdir. Halbuki Kâşifü’l-Esrâr ve Mir’âtü’l-Makâsıd gibi tamamıyla 
itimada şâyân olmayan eserlerle gayet mahdut ve kifayetsiz menbalara istinat eden 
Yakub ve muakkibleri, Küçük Asya ve İran Türklerinin tarih-i dinîsi hakkında gayet 
ibtidaî ve yanlış malumata sahip olduklarından Bektaşîlik meselesini yeniden tet-
kik zarureti karşısında bulunuyoruz. Mösyö Franz Babinger şu son senelerde neş-
rettiği “Bedreddin-i Simavî” ve “Anadolu’da İslâmiyet” unvanlı tetkikleriyle Türk is-
tilasından sonraki Anadolu tarih-i dinîsinin ilim âlemi için ne mühim ve ne meç-
hul bir tetkik sahası olduğunu pek iyi göstermiş oldu. Lakin bu ilk eser hakkındaki 
tenkitnâmemizde (İslâm Tarih-i Dinîsi Hakkında Bazı Mütalaât, Viyana 1922) söy-
lediğimiz vechile bu meçhul ve çetin sahada yürüyebilmek için kâfi derecede mü-
cehhez olmadığından hiçbir kıymet-i müsbitesi olmayan acele tamimler ve yanlış 
faraziyelerden başka birşey ortaya koyamamıştır. Bizim ve ahiren Nöldeke’nin bu 
husustaki tenkitlerimiz bu fikrimizi teyide kâfidir. Anadolu’da Türk istilasından bi-
ri asırlarca süren ve bilhassa hicrî 7’nci asırdan başlayarak dört yüz sene bütün şid-
detiyle devam eden dinî hareketleri layıkıyla anlayabilmek ve ilmî bir surette tah-
lil ve teşrihe muvaffak olmak için onları münferit ve müstakil hadiseler gibi değil, 
uzun ve mütemadî bir silsilenin birbirine merbut halkaları şeklinde yani dimomet/
continuité’lerini muhafaza ederek mütalaa etmelidir. Bunun için ise Selçukî istila-
sından beri Anadolu’da ve onunla pek sıkı alakadar olan İran, Irak, Suriye havalisin-
de tekevvün eden dinî hareketleri teşekkül ve taammüm eden tarikat ve zümreleri 
mesela Kalenderîler, Haydarîler, Babaîler, Ahîler, Mevlevîler, Bektaşîler, Halvetîler, 
Nimetullahîler, Nurbahşîler gibi büyük teşkilatları etrafıyla ve birbiriyle olan mü-

1 1923 senesi Teşrinievvelinde Paris’te toplanan Beynelmilel Tarih-i Edyân Kongresi’nin İslâm şubesinde okunan 
ilk rapor olup kongrenin yakında intişar edecek olan mecmuasında Fransızca olarak aynen neşredilecektir.

Bektaşîliğin Menşeleri*

KÖPRÜLÜZÂDE MEHMED FUAD

* Köprülüzâde Mehmed 
Fuad, “Bektaşîliğin 
Menşeleri.” Türk Yurdu 9 
(16-2/169-8), ed. Murat 
Şefkatli (Ankara: Tutibay 
Yayınları, 2001): 68-76. 
İlk yayın:  “Bektaşîliğin 
Menşe’leri.” Türk Yurdu 2, 
no. 8 (Mayıs 1341/1925): 
121-40.
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nasebetlerini gözden kaçırmayarak tetkik etmek lazımdır. Mesela menşeini Hora-
san’daki Melametiye zümresinden alarak Mısır, Suriye, Hind, Afgan, İran, Anado-
lu ve Rumeli sahalarında asırlarca hükümran olan ve sonraki birçok tarikatlerin 
teşekkülünde medhaldar bulunan Kalenderiye cereyanının tekâmül-i tarihîsi an-
laşılmadan Anadolu tarih-i dinîsine ait tetkikatta bulunmak imkânsızdır. Kezalik, 
bugün Anadolu’da ve İran’da mevcut mezhebî zümreler hakkında istikbalde ciddi 
ve şâyân-ı itimat etnoğrafî tetkikatı yapabilmek için de ibtida Anadolu tarih-i dinî-
sinin tenviri icap ediyor. İşte bu nokta-i nazarlara istinaden senelerden beri metin-
ler ve monoğrafilerden mürekkep büyük bir külliyat hazırlamakta olduğumuz gi-
bi, onun tabına intizaren bu husustaki tetebbuatımızın neticelerini ilim âlemine 
şimdiden bildirmek üzere Edebiyat Fakültesi Mecmuası’nda da bir silsile-i makalat 
neşretmekteyiz (“Anadolu’da İslâmiyet”, numara 4, 5, 6). Mevzuun ehemmiyetine 
ve müşkilatına rağmen elde ettiğimiz mebzul ve kıymetli vesikalar sayesinde şim-
diye kadar meçhul kalmış birçok büyük hadiselerin tenevvür ettiğini ve birbiriyle 
rabıtası hiç düşünülmemiş birtakım vakıalar arasındaki sıkı alakaların meydana 
çıktığını ümit ediyoruz. Maamafih o makalelerimizde strictement tarihî nokta-i na-
zara sadık kalarak henüz faraziye halindeki fikirlerimizi bir “mütaârife” şeklinde 
ileri sürmekten çekindiğimiz gibi, daha tetkike aman bulamadığımız noktaları da 
açıkça göstermekten geri durmadık. O neşriyatın bir mütemmemi olarak nazar-ı 
intikadınızı arz etmekle mübahî olduğum bu küçük mémoire’da İslâm tetkikatının 
bugünkü neticelerine nazaran belki de çok cüretkârane görünecek bazı nokta-i na-
zarlara tesadüf edilecektir. Müstakbel tetkikatın bu cüretkâr faraziyeleri çürütmesi 
ihtimali kadar, teyid etmesi imkânı da mevcuttur. Ben pek tabiî olarak ikinci ihti-
male kanaat etmek isterim. Lakin velev böyle olmasa bile bu faraziyelerin İslâm ta-
rih-i dinîsi tetkikatı için her halde müfid olacağı ümidindeyim.

− 1 −

İslâm tarihiyle iştigal eden bütün Avrupa âlimleri, bila-istisna kurun-ı vüsta Türk-
lerinin hararetli “Sünnî” olduklarını ve hatta Sünnîliğin bu sayede Şiîlik cereyanını 
mağlup ettiğini iddia ederler. Filhakika Gaznevîlerin, Karahanlıların, Selçukîlerin, 
Atabeglerin, Osmanlıların tarihi bu hususta kâfi bir delildir. Ahiren Nöldeke, Ba-
binger’in birtakım indî hükümlerine karşı bu mütearifeyi yeniden ortaya sürdüğü 
gibi biz de Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar’ı yazarken bu husustaki bazı şüphe-
lerimize rağmen bu umumî kanaatin haricine çıkmaya cesaret edememiştik. Lakin 
o zamandan beri icra ettiğimiz tetkikat bu meselenin “vahidü’l-cihet” olmadığını 
ve Türk hükümdarlarının Sünnîliğine bakarak Türk halkının da Sünnî temayüla-
tına sahip oldukları neticesini çıkarmamak lazım geldiğini gösterdi. Gaznevîlerin, 
Karahanlıların, Selçukîlerin Sünnîliği müdafaa ettikleri şüphesiz bir hakikat-i tari-
hiyedir. Burada İslâm tarihinin pek malum birtakım vakıalarını izah ve işhada lü-
zum görmeyerek kısaca şunu söyleyebiliriz ki, bu Türk hükümdarlarının şahsî iti-
kat ve temayülleri her ne olursa olsun siyasî menfaatleri ancak bu suretle hareket 
etmelerini zarurî kılıyordu. Fakat acaba Türk hülkı İslâmiyet ne suretle telakki et-
mekte ve ne mahiyette bir manzume-i itikadiyeye sahip bulunmakta idi? İşte ta-
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rih-i dinî itibarıyla en esaslı mesele ki, şimdiye kadar hiç düşünülmemiştir. Halbuki 
Anadolu ve İran Türkleri arasında 7-10’uncu asırlar zarfında tahaddüs eden birçok 
Batınîlik hadiseleri Türkler tarafından tesis edilerek bilhassa Türkler arasında inti-
şar eden birtakım tarikatlerin ehl-i Sünnet akaidine mugayereti, Anadolu ve İran’da 
hâlâ bugün bile devam eden müteaddid Batınî zümrelerinin mevcudiyeti, İslâm 
Hétérodoxesi tarihinde Türklerin de şâyân-ı dikkat bir rolü olduğunu sarahaten gös-
termektedir. Bu rolün mahiyeti hakkında umumî bir fikir vermek üzere Oğuz Türk-
lerinin tarih-i dinîsine ait bazı mühim vakıaları zikredelim:

Türklerin en keşif bir şube-i kavmiyesini teşkil eden Oğuz zümresinin diğer 
Türk şubelerine nispetle daha garbî sahalara geldiği ve hatta Sasanîler zamanında 
Horasan hudutlarında bunlara tesadüf edildiği malumdur.2

Emevîler zamanında İslâm orduları İran dahilinde ilerledikleri esnada Taha-
ristan, Kuhistan, Horasan sahalarında yine Oğuz aşiretleri mevcuttu.3 Mesudî’nin 
rivayetine göre hicrî birinci asırda Emevî orduları Garş, Best, Bistam, Sicistan sa-
halarında Oğuzlarla Kalac Türklerine rast gelmişlerdir.4 İşte bu suretde İran dahi-
linde İslâmlarla pek çabuk temas eden Oğuzların, Abbasîler zamanında birtakım 
dinî hareketlere karıştıklarını biliyoruz. 150 Hicrîde Herat, Badgıs, Genç Restak, Si-
cistan havalisindeki Oğuzlardan mürekkep üç yüz bin muharibin Stadsis kuman-
dası altında ve kazmalar, kürekler, baltalarla mücehhez oldukları halde Horasan’ın 
kısm-ı küllîsini elde ettiklerini ve halife tarafından üzerlerine sevk olunan Hazim 
bin Huzeyme’nin ertesi sene bunları müthiş bir mağlubiyete uğratarak cemaatle-
rini perişan ve çocuklarını esir ettiği malumdur. İbnü’l-Esir’e göre bu adam “nü-
büvvet” iddiasında idi.5 Esasen bu sırada Horasan’daki Abbasî valileri mütemadî 
isyanlarla uğraşmaya mecbur oluyorlardı. Buhara’da kaç defa Arap Şiîleri isyan et-
tikleri gibi, Merv-i er-Revd, Sicistan, Badgıs’ta dinî-siyasî kıyamlar vukua geldi. Ma-
hiyet-i ırkıyesi henüz katî surette anlaşılamamakla beraber Türk olması ihtimalini 
pek kuvvetli gördüğümüz Ebu Müslim’in taraftarları da bu isyanlarda daima me-
dhaldar bulunuyorlardı.6 Maamafih bu harekâtın en mühimi yüzünü daima yeşil 
örtü ile örttüğü cihetle “el-Mukaffa: Peçeli” lakabı alan yalancı peygamberin Keş ve 
Nesef havalisindeki isyanıdır. Etrafına büyük bir kitle toplayan bu kıyamcının ma-
iyyeti arasında Oğuz Türkleri pek çok olduğu gibi bu sırada Mübeyyize fırkası da 
mahallî hükümdarın yardımıyla Buhara’da iyice yerleşmişlerdi. Lakin nihayet M. 
780/H. 166’da bu hareket tenkil ve Buhara hükümdarı katlolundu. Maamafih bu 
harekât, buradaki Batınî hareketini kökünden kırmış olmadı. Keş civarında yalan-

2 Nicolas de Khanikoff, Mémoire sur l’ethnographie de la Perse (Imprimerie de E. Martinet, 1866), 82.
3 Tafsilat için bkz. Köprülüzâde Mehmed Fuad, Türkiye Tarihi Birinci Kitap ([İstanbul: Kanaat Kütüphanesi], 

1923), 63.
4 Maçoudi, Les Prairies d’Or, c. 5 (Paris: L’Imprimerie Impériale, 1859), 302.
5 Mutahhar ibn Tahir al-Maqdisi, Le livre de la Création et de l’Histoire d’Abou Zéid Ahmed ben Sahl al-Balkhī, cilt 

6 (Paris: Éditions Ernest Leroux, 1919), 68 ve cilt 5 (1916), 452.
6 Ebu Müslim’in ırken ve hatta Horasan Oğuzlarından olması ihtimali bize göre kuvvetlidir. Sekizinci asırdaki 

Mısırlı bir Türk müverrihinin hicrî üçüncü asır ihtidasında yazılmış bir eserden naklen verdiği malumata gö-
re Ebu Müslim eski Oğuz hanları neslinden geldiğini ve eski Oğuz ananelerini ihtiva eden Oğuzname’nin ir-
sen kendisine intikal ettiğini iddia ediyordu (Tafsilat için bkz. Köprülüzade Mehmed Fuad, Türk Edebiyatında 
İlk Mutasavvıflar [İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1919], Türkiye Tarihi, Birinci Kitap, 147. Bu nokta-i nazardan Ebu 
Müslim’in maiyyetindeki kuvvetin mühim bir kısmının Horasan Oğuzlarından terekküb ettiği kolayca kabul 
olunabilir.
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cı peygamberin hatırası yıllarca taziz edildiği gibi bazı Mâverâünnehir köylerinde 
ve Ilak kasabasında Mübeyyize’ye mensup olanlar asırlarca yaşadılar. Muahharan 
M. 806’da Rafi bin Leys’in isyanında bütün bu Batınî unsurlar, Şaş’ın Türk hüküm-
darı Hucend, Esruşne, Buhara, Harezm, Hatel halkı müşterek olduğu gibi Dokuz 
Oğuzlar, Tibetliler, Karluklar dahi bunun muvaffakiyetine yardım etmişlerdir. İşte 
Türklerin İslâm tarih-i umumî-i dinîsindeki büyük Batınî hareketlerine iştirakleri-
nin başlangıcı bu vakalardır.7

Daha ilk zamanlarından itibaren Batınî cereyanlarının hükümran olduğu Ho-
rasan ve Mâverâünnehir sahalarında yaşayan ve siyasî-dinî cereyanlara bilfiil karı-
şarak Batınî akideleriyle istinas eden Oğuz aşiretleri, İslâmiyeti yavaş yavaş kabul 
ettiler. Lakin bu zahirî İslâmiyet cilası altında eski millî ananelerinin ve ibtidaî din-
lerinin tesiri altında bulunuyorlardı. İslâm fakihlerinin kendilerine çok karışık ve 
sıkıntılı gelen telkinlerinden ziyade kendi kam (ozan)’larının nüfuzuna tabidiler.8 
Mâverâünnehir ve Horasan’a gelmezden evvel ve geldikten sonra Hristiyanlık, Hin-
duizm, Mazdeizm, Maniheizm gibi muhtelif dinî sistemlerle az çok temas eden 
bu Türkmenler üzerinde İslâmiyet de dahil olmak üzere bu haricî ve muğlak itikat 
sistemlerinin hiçbiri eski dinî ananelerini tamamen unutturamazdı.9 Siyasî gaye-
ler takip eden Batınî dailerinin Oğuzlar arasındaki kuvvetli propagandaları ve bu 
muhtelifü’l-menşe Batınî akidelerinin felsefî bir nazariye olarak değil, sadece basit 
ve amelî prensipleri itibarıyla Türkmen ananesine dar ve müsamahasız ehl-i Sün-
net akaidinden çok daha uygun gelmesi, mütemadiyen şarktan garba gelen Türk-
menler arasında Sabéisme Hellénistique ve Isrnaelisme qarmatedan müştak birta-
kım akidelerin intişarına çok yardım etti.10 Göçebe Türkmen hayatında büyük bir 
mevkii olan kadınların Ehl-i Sünnet âlimleri tarafından umumî hayat haricine çı-
karılmak istenmesi, eskiden beri kadınlarla müştereken tertip edilen sazlı ve şarap-
lı şölenlerin (ayinî içtima) şeran memnu olması ve göçebe hayatıyla pek az kabil-i 
telif diğer birtakım sıkı ahkâmın mevcudiyeti Türkmen ananesine hiç uymuyordu. 
Onlar eski millî ananelerinin devamını tervic edecek bir şekl-i dinîden başka bir-
şeye taraftar olamazlardı. Bunu ise propagandacılarının büyük bir faaliyet ve “pro-
zelitizm” gösterdikleri Batınî ve müfrid Şiî cereyanlarında buluyorlar ve böylece 
adeta mezhebî taifeler (Sectes) teşkil ediyorlardı. Muahharan Kızılbaş, Alevî, Hu-
rufî, Alallahî gibi namlar alarak Anadolu ve İran’ın bazı sahalarında hâlâ yaşayan 
Hétérodoxe zümreler, işte bunların ahfadıdır. Daha dördüncü asır mebadisinde Ho-

7 Wellhausen ve Van Vloten’in eserlerine rağmen bu meselenin yeniden tetkiki lazımdır.
8 Bu ruhani şairlerin Türkler arasında İslâmiyetten evvel ve sonraki rolleri ve bunlarla Müslüman Türkmen aşi-

retlerindeki “Baba” unvanlı halk sûfîleri arasındaki müşabehetler hakkında “Türk Edebiyatının Menşei” un-
vanlı tetkikimize müracaat: Millî Tetebbular Mecmuası 2, no. 4 (Eylül 1331 [1915]). Radloff ’un tasvir ettiği Altay 
Türkleri Şamanlarıyla mesela İran Moğollarının sarayında gördüğümüz “Burak Baba” adlı maruf Türkmen sûfî-
sinin kıyafeti arasında kati bir müşabehet mevcuttu ( “Anadolu’da İslâmiyet”, 73). Burak Baba hakkında hazır-
ladığımız bir monografide bu hususta uzun tafsilat vardır.

9 Türkler arasında taammüm eden ilk tarikat olan Yeseviye de eski Türk ananelerinin izlerini göstermiş ve bil-
hassa Yesevilerdeki hususu zikir ve sema tarzının Türk şamanlarının vecdli danslarından alındığını anlatmış-
tık (Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar).

10 Eski Türklerdeki ibtidaî din sistemlerini tetkik eden bir Türk âlimi, onlarda bir zahiri bir de batınî din sistemi 
olduğunu ve binaenaleyh İslâmiyetten sonra ésotérique İsmailî akidelerinin onlar arasında kolaylıkla yapıldı-
ğını söyleyerek nokta-i nazarımızı teyid ediyor (Ziya Gökalp, Küçük Mecmua, no. 28 [6 Cemaziyelevvel 1341/25 
Kânunuevvel 1922]).
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rasan ve Mâverâünnehir hudutlarından çok uzak bulunan Bağraç Türkleri arasında 
bile eski “Göktanrı” telakkisi yerine “Ali”yi ikame eden müfrid Alevî itikatlarına rast 
geldiğimizi unutmayalım.11 

İslâm dünyasında sûfîlik cereyanı kuvvetlenerek “tarikat”lar şeklinde birtakım 
haricî “taazzi”ler meydana çıktığı zaman muhtelif menşelerden gelme müfrid Şiî ve 
Batınî akideleri yavaş yavaş bunlar arasına da girerek Kalenderiye, Haydariye ilh... 
gibi birtakım tarikatlerin teşekkülünde müessir olmuş ve bu vasıta ile sûfîlik şek-
line bürünerek Sünnî İslâm merkezlerine hulul etmiştir ki Türklerin bu husustaki 
rolleri pek mühim ve na-kabil-i ihmaldir. Menşeini Hamdun Kassar ve Ebu Said 
Ebulhayr gibi büyük sûfîlerin temsil ettiği Horasan Melametiyesinden alarak Şeyh 
Cemaleddin-i Sâvî’den (Hicrî 382-463) sonra muhtelif amiller tesiri altında muhte-
lif İslâm ve Türk sahalarında muayyen bir tarikat şeklinde inkişaf eden ve “Taife-i 
Abdalân”, “Cevalka” gibi isimler alan bu zümreler birtakım garip âdetlerinden ve 
din hususundaki mübalatsızlıklarından dolayı ehl-i Sünnet uleması ve hatta sûfi-
ye tarafından ağır ithamlara uğratılmışlardır.12 Hicrî onbirinci asra kadar İslâm âle-
minde ve bilhassa Türk memleketlerinde pek şayi olan bu tarikat altıncı asırdan 
itibaren birtakım tali şubeler doğurmuştur ki, bunlar arasında bilhassa Haydariye 
tarikati nazar-ı dikkati celbe şâyândır. Sava’daki büyük tekkesi asırlarca şöhretini 
kaybetmeyen ve neslen bir Türk şehzadesi olup 6l7’den sonra ölen Şeyh Kutbed-
din Haydar zamanında büyük bir şöhret kazanarak bilhassa Türk gençlerinden et-
rafına birçok mürid toplamıştı.13 Her manasıyla müfrid Şiî-Batınî temayülatını haiz 
olan bu Kalenderiye ve Haydariye tarikatleriyle Bektaşîlik arasında o kadar sıkı mü-
nasebetler vardır ki, muahhar asırlarda bunların âdeta bir “sinonim” gibi kullanıl-
dığını görüyoruz.14 İran ve Anadolu Türkleri arasında bu gibi tarikatlerin suhulet-
le intişarı bu mesleklere mensup “baba” unvanlı birtakım cahil Türkmen şeyhleri-
nin mütemadiyen meydana çıkması, sonra bütün bunların Selçukîlerin teessüsüy-
le müterafık Oğuz istilaları zamanında ve Oğuzların intişar sahalarında meydana 
çıkmaları alelade bir tesadüfe hamlolunamaz. “Anadolu’da İslâmiyet” unvanlı ese-
rimizde etrafıyla izah ettiğimiz veçhile Hurufiye, Nimetullahiye, Nurbahşiye gibi 
büyük Şiî cereyanlarının Türklere istinad etmesi, Türkiyyü’l-asî Safevî sülalesinin 
İran’da Şiîliği ancak Türkmen göçebelerinin faal muaveneti sayesinde resmi mez-

11 “Anadolu’da İslâmiyet”, 46; Türkiye Tarihi, 192.
12 Kalenderiye cereyanı, İslâm tarih-i dinîsinin en mühim bir hadisesini teşkil ettiği halde henüz ilmen tetkik 

olunmamıştır. Şimdiye kadar bu hususta yegâne menba-ı malumat Avârifü’l-Maârif’teki ufak bir parçadır ki, 
ondan naklen ve hemen aynen İbni Hacer’de, Makrizî’de ve daha sair bu gibi Şark müelliflerinde mevcuttur. 
Edgart Blochet de bu hususta Sühreverdî’nin verdiği malumatı nakletmiştir (Journal Asiatique [1902]: 434). 
Şimdilik daha fazla izahat için bkz. “Anadolu’da İslâmiyet”, 52 ve müteakib. Bu hususta hazırladığımız büyük 
bir cildi yakında neşretmek ümidindeyiz.

13 Devletşah gibi bazı müelliflere göre Feridüddin-i Attar’ın Haydarnâme adlı eseri buna aittir ve Attar da gençli-
ğinde onun müritlerindendi. 7. asırdan itibaren Anadolu’da bazı Haydarî dervişlerine rast geldiğimiz gibi mu-
ahhar asırlarda Anadolu’dan birtakım Türk dervişlerinin onun zaviyesine gittiklerini, 8. asırda Hindistan’a ka-
dar her tarafta Haydarî dervişlerine rast gelindiğini, 9-11. asırlarda İran ve Türkiye’de Haydarî dervişlerine ve 
tekkelerine tesadüf edildiğini biliyoruz. Bektaşî ananesinde mühim bir mevkii olan bu sûfî, muahharan ken-
di namına izafet edilmiş olan Terit kasabasında medfundur. Bektaşîlikle pek yakından alakadar olduğu halde 
şimdiye kadar meçhul kalan bu Türk tarikati hakkında “Kalenderiye”ye dair eserimizde mufassal malumat var-
dır.

14 Hemen bilumum tarihî menbalarımızın bu karışıklığa rast geliyoruz. Kalenderiye hakkındaki eserimizde buna 
ait uzun izahat verilmiştir.
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hep olarak yerleştirebilmeleri, kezalik Anadolu tarih-i dinîsinde gözümüze çarpan 
bu gibi birçok hadisat, asla basit bir “tesadüf”le izah olunamaz. Oğuz göçebelerinin 
nasıl muhitlerde ve ne muhtelif dinî sistemlere temas ederek yaşadıkları ve dinî 
ananeleri hakkında verdiğimiz izahat bu gibi hadisat ile de karşılaştırılınca Selçukî 
ve Osmanlı hanedanlarının ve Timurîlerin şiddetle ortodoks siyaset-i mezhepleri-
ne ve büyük şehirlerdeki Sünnîlik temayülatına rağmen Hétérodoxe akideler besle-
yen Türkmenlerin müteaddid kıyamları pek kolay anlaşılır. İran ve Anadolu Türk-
leri arasında asırlardan beri muhtelif isimler altında yaşayan tarikat ve zümrelerin 
tarih-i haricisi nasıl mütemadî bir silsile şeklinde tetkik olunmak mecburiyetinde 
ise, bunların tarih-i dahilîleri yani ayin ve akidelerinin tekâmülü de aynı surette ve 
mukayese usulüyle tetkik edilerek muhtelif anasır-ı itikadiyenin menşeleri tayin 
edilmelidir. Çünkü Kalenderîler, Haydarîler, Bektaşîler, Hurufîler, Nimetullahîler, 
Nurbahşîler, Kızılbaşlar, Alallahîler gibi dinî teşkilatların ayin ve akideleri İslâm ta-
rih-i umumî-i dinîsindeki muhtelif Batınî anasırdan, İran ve Anadolu’daki yerli iti-
katlardan, Hristiyanlığın muhtelif eşkâl-i itizaliyesi tereşşuhatından, felsefe ve sûfî-
lik fikirlerinden, eski Hind, Çin ve Türk dinî ananelerinden mürekkep “eklektik ve 
senkratist bir sistem” daha doğrusu bir halitadan ibarettir. Bu halitalardaki anası-
rın nevi ve mahiyeti, dereceleri hepsine göre başka başkadır. İşte bu muhtelif Batınî 
teşkilatlarının tarih-i dahilîsi hakkında arz ettiğimiz nokta-i nazara göre yapılacak 
tetkikat-ı müstakbele ne gibi neticeler verirse versin, her halde şu cihet şimdiden 
iddia olunabilir ki, Oğuz göçebelerinin garba doğru istilası, Heterodoxie Anadolu 
ve İran sahalarında intişarına şiddetle hizmet etmiş ve sûfîlerin Şiîliği ancak bu sa-
yede İran’da hükümran olabilmiştir. Goldziher, Nöldeke ve daha bu gibi bazı âlim-
ler Şiî cereyanının tamamen İranî bir mahsul olduğu iddia-yı kadimini kuvvetli tet-
kikat ile hükümden iskat ettikleri gibi Mösyö Massignon da ahiren İslâm sûfîliği-
nin “İraniyyü’l-menşe” olduğu faraziyesini derin ve sağlam bir vukuf-ı âlimane ile 
çürütmüştü. Bizim ileri sürdüğümüz bu faraziye Türk âlemindeki müfrit Şiî-İsmailî 
hareketlerini İslâm tarih-i dinîsindeki umumî kadrosu dahiline irca ettikten başka 
bunların tevessü ve intişarında Türk muhaceretlerinin rolünü ispat etmek, suretiy-
le Goldziher ve Massignon’un iddialarını teyid ve ikmal etmektedir.

− 2 −

Türk muhaceretlerinin İslâm tarih-i dinîsindeki büyük rolünü gösterdikten sonra 
Bektaşîliğin anasır-ı mürekkebesini ve nasıl bir muhitte vücuda geldiğini anlatmak 
için yedinci asr-ı hicrîde Anadolu’nun din tarihi itibarıyla nasıl bir vaziyette bulun-
duğunu süratli bir surette tetkik lazımdır. Ancak burada dikkat edilecek en mühim 
nokta, Sünnî Selçukî sultanlarının nüfuzuna tabi büyük Anadolu merkezlerinde-
ki sûfîlik cereyanlarıyla, kavmî ananelerine merbut Türkmen zümreleri arasındaki 
dinî tecelliyatı yekdiğerinden ayırmaktır. Suriye ve İran gibi “İsmailî” merkezleriy-
le siyasî ve iktisadî birçok ravabıtı bulunan Anadolu’da yedinci asır zarfında birçok 
büyük sûfîlere tesadüf ediyoruz. Konya’da İbni Arabî ve Evhadüddin-i Kirmanî, To-
kat’ta Lemaat muharriri Fahreddin-i Irakî, Kayseri’de Mirsâdü’l-İbâd müellifi Nec-
meddin Daye, yine Konya’da İbni Arabî muakkiblerinden Müeyyedüddin-i Cündî, 
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Sadeddin-i Ferganî, Celâleddin-i Rumî bu asrın en mümtaz şahsiyetlerindendir. 
Bunlardan bilhassa İbni Arabî diğer saydığımız sûfîler üzerinde derin bir nüfuz ic-
ra etmiş, Mevlânâ Celâleddin-i Rumî ile bu tesir bütün Türk edebiyatında hüküm-
ran olmuştur. İbni Arabî, Mösyö Massignon’un dediği gibi eski İslâm tasavvufî esa-
satı yerine Karamita’nın vücudiye esasatına müstenid Saint Karanist akaidini ika-
me etmişti. Anadolu’da yetişen İslâm uleması gerek onun gerek Mevlânâ gibi sair 
muakkiblerinin cüretkâr nazariyelerini birtakım tevilat ve teşrihatla şeriat dairesi-
ne soktular. Maamafih tarih-i dinî noktasından en ziyade mühim olan bu tasavvuf 
sistemlerinin tetkik-i dahilisi değil, bunların adeta bir taazzi-i haricîsi mahiyetinde 
meydana çıkarak adeta yeni “içtimaî zümreler” vücuda getiren “tarikat”ler ve sair 
esoterique organisation’lardır.

Yedinci asırda bütün büyük İslâm merkezlerini istila eden tasavvuf cereyanı 
tabiatıyla Anadolu şehirlerinde de hükümrandı. Sultanlardan başlayarak bütün ri-
cal şeyhlere karşı büyük bir hürmet besliyorlar, müteşerrî âlimler bile büyük sûfîle-
re karşı bir harekette bulunamıyorlardı.

Bilhassa Moğol istilasından sonra istila edilen veya istila korkusuna maruz bu-
lunan yerlerden Anadolu’ya derviş muhacereti fevkalade çoğaldı. Türkistan ve Bu-
hara’dan, Harezm’den, Irak’tan, İran’dan birçok dervişlerin Anadolu’ya koştuklarını 
biliyoruz. Bu asırda gerek Moğol istilasından evvel gerek sonra Anadolu’ya gelen 
bu dervişler arasında en büyük ekseriyeti Kalenderî, Haydarî dervişleri teşkil edi-
yordu. Anadolu şehirlerinde yedinci asırdan başlayarak dokuzuncu asra kadar en 
mühim bir rol ifa eden esoterique teşkilat “Ahîler” namıyla maruf olan “fütüvvet” 
zümreleridir.

Babinger’in zannettiği gibi Osmanlılar zamanında değil daha Selçukîler dev-
rinde layıkıyla inkişaf eden bu kuvvetli zümre Ramsey’in iddiası veçhile eski Ana-
dolu’daki buna mümasil mahallî teşkilatın basit bir devamından ibaret olmayıp 
İslâm âleminin her sahasında göze çarpan “esnaf teşkilatı”na merbuttur. Türkis-
tan’ın, Horasan’ın, İran’ın, Irak, Suriye ve Mısır’ın sınaî merkezlerinde kuvvetle te-
şekkül eden “esnaf cemaatleri” Mösyö Massignon’un büyük bir nüfuz-ı nazarla tah-
min ettiği gibi Karamita dailerinin Batınî propagandalarıyla sıkı surette alakadardı. 
Anadolu Ahîlerinin Batıniyeden addedilmemesi hakkında mukaddema ileri sürdü-
ğümüz büyük müsteşrik Clement Huart tarafından da kabul edilen nokta-i nazar 
Massignon’un mütalaasıyla pek iyi tetabuk etmektedir. Ayin ve erkânlarının eşkâl-i 
haricîsi itibarıyla Rufaîlerden birçok iktibaslarda bulunan ve Mevlevîlik, Bektaşîlik, 
Halvetîlik gibi tarikatlerle de alakadar olan bu zümre, Osmanlı saltanatının tees-
süsünde de büyük bir rol oynamıştır.15 Anadolu’nun büyük merkezlerinde yedinci 
asırdan başlayarak daima mütezayid bir şekilde devam eden bir cereyan-ı sûfiyane 
de Mevlevîliktir ki, Celâleddin-i Rumî’nin büyük ve parlak şahsiyetine sıkı suret-
te merbuttur. Hükümdar ve ümeradan başlayarak etrafına birçok sûfîler, teoloji-
yenler, fütüvvet adamları toplayan Mevlânâ, hâl-i hayatında muayyen bir “tarikat” 
kurmuş değildi. Lakin onun müstevlî Moğol ümerasını bile hürmete mecbur eden 

15 Bunlar hakkında Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar ve “Anadolu’da İslâmiyet”e bakınız. “Anadolu Tarih-i 
Dinîsi Hakkında Tetebbuat” unvanıyla hazırladığımız külliyatın bir cildi Ahîlere mahsustur.
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nüfuz-ı manevîsi ve Orta Asya’ya kadar yayılan şöhreti sayesinde muakkibleri za-
manında muhtelif yerlerde Mevlevî zaviyeleri (İbni Batuta, Celalî) açıldı ve yavaş 
yavaş ve tarikatin ayinleri de teşekkül etti.

Musiki, sema, şiir gibi üç bediî vasıtaya istinat eden Mevlevîlik, büyük Anado-
lu şehirlerinde daima taraftarlar bulmuş ve hükümdarlar tarafından himaye edil-
miştir. Buna karşı Mevlevî şeyhleri de mevcut nizam-ı siyasî ve içtimaînin muha-
fazasına ve merkezî idarelerin idame-i nüfuzuna çalışarak siyasî-dinî kıyamlardan 
daima uzak durmuşlardır. Osmanlılar zamanında Mısır, Suriye, Irak ve Azerbay-
can’dan Macaristan’a kadar her tarafta Mevlevî zaviyelerinin intişarı ve pek mah-
dut zamanlar istisna edilmek şartıyla Mevlevîliğin hükümet tarafından asla taki-
bata maruz kalmaması, onların siyaseten bu dürüst hareketlerinden münbaistir. 
Mevlevîler daha Celâleddin-i Rumî’den başlayarak Türkmen babalarına fena bir 
gözle bakmışlar, onları kendilerine rakip görmüşlerdir.16

Anadolu tarih-i dinîsi ve bilhassa Bektaşîliğin menşelerini layıkıyla anlamak 
için en şâyân-ı tetkik cihet, Anadolu’ya gelen Türkmen aşiretlerinin hayat-ı dini-
yesi meselesidir. Daha ilk Selçukîler zamanından itibaren “darü’l-cihad” olan Ana-
dolu’ya Türkmen boylarıyla beraber birçok Türkmen babaları; Orta Asya, Harezm, 
Horasan’dan Yesevî dervişleri; Irak, Suriye ve İran’dan İsmailî propagandacıları, Ka-
lenderiye mensupları geliyorlardı.

Temayülat-ı diniyeleri hakkında yukarıda izahat verdiğimiz Türkmen göçebe-
leri arasında ancak batıniyyü’l-mezhep “baba”ların tesiri olabilirdi. Çünkü bunlar 
Oğuz boylarına anlayacakları bir dille “İslâmiyetin eski kavmî ananelere tetabuk 
eden sûfiyane fakat basit ve avamî bir şekl-i muharrefini” telkin ediyorlardı. “Sün-
nîlik”i, Selçukî imparatorlarının muhtelif unsurlarından mürekkep ordularına kar-
şı dinî veya siyasî bir hareket yapabilecek canlı unsur, yalnız bu Oğuz göçebeleridir. 
Binaenaleyh daha bu zamanlardan başlayarak Osmanlı saltanatının muahhar de-
virlerine kadar Anadolu’da vukua gelen bütün dinî-siyasî kıyamlarda ve Türkmen 
boylarının daima ilk planda bulunduğunu göreceğiz.

Kalenderî, Haydarî gibi namlarla zahiri bir tasavvuf kisvesi altında Türkmen 
aşiretleri arasında müfrid Şiî akideleri ve İsmailî nazariyeleri neşreden bu baba-
ların Anadolu’da yaptıkları ilk dinî-siyasî hareket, “Babaîler Kıyamı” namıyla ma-
ruftur (Hicrî 637). Şemişat havalisinde Kefersud nahiyesinde yetişen Baba İshak, 
Anadolu’nun muhtelif sahalarındaki Türkmenler arasında birçok taraftarlar pey-
da ederek Amasya civarında bir mağarada bir velî hayat-ı itikâfî geçirmekte ve hal-
kı Sultan Gıyaseddin-i Selçukî aleyhine teşvik etmekte idi. Nihayet kendi kuvveti-
nin Selçukî sultanını sarsacak dereceye geldiğine hükmedince Kefersud ve Maraş 
havalisindeki müridlerine haber göndererek kıyam işaretini verdi. Bu sahalarda-
ki kesif Türkmen kitleleri “Baba Resulullah” namını verdikleri bu “kutsî rehber”-
lerinin günün birinde mutlaka ilan-ı cihad edeceğini bildikleri cihetle esasen ha-
zırdılar. Binaenaleyh karşılarına çıkan şehirler halkını ve Emir Muzafferüddin bin 
Alişir kumandasındaki Selçukî kuvvetlerini mükerreren mağlup ederek Malatya, 
Tokat, Amasya taraflarını ele geçirdiler. O taraflardaki Türkmenler de evvelce ya-

16 Eflâkî ve Sipehsalâr menakıbine müracaat. Tafsilât yukarıki eserlerimizdedir.
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pılmış propagandalar tesiriyle bunlara her surette muzaheret ediyorlardı. Tehlike 
çok büyüktü. Henüz Moğol istilasına uğramadığı için şarkın kuvvetli bir imparator- 
luğu mahiyetinde olan ve Musul, Mardin prensleriyle Halep ve Hama’daki Eyyubî 
hükümdarları tarafından metbuiyeti kabul edilen Selçukî Devleti, bu sırada sade-
ce Sivas havalisinden Anteb’e çekilen Harezmîlerin gailesiyle meşguldü. Babaîlerin 
ilk muvaffakiyetlerinden korkan hükümdar telaşla Kubadabad’a çekilerek asilere 
karşı Hacı Armağanşah’ı mukabeleye gönderdi. Bu kumandan Baba İshak’la bazı 
müridlerini yakalayıp asmakla beraber, Türkmenlerle harpte mağlup ve şehit oldu. 
Nihayet kemal-i süratle şark hudutlarından celbedilen muhtelit anasırdan mürek-
kep imparatorluk ordusu, kadınları ve çocuklarıyla beraber fedakârane harp eden 
bu mutaassıp Türkmen aşiretlerini mağlup ve perişan edebildi.17

Kalenderiye babalarından biri olan Baba İshak şüphe yok ki din perdesi altın-
da siyasî bir gaye istihdaf ediyordu. Selçukî sultanının darbesine uğrayan Harez-
mileri yanına çağırması, onun mahir bir siyasî olduğunu gösterdiği gibi Moğolların 
ve Eyyubî prenslerinin de bu harekette alakadar olmaları pek mümkündür. Burada 
nazar-ı dikkate çarpacak bir cihet, bu kıyamın eskiden beri Türkmenlerle meskûn 
ve aynı zamanda muhtelif itikadat bakıyyelerinin hükümran olduğu bir sahada vü-
cuda gelmesidir. Batınî temayüllerinin muhtelif isim ve şekiller altında asırlarca 
kökleştiği bu mıntıka, muahharan Safevî hareketi için de bir merkez olmuştur. Ba-
ba İshak’ın esasen nasıl bir itikatta olduğu ve kendisini bir “mehdî” addederek ço-
luk çocuklarıyla yolunda ölüme atılan ateşîn Türkmenlerin akideleri hakkında eli-
mizde katî bir vesika yoktur. Ancak onun Kalenderî-Batınî babalarından olduğu 
düşünülünce, gerek babanın gerek bütün o taifelerin akideleri hakkında sarih bir 
fikir edinebiliriz. Yedinci asrın ilk nısfında Anadolu’nun o kadar geniş bir sahasın-
daki Türkmenler arasında takarrürünü gördüğümüz bu hétérodoxe itikatlar Baba 
İshak’ın idamından sonra onun muakkibleri tarafından neşredilerek asırlarca ya-
şamıştır.

Bize göre Simavnalı Bedreddin kıyamında ve muahharan onuncu asırda De-
liorman havalisinde gördüğümüz batıniyyü’l-mezhep Türkler Baba İshak taraf-
tarlarının bakayası olduğu gibi Aydın ilinde Bayezid Paşa ile harp eden ateşîn ve 
mutaassıp Türkmenler kezalik bugünkü Çepnîler, Tahtacılar daha doğrusu bütün 
Anadolu Kızılbaşları da bunlardan ibarettir.18 Biz Karaman Oğuzlarının henüz pek 
meçhul olan mebadî-i teşekkülünü de bu büyük Türkmen kıyamıyla pek ziyade 
alakadar ve ona şebih dinî-siyasî bir hareket şeklinde izah edeceğimizi zannediyo-
ruz.19 Karaman Oğuzlarının Anadolu’daki Türkmen kabileleri üzerindeki nüfuzları 
ve bilakis Sünnîlik siyaseti takip eden Osmanlı padişahlarının Anadolu Türkmenle-
rini daire-i itaatte tutmak için çektikleri müşkilat düşünülünce, Karaman Oğuzla-
rının Türkmenlerle bu samimi münasebetlerinde –hiç olmazsa ilk devirlerde– bir 
alaka-i mezhebiye de bulunmak ihtimali pek kuvvetlidir.

17 İbni Bibî, Ebu’l-Mehâsin, Ebu’l-Ferec gibi menbalara nazaran Babinger bu büyük hadisenin mahiyetini hiç an-
layamadığı gibi (“Der Islam in Kleinasien”, ZOMG, 76, 134), Nöldeke de bunu layıkı vechile kavrayamamıştır 
(Der Islam, XIII/78).

18 Tafsilat için: “Anadolu’da İslâmiyet”, 62.
19 Bu hususta ileri sürdüğümüz müddeayı da bütün vesaikiyle görmek için baknız: “Anadolu’da İslâmiyet”, 63-64.
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− 3 −

Bu kısa, lakin sarih izahattan sonra yalnız Bektaşîliğin esasları değil, onbirinci asra 
kadar bütün Anadolu harekât-ı diniyesinin mahiyeti ve bugünki “secte”lerin men-
şeleri anlaşılmıştır, ümidindeyiz. Binaenaleyh artık Hacı Bektaş-ı Velî’nin tarihî 
şahsiyetini kaplayan meçhuliyet perdelerini izaleye başlayabiliriz. Bu maruf sûfî 
hakkında şimdiye kadar yapılan Avrupa tetkikatı, ona dair malumatın légendaire 
bir mahiyette olduğunu, Bektaşîlik teşkilatıyla ancak miladî 16’ncı asırdan beri te-
sadüf eylediğini meydana koymuştu (Yakub ve muakkiblerinin nazariyeleri). Biz 
de Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar’da bazı yeni vesikalara istinaden Yakub’un 
nazariyelerini tadil ve tashih ederek bu zamanı yarım ve hatta bir asır daha geriye 
irca lüzumunu göstermiş ve Hacı Bektaş’ın yedinci asırda Anadolu’da yetişmiş bir 
meczup olup Osmanlı padişahlarıyla mülaki olmadığını ve tıpkı bu mülakatlar gibi 
kendisine isnat olunan Makalat ve Velâyetnâme’lerin sonradan uydurulduğunu ila-
ve etmiştik. Halbuki o zamandan beri destres olduğumuz birtakım yeni vesikalar 
oradaki nukat-ı nazarımızı da tadil lüzumunu ispat etti.

Hacı Bektaş hakkında en eski ve en mühim tarihî vesika Eflâkî’nin eserinde 
mevcut iki fıkradır. Hacı Bektaş’ın Mevlânâ ile muasır olup Selçukîler devrinde Kır-
şehir Beyi Nureddin Bey’e kerametler gösterdiğini, Mevlânâ ile aralarında zıddiyet 
olduğunu bildiren bu eser tarih-i dinî itibarıyla pek mühim iki noktaya da işaret 
etmektedir. Bunlardan biri Hacı Bektaş’ın Baba Resulullah lakabını alan Baba İs-
hak’ın halifesi olduğu, diğeri de kendisini şeriatın ahkâm-ı zahiriyesiyle mukayyed 
addetmediği hususlarıdır.20 Bektaşîliğin Anadolu’daki mütekaddim harekât-ı dini-
ye ile sıkı sıkıya alakadar olduğunu, ondaki heterodoks mahiyetin muahharan Hu-
rufîlikle ihtilatından sonra hasıl olmayıp daha ilk an-ı teşekkülünden beri böyle Ba-
tınî temayülat ile meşbu bulunduğunu, Babaîlik ile Bektaşîlik arasında sıkı bir rabı-
ta aramak lazım geldiğini İlk Mutasavvıflar’da bir müddea şeklinde ileri sürmüştük. 
Bugün Eflâkî’nin ifadatı bu müddealarımızı bir hakikat-ı tarihiye şekline kalbetmiş 
bulunuyor. Babaîlik, Türkmenler arasında bir secte şeklinde taazzî etmek için na-
sıl eski hétérodoxe âmillerden istifade etmişse Bektaşîlik de her nokta-i nazardan 
Babaî ananelerine istinaden vücuda gelmiş ve sadece bir tarikat değil, bir secte ha-
linde de tecellî eylemiştir. Akide itibarıyla Hacı Bektaş ile şeyhi Baba İshak, hatta o 
asırdaki sair Kalenderî, Haydarî, Babaî dervişleri arasında hemen hiçbir fark mev-
cut olmadığı kuvvetle iddia olunabilir. Öyle görünüyor ki, Babaî kıyamının muvaf-
fakiyetsizliğinden sonra bir müddet saklanmaya ve başka tarikat kisveleri altında 
hakiki simalarını gizlemeye çalışan Babaî dervişleri Moğol istilasını müteakib artık 
saklanmaya lüzum görmeyerek ortaya çıkmışlar ve mesleklerini serbestçe neşir ve 

20 Mösyö Huart’m Eflâkî Tercemesi’nde: “Rum’da zuhur eden Hacı Bektaş-ı Horasanî’ye bazıları tarafından Ba-
ba Resulullah” denildiği mesturdur (Les Saints des Derviches Tourneurs, 1, 296). Muhterem âlimin tercemesi-
ne esas olan yazmada bu hususta bir yanlışlık olduğu muhakkaktır. Çünkü Eflâkî’nin Derviş Mahmud tarafın-
dan onuncu asırda yapılan Türkçe tercümesinde ve müracaat ettiğimiz muhtelif Eflâkî nüshalarında Hacı Bek-
taş’ın “Anadolu’da zuhur eden ve bazıları tarafına Baba Resulullah diye yâd edilen Resul Baha’nın başlıca hali-
fesi olduğu” mukayyettir. Yine aynı fıkrada Hacı Bektaş’ın Mevlânâ’ya gönderdiği müridin adı İshak olarak zik-
redildiği cihetle Eflâkî’nin bu iki ismi birbirine karıştırdığı pek tabiîdir. Yedinci asırda Baba Resulullah lakabını 
alan sadece Baba İshak’tır (İbni Bibî, Farsî metin, 230). Bunu müeyyed olarak Bektaşî ananesinde bir de Resul 
Baha’nın mevcudiyetini de biliyoruz.
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tamime başlamışlardır. Hacı Bektaş-ı Velî’yi bunların en mühimi ve Baba İshak’ın 
doğrudan doğruya muakkibi addedebiliriz.

Müverrih Âşıkpaşazâde’nin Hacı Bektaş’ı tarikat tesis edemeyecek bir meczup 
şeklinde göstermesi garazkârane bir isnattır. Eflâkî’nin ifadatı bunu teyid etmek-
te olduğu gibi bu hususta daha kati bir delil olarak onun Makalat unvanlı eserini 
de gösterebiliriz. Son asırlarda istinsah edilmiş muhtelif yazmalarına tesadüf etti-
ğimiz bu matbu küçük risalenin dokuzuncu hatta onuncu asır esnasında tertip ve 
Hacı Bektaş’a isnat olunduğunu zannediyorduk ki esasen Yakub da aynı mütalaada 
bulunmuştu. Ahiren Hatiboğlu isminde bir Osmanlı şairinin 812’de yazdığı Türk-
çe manzum bir Makalat tercemesine tesadüf ettik. Hacı Bektaş hakkında pek ih-
tiramkâr bir lisan kullanan mütercim, müşarünileyhin bu eseri Arapça yazdığını 
ve kendisinin Türkçeye terceme süreliyle faydasını tamime çalıştığını söyleyerek 
eserin authenticitesini katî surette ispat ediyor.21 Filhakika Hacı Bektaş menkabe-
lerini muhtevî Velâyetnâme’de müşarünileyhin Arapça Makalat’ı olduğu ve bunun 
Sadeddin adlı müridi tarafından neşren Türkçeye tercüme edildiği musarrah oldu-
ğu gibi, Makalat’ın filolojik tetkiki de onun bu eskiliğini pek iyi anlatmaktadır. Bu 
lisanî hususiyetler vaktiyle de nazar-ı dikkatimizi celbetmişse de o esnada diğer 
tarihî vesikalarla teyide imkân bulamadığımız ve o zamanki malumatımızla müte-
zat gördüğümüz bu nokta üzerinde ısrar edememiştik. Bu Makalat’dan maada Ha-
cı Bektaş’ın bazı kelimat-ı sûfiyanesini muhtevî küçük bir Farisî risale daha mev-
cuttur ki, ahiren iki muhtelif nüshasına rast geldiğimiz bu mühim eserin mevsu-
kiyetinden ve Hacı Bektaş’a aidiyetinden şüpheye hiç mahal yoktur. Baha Said Bey 
isminde münevver bir Türk seyyahı ahiren yanan Tire Kütüphane-i Umumîsinde 
Hacı Bektaş’a ait bir de Fatiha Tefsiri mevcut olduğunu bana söylediyse de şimdiye 
kadar bunun diğer bir nüshasına tesadüf edemedim.

Silsile-i tarikatini Kutbuddin Haydar, Lokman Serhas, Ahmed-i Yesevî gibi bü-
yük sûfîlere isal eden ve ulum-ı İslâmiyedeki vukufu her türlü şüpheden azade bu-
lunan Horasanlı Türk şeyhinin eserlerinde kendisine takaddüm eden yarı Karmat 
(mi-Karmate) sûfîlerin asarından o kadar bariz bir surette ayrılacak büyük husu-
siyetler yoktur. Yalnız Oniki İmam’a “ikrar”1, “tevellâ” ve “teberrâ”yı tavsiye suretiy-
le sarahaten Şia-i İsnâ Aşeriye esaslarım müdafaa etmektedir. Ancak ilk saliflere 
mahsus bu gibi eserlerin umumiyetle etoterique bir mahiyette olduğu ve hiçbir za-
man müntehilere mahsus talimat-ı Batıniye’yi ihtiva etmeyeceği de unutulmama-
lıdır. Kıyafet-i hariciyeleri itibarıyla Kalenderî-Haydarî dervişlerinden farksız olan 
ve sekizinci asırda Rum Abdalları namını da taşıyan Bektaşîlerin Osmanlı saltana-
tının teesüsü ile çok alakaları vardır. Lakin Hacı Bektaş’ın Birinci Osman’la müla-
katı hakkında Bektaşî menkabenamelerinde mevcut rivayetlerin aslı olmadığı gi-
bi yeniçeriliğin ilk ihdasında müşarünileyhe hayır dua ettiği rivayeti de asla kabul 
edilemez. İlk Mutasavvıflar’da gösterdiğimiz veçhile Hacı Bektaş’ın vefatı bundan 
çok evveldir. Bütün şark ve garp müverrihlerinde bugüne kadar devam eden hatta 

21 Bu mühim eserin yeni bir kopyası hususî kütüphanemizdedir. Mütercim Hatiboğlu hakkında Şakayık’a bakı-
nız. Profesör Jule Nèmeth aynı adamın Ferahnâme unvanlı manzum bir eserinden bazı parçaları ahiren neş-
retmiştir (Le Monde Orientale, XIII, 1919, 145-84).
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Mösyö Massignon’u Bektaşîliğin Hristiyan çocuklarını İslâmlaştırmak için 737’de 
sultanlar tarafından tesis edilmiş askeri bir tarikat şeklinde telakkiye sevk eden bu 
yanlış fikrin artık daha fazla devamına lüzum yoktur. Âşıkpaşazâde’nin bu husus-
taki sarih ifadesi, vesaik-i mevcude ile pek iyi teeyyüd etmektedir. Osman ve Orhan 
devirlerindeki mütemadî serhat harplerine iştirak eden Türkmen babaları, tabir-i 
diğerle Rum Abdalları hemen umumiyetle Hacı Bektaş müridlerinden oldukları ci-
hetle yeniçeriliğin hin-i teessüsünde onun hatırasıyla teberrük olunduğu ve sonra 
bunun tarihî bir vakıa şeklinde ağızlarda dolaşarak nihayet tespit edildiği anlaşılı-
yor. Fakat her ne olursa olsun yeniçeriliğin teessüsünde Bektaşîlikle Ahîliğin pek 
mühim rolleri olduğu sarahaten göze çarpmaktadır. Bektaşîlik tetkikatı için nazar-ı 
dikkate alınacak diğer bir nokta da şimdiye kadar tamamen musanna addedilen 
Velâyetnâme’nin her halde bir esas-ı tarihîye istinad ettiği meselesidir. Kuvvetli bir 
tenkid-i tarihîye maruz bırakmak suretiyle ondan büyük istifadeler edilebileceğini 
Bektaşîlik Tarihi unvanıyla hazırladığımız eserde bizzat tecrübe ettik.

Bektaşîliğin menşelerini daha doğrusu Anadolu tarih-i dinîsi gibi meçhuliye-
ti ve mudiliyeti nispetinde mühim ve geniş bir mevzuun nasıl bir espri metodolo-
jikle tetkiki lazım geldiğini göstermek için yazdığım bu küçük memoireda ne Hacı 
Bektaş’ın hayatı ve eseri hakkında ne de Bektaşîliğin dahilî ve haricî tekâmülü hak-
kında fazla izahata girişmek istemem. Son söz olarak kıymetli zamanınızı bu kadar 
fazla iştigale müsaadenizden dolayı bilhassa teşekkür eder ve on iki yıllık mütema-
dî hir harp felaketinden yeni kurtulan memleketimin bundan böyle beynelmilel 
harekât-ı ilmiyeye daha faalane iştirak suretiyle tesanüd-i manevî-i akvama hizme-
ti bir vazife addettiğini mümessili bulunduğum İstanbul Darülfünunu namına he-
yet-i muhteremenize arz ile kesb-i şeref eylerim.
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Ortaçağ Türk Anadolu tarihinde tasavvufi, sosyal-dini hareketlerin önemini herkes 
bilir.1 Fakat bunların birçoğu az kültürlü bir ortamda olduğundan ve teşkilatlanma-
dığından, değişen şartlar içerisinde kendi tarih, doktrin ve ayin usullerini ancak bir 
müddet sonra serdettiklerinden, asıl (originelle) fizyonomilerini bilahare inşa edi-
len tasvirler arasından tespit etmeye çalışılabilir. İçlerinden biri veya diğeri hak-
kında direkt olarak az olan bilgileri toplamak ve tenkit etmek ne kadar ümit kırı-
cı görünüyorsa da o kadar da zorunludur. Biz bu türlü küçük bir çalışmayı aşağıda 
takdim ediyoruz.

Burada bizi ilgilendiren Moğollar’dan önceki, tam manasıyla Selçuklu devri 
için hemen hemen hiçbir şey bilinmiyor.2 Hemen Moğol fethinden sonra Mevlevi-
ler konusunda, Mevlânâ ve müritleri ve onu takip edenlerin edebi eserleri sayesin-
de büyük bir aydınlanma doğuyor. Bununla beraber Mevlânâ Celaleddin’in çağında 
bir tarikat (ordre) olmayan Mevlevilik şehircidir; yani prestiji ne olursa olsun önce 
şehirdeki etnik yönden çok karışık olan ve İran kültürünün tesiri hâkim bulunan 
ve sınırlı bir kültür seviyesine sahip kişileri ilgilendirir. İleride bazı hususlarda daha 
önemli bir başka niteliği olan hareketler köylü Türkmenlerin ortamından çıkmıştır. 
İhmal edilemeyecek kadar, fakat daha az ölçüde İslâm dünyasının çeşitli bölgele-
rinde belki daha mümbit bir ortam bulan ve yayıldıkları yeni çevrelerde çeşitli in-
hiraflara maruz kalan başka tesirler5 de dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen mis-
tikler (İbn Arabî’nin müritleri, Mısır menşeili Rifai vs.)3 Şark İran-Türk gibi birçok 
bölgelerde görülen, Save’nin kuzeybatısında anlaşılacağı üzere bir İranlı tarafından 
getirilen4 Kalenderîlik, Anadolu’da zuhur ediyor. Bu alanda özellikle Köprülü tara-
fından açılan araştırma, bu olayların önemi konusunda genellikle şüphe olmama-
sı sonucunu yeterlikle meydana koydu.5 Fakat tahlillerindeki kritik sarahat, demek 
gerekir ki hemen bütünüyle yapılması için geriye bırakılmıştı. Biz aşağıda, bu lü-
zumlu göreve, küçük bir ilave yapmaya gayret edeceğiz.

1 Bu konuda bilindiği gibi temel kitap ikinci baskısı yapılan M. F. Köprülü’nün Türk Edebiyatında İlk Mutasav-
vıflar (Ankara 1960) adlı eseri. Aynı yazarın bkz. Fransızca Les Origines de l’Empire Ottoman (Paris 1937) ve Les 
Origines de Bektashısme, Congrès International d’Histoire des Religions, 1923.

2 Le mouvement de Rustem, bu konuda bkz. benim çalışmam [“Seljukides, Turcomans et Allemands au Temps de 
la Troisième Croisade”] W.Z.K.M, 1960. Bize hiçbir dini karakteri olmayarak gösterilmiştir.

3 Genel bilgiler için benim Preottoman Turkey (Londra 1968), chap II-3 ve IV-11.
4 Burada şeyh Uryan’ı hatırda tutmak lazımdır. Bu şeyh hakkında bir şey bilmiyoruz. Mısırlı ansiklopedist Şiha-

beddin Fadlallah al-Omari 1330-1340 yıllarına doğru Anadolu hakkındaki bilgisinin bir kısmını ona borçludur 
(bu kısım, Masalık Taeschner tarafından neşredildi).

5 Bkz. Köprülü Armağanı (İstanbul 1953). Osman Turan’ın [“Selçuk Türkiyesi Din Darihine Dâir Bir Kaynak”] ya-
zısı.
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Köprülü’nün çalışmalarından bu yana, Rasul Allah denilen iyi tanınmayan bir 
Baba İshak etrafında toplanan Türkmenlerin 1230-1240 yılları arasında İç Anado-
lu’daki sosyal-dini hareketi nispeten önem kazandı. Baba İshak’ın eylemi ancak bir 
askeri engelle önlenebildiğinden ve birtakım karışıklıklara sebep olduğundan dev-
rin yazılı kroniklerinde yankısını buldu. Bu belki de bir bakıma çok iyidir. Ancak 
Türkmen ortamı henüz daha kültürel bir ortama kavuşmadığından büyük bir ih-
timalle, diğer birkaç tarikatın aristokrat yazarları gözünden kaçtığı mümkündür. 
Baba İshak hareketine bir öncelik atfetmek yanıltıcı olabilir. Özellikle sonraki me-
tinler bir başka Baba İlyas’tan bahsediyorlar ki bu başka tarzda hiçbir yerde arala-
rında ilişki görülmeyen İshak’la bağlaşığı olduğu kabul edilir. Mesele yakından in-
celenmeye çalışılırsa, bana öyle görünüyor ki varılan sonuçlar aşağıda okunacağı 
gibi, bilinenden biraz farklıdır.

Bize Baba İshak’tan bahseden yazarlar biraz sonra üzerinde duracağımız mu-
ahhar Hacı Bektaş’ın Vilayetname’si bir tarafa, beştir. Bunlarda ona verdikleri isim-
leri karşılaştırmak lazımdır. Bu hareketi müteakip Anadolu’da birçok yıl ikamet 
eden misyoner Simon de Saint-Quentin ona, Paperoissole yani Türkçe halktan do-
ğan kâhin-büyücü baba lakabına, Arapça Peygamber Muhammed’in şahsında taşı-
dığı rasul ekiyle Baba Rasul diyor.6 Aynı şekilde olayların çağdaşı 1255’ten az önce 
yazan Şamlı yazar Sıbt İbn al-Cevzî de onu Baba Rasul Allah diye zikrediyor. Böy-
lece her ikisi de bizzat kendi ismini belirtmeden lakaplar kullanıyorlar.7 Bir kuşak 
sonra Anadolu’da yazan İbn Bîbî ise Rasul lakabını bilmeyerek ya da bir yana ata-
rak, fakat bilmediğimiz bir ad ekleyerek Baba İshak diye adlandırıyor.8 Birkaç yıl 
sonra, kısmen Doğu Anadolu’da yazan Bar Hebraeus (Abu’l Farac)9 Rasul Baba ile 
onun talebesi Şeyh İshak’ı tefrik ediyor. Muahhar yazarların, her iki tarafın birçok 
ölü verdiği ve birçok epizot ihtiva eden mücadeleleri iyi bilmelerine rağmen Ra-
sul Baba’nın öldürülmesi ve talebesinin onun intikamını alması olayını bilmezler. 
Sonra müteakip yüz yılda Mevlevilerin hagiografı olan Eflâki, bahsedeceğimiz Hacı 
Bektaş hakkında diyor ki, “O Baba Rasul’un halifesi idi”. Öte yandan Baba Rasul’un 
İshak adında bir vekili vardı.10 Şurası muhakkak ki, hafızalarda birçok isim ve la-
kaplar arasında bir şahsa ait olan ismi tanımakta biraz zorluk vardı. Kendisini tanı-
yanlar tarafından aynı isimle çağrılmadığı açıktır. Şimdilik bütün bunlarda hiçbir 
zaman Baba İlyas’ın bahis konusu olmadığını not edelim. Baba İshak’ın menşeine 
gelince Fırat Nehri’nin büyük kıvrıntısı üzerinde batıda Kafarsûd’da11 doğduğu söy-
lenirse de daha sonra muhtemelen kuzeye Amasya ile Kırşehir arasında bir yere 
doğru gittiği muhtemeldir. Burada denecek bir söz varsa o da Orta Asya kaynak-
lı, Moğol ve Havarizmşahların itişi altında batıya doğru akın eden şeyhlerin Baba 

6 Simon de Saint-quentin için Vincent de Beauvais, Speculum Historiale [Anton Koberger, 1965] XXXI chap. 139-
140; şimdi daha kolayca toplu halde Jean Richard tarafından Histoire des Tartares (Paris 1965), 62-65’te verilmiş-
tir.

7 Sıbt b. al-Djauzi, Mir’at az-Zamân (Haydarabad 1952), yıl 638, 733 (ed. Jewett, 483).
8 İbn Bîbî, ed. Adnan S. Erzi, 490-497, ed. Houtsma (Abrégé), 227-232; tercüme H. Duda, 216-220.
9 Bar Hebraeus, The Chronography, ed. trad. E. W. Budge (Londra, 1932), 405.
10 Menâkıb ül-’Arifin, ed. Tahsin Yazıcı, 391 ve 498, Fransızca tercüme CI. Huart, Les Saints des derviches tourneurs 

ismi altında I-296 ve II-20 (Köprülü bir tam aksi anlam tespit etti. Orig. Bek. 407).
11 İbn Bîbî, 490 (Houtsma 227, Duda 216).
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İshak’a karşı fikirlerinin dış tesirleri altında kalabilişidir. Bu en eski –denilebilirse 
1400 de yazılan– yazarı anonim Vilayetname’nin12 biyografının Hacı Bektaş’a atfet-
tiği böyle bir menşein tam aksidir. Yine onu Orta Asya’da ve hatta başka yerler-
de Türkler arasında kendilerine bağladıkları Ahmet Yesevî’ye (12. yüzyıl) bağlamak 
imkânsızdır. Birbirini direkt olarak bağlayan bu bağ ikisini bir yüzyıllık zaman ayır-
dığından mümkün olmadığını ancak onu Ahmet Yesevî’nin layık olduğu muhite ya 
da Hacı Bektaş’ın müritlerinin, kuşkusuz iyi tanınan Ahmet Yesevî’yi Anadolu’da 
bu soya bağlamak arzularını ifade etmiş olabilir. Bu tanınmışlık 12. asırdan itibaren 
başlamış olabilir; fakat yaklaşık olarak tahmin edilebilir ki 13. asırdaki yeni göçler-
den sonra iyice kesinleşmiştir.13

Ne olursa olsun, kaynakların değişik olmasına rağmen İshak ile Bektaş arasın-
da biraz ilginin bulunması gerekir. Hele 14. yüzyıl yazarları bize bu iki şahsiyetin 
çıkmış oldukları muhitler arasında ayniyet veya ilişki olduğunu gösterirler. Yalnız 
Eflâki’den anonim Vilayetname’ye gelinceye kadar dikkate alınacak bir husus orta-
ya çıkar. Eflâki’ye dayanarak biz Bektaş’ın hayatını Celaleddin Rûmî’nin hayatına 
muasır sayabiliriz ve buradan Baba İshak’ın erken ölümü de hesaba alınınca, Bek-
taş İshak’ın halifesi olur. Bunun aksine olarak Vilayetname’de Bektaş’ın haleflerin-
den birisi Rasul’dur. Bu devirde haklı veya haksız mezarının yeri Altuntaş14 yakının-
daki Beşkariye’ye atfediliyordu. Burası kesinlikle itiraz edilemezse de onun faaliyet 
sahası değildir. Ne olursa olsun, bu onun hatırasına buradaki insanların bağlılığını 
telmih eder. Sonra 14. yüzyılda Bektaş’ın şöhreti büyüdü ve İshak’ınki yavaş yavaş 
unutuldu. Ancak bu son yeni ilmi çalışmalardan sonra canlandı.

Yukarıdaki zikredilen sıra bozulmasının herhalde bir anlamı olacaktır. Bek-
taş’ın gurubunun önceleri İshak’ın gurubunun ortamından çıktığı ve Bektaş’ın şah-
sen yerleşik bir kimse olmadığı ve bir zaman aralarında çıkan anlaşmazlığın onları 
ayırdığı farz edilebilir. O zaman İshak’ı ortadan silmeden Bektaş’ı birinci plana çı-
karmak gerekti. Bu şekilde bir işlem ya 14. asrın ortalarında ya da sonunda Bektaşi-
liğin ilk organize edildiği zamanda yapılsa gerek.15 İshak ile Bektaş arasında hiçbir 
tarihi münasebetin olmadığı da imkân dışı değildir. Bu mistiklerin kendilerinden 
önce yaşayan meşhur mistikleri anmaları, yüceltmeleri isimlerinin büyümesi ile 
kendileri için de çeşitli örneklerle müşahede edilir.16

Bununla beraber, bütün bu konularda Baba İlyas hakkında bir bilgiye rastlamı- 
yoruz. Baba İlyas başka yazarlar tarafından bilinir. En önemli eser 1330 yılları tarihi- 
ni taşımasına rağmen Âşık Paşa ailesinin yarı biyografik yarı hagiografik bir tarihi 
olan Manakıb el-Kudsiye fi manasıb el-unsiyye’dir. Bunun Türkçe muhtasar bir adap-
tasyonu Taşköprülüzade’nin Şakaik el Nu’maniyye’si arasında çoktan beri bilinir.17  
Fakat orijinali Konya’da bir müddet önce M. Önder tarafından bulundu.18 Yazarı mis-

12 Ed. Abdülbâki Gölpınarlı (İstanbul 1958); Almanca çev. Erich Gross, 1927.
13 Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, bilhassa II. Kısım.
14 Kesinlikle Güney Anadolu’daki iyi tanınan yerin adıdır denemez; fakat bunun yerine daha iyi başka bir yer gös-

teremem.
15 Taşköprüzade, Bektaş’ı bu zaman içinde yaşatıyor.
16 Yunus Emre, Sarı Saltuk vs., Ahi Evran, Bektaş’la aynı seviyededir. Onun müridi değildir, onlar iki dosttur.
17 Ed. İstanbul 1852. O. Rescher tarafından Taşköprülüzade’nin Arapça metninden tercüme edilmiştir.
18 Mehmet Önder, “Eine neuentdeckte quelle zur Geschichte der Seltschuken in Anatolien”, W.Z.K.M. LV/1959.
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tik Âşık Paşa’nın oğlu Âşık Paşa Elvan Çelebi’den başka biri değildir ve büyük Osman-
lı tarihçisi Âşıkpaşazade büyükbabasıdır. Ona göre Baba İlyas şeyh idi ve Abu’l  Vafâ 
al-Bağdadî’nin talebesiydi. Horasan’dan Anadolu’ya kendisine hürmet eden Key- 
kûbat devrinde geldi. Fakat Sultan’ın oğlu II. Keyhüsrev, babasını zehirledikten 
sonra, müritleri ile Amasya, Diyarbekir, Antalya, Konya taraflarında mücadele etti. 
Şeyh bu sıralar ölürken geride beş evlat bıraktı. En küçük oğlu Muhlis tekrar döğü-
şe başladı ve hatta Konya’yı altı ay elinde tuttu, iktidarı da sonradan müritlerinden 
Karaman Beyliği’nin kurucusu Nûre Sûfi’ye devretti. Muhlis’in de oğlu Manakıb’ın 
yazarı ve bizzat iyi tanınan mistik yazar Âşık Paşa’dan başka birisi değildir.

Burada ancak M. Önder’in analizi ile tanıdığım bir kitap üzerine ve Şakaik üze-
rine derinliğine inemeyeceğim. Yalnız geçici olarak birkaç intiba söylenebilir. Bi-
rinci intiba, Baha İshak ve Bektaş’tan bahseden eserlerde Baba İlyas19 hakkında bir 
şeye rastlanmaz, bunun aksi Baba İlyas’a hasredilen edebiyatta doğru olarak gö-
rünüyor. Hatta bu edebiyat Bektaş hakkında meskuttur. İkinci intiba ise II. Key-
hüsrev’in yaptığı eziyetlerin (persécution) hatırlatılması, ya Baba İshak meselesini 
ya da az sonra Harzemşahların sürülmesi meselesidir ki gerçekte bu sultan, kay-
naklardaki bilgiye göre, Baba İshak ve İlyas’ın müritlerinin bulunmadığı Konya ve 
Antalya’ya değilse de ta Diyarbakır’a kadar kovaladı.20 Böyle olunca Baba İlyas’ın 
Keykûbat’ın bir müddet Anadolu’da iskân ettirdiği ve Keyhüsrev’in tard ettiği Har-
zemşahlar yığını içinde Anadolu’ya geldiği ileri sürülebilir. Buna rağmen kendisi-
nin Türkmenler arasında Anadolu’da kaldığı ve eğer eserlerin birbirine karşı du-
rumu bu hipoteze muarız değilse, bu ortam İshak’ın bulunduğu ortama yakın idi.

Her halde Âşık Paşa’dan bu konudaki en büyük katkı İlyas’ın adamlarıyla Kara-
manlar arasındaki ilişkiyi göstermesidir. Elvan Çelebi tarafından anlatılan olaylar, 
tabiatıyla inceden inceye bakılırsa, imkânsızdır. 13. yüzyılın ikinci yarısında vuku bu- 
lan ve zaman zaman Konya’yı sarsan karışıklıklar ne olursa olsun Selçuklu başkenti 
olduğu için bu olaylar bizce iyi biliniyor. İbn Bîbî ve anonim SeIçukname’lerin yazıl-
dığı bu şehir hakkında hiçbir yazarın, ne tabiatta olursa olsun, Baba Muhlis’in ve ta-
raftarlarının icra ettiği tesir üzerinde bilgi edinemiyoruz. Şu veya bu karışıklık arka- 
sında eğlenircesine bir hüküm çıkarmayı tahayyül edersek de tarih Nûre Sûfî’nin Kon- 
ya üzerinde hakimiyetine dair bilgi vermez. Tarihi açıdan, Nûre Sûfî hakkında hiçbir 
şey bilmiyoruz. Ancak 14. yüzyılın başı tarihini taşıyan bu kitabe fiilen Karaman boyu- 
nun onu ataları olarak tanıdığını belgeler.21 Tarihi yönden bilinen oğlu olan Kara-
man’ın aksiyonu 1260 civarında yer alır ve kendisi 1262’de ölür. Burada daha önce öl- 
müş olan Nûre Sûfî zikredilmez. Her halükârda Karamanlılar ancak 1277’de ilk defa 
olarak bir müddet için Konya üzerine el koydular ve yine ancak birçok hamlelerden 
sonra 132022 civarında bu şehri zapt ettiler. Belki Elvan Çelebi şehrin birinci zaptını 
tercih ederek diğer harekâtı önemli isyanlar olarak hükmediyor. Fakat bütün bunlar- 
dan sonra bizim şimdiki görüşümüz pek önemli değildir. Önemli olan, bu kez kesin 
olarak tarihi bakımdan müşahede ettiğimiz Baba İlyas’ın neşet ettiği çevre ile Kara- 
manlılar arasındaki bağın mevcudiyetidir. Zahiren faydasız görülen şu fikre varıla-

19 Bkz. aşağıda not 23 a.
20 Preottoman Turkey, 132.
21 Halil Edhem, [“Karamanoğulları Hakkında Vesaik-i Mahkuke”], T.O.E.M. XI 1911.
22 Preottoman Turkey, indeks Karaman.
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bilir: 16. yüzyıl başlarında Şikâri’nin roman gibi tedvin edilen eserinde Baba İlyas is-
men zikredildiği halde bu yazar Baba İshak ve Hacı Bektaş’ı tanımıyor.23 Şunu da ila- 
ve etmeliyiz ki Manâkıb el-Kudsiyye yazmasının geldiği yer Karamanlıların başşehri 
Laranda Karaman’dır.24 Baba İlyas’ı temsil eden bir miktar müridin mevcudiyeti 
inkâr edilemez. Mistik nizamını –tarikat– izah eden ve 1500 yılları civarında kom-
poze edilen bir risalesi (opuscule) muhafaza edildi; bu da bir isim altında veya isim- 
siz bir kitlenin, değişmeden veya küçük değişikliklerle uzun müddet yaşadığını gös- 
terir.25 O halde iki tarikatın mevcut olabileceği ihtimaldir. Bu iki tarikat, aralarında 
yakınlıklar varsa da birbirinden ayrıdır. Birinin İshak’tan diğerinin İlyas’tan kayna- 
ğını aldığı biraz zor inkâr edilebilir.26 Fakat bu iki hareket ilk görünüşleri ve isimleri 
ile devam etmediler. Kendilerinden sonraki hareketlere karıştılar ve silindiler. Bir 
taraftan İlyas’ı Bektaşilere bağlama çalışmaları diğer taraftan herhangi bir tarihçi-
nin bu iki hareketin aynı zaman içinde olduğunu müşahede ederek ve işi basitleş- 
tirerek İlyas ve İshak arasında benzerlik görerek onları bir tek şahsiyette birleştirmesi 
bilahare aradaki farkın görülmesini engelledi. İlk defa bu yanılma Cennabi’de gö-
rülür. Çağdaş literatüre bu yanlışlık, geniş bilgisi olan Tarih-i Amasya yazarı Hüsa- 
meddin tarafından sokuldu. Bu yazarın verdiği geniş malumat dolayısıyla bu konuda 
dediklerinin yersiz olduğunu belirtmekte tereddüt edilir. Fakat olayların iyi anlaşıl-
ması için bir karışık meseleyi ayakta tutmakta hiçbir sebep de yoktur.27

Bu dediklerimiz başka teemmüllerden de çıkarılabilir. Âşıkpaşazade’nin men-
sup olduğu tarikat hususunda şüpheye düşüldüğü bilinir.28 Bu hususta ben gerekli 
yeterliliği görmediğim için münakaşasını yapamam. Atalarının intisap ettiği dini 
gurubu onun devam ettirdiğini kesinlikle söyleyemeyiz. Yalnız onun muhtemelen 
intisab ettiği Zayniyye tarikatında İlyas’ın hatırasının yaşandığı konusunu bertaraf 
edemeyiz. Ve yine genel olarak İlyas’la ilgili birtakım hücreler veya İlyas’ın mirasını 
toplayan, fakat kendisi tarafından –Baba İshak gibi– gerçekten kurulmayan derviş 
tarikatları ile ilgisini ihmal edemeyiz. Bununla beraber Âşıkpaşazade bir Osmanlı 
tebaasıdır. Amasya’da doğmuştur. Büyük babası Âşık Paşa Kırşehir’de yaşadı ve ora-
da öldü. Burası zamanının Karaman nüfuzu dışında idi ve daha çok Moğol tesiri 
altında bir bölge idi.29 O halde ya İlyas’ın mirasına sahip çıkanlar Karamanlılardan 
uzak duruyorlar veya kendi aralarında bir anlaşmazlık mevcut idi. Şikâri’nin kroni-
ğinde tek büyük Pir ismen Celaleddin Rûmî’dir. Eğer buna rağmen Karamanlılarla 
ilişkisi devam eden İlyas’a bağlı en az birkaç dini şef ve müessesenin Osmanlıla-
rın Karamanlıları ortadan kaldırması, bu müesseselerin gözden kaybolması ile izah 
edilir. Tekrar etmeye lüzum var mı? Esas olan en fazla merakımızı celbeden mese-
lelere dikkatimizi yöneltmektir.

23 Şikâri, Karaman Oğulları Tarihi, ed. Mesud Koman [Konya: Yeni Kitab Basımevi, 1946], 16.
24 Mehmet Önder, “Eine neuentdeckte quelle zur Geschichte der Seltschuken in Anatolien”, ilk sayfa.
25 Mme I. Melikoff’un, Türkiye’de bir kütüphanede bulduğu ve mikrofilmini aldığı bir elyazmasından yaptığı  

izahat.
26 Bektaş ile İlyas arasında vaki olan görüşme zikredilmiştir; fakat kesin olarak Bektaşi hagiograflarının yazdıkla-

rına göre her bir taraf anlaşamadan ayrılır.
27 Toplanan bilgiler için bkz. Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, 178 ve notlar.
28 H. J. Kissling, “Einiges über das Zejnije-Orden”, Der İslam 39 (1964).
29 Onlara hassedilen maddeler için bkz. Encylopédie de l’İslam (second edition). Elvan Çelebi’nin mahalli Ço-

rum’un doğusundadır (Taeschner, Anatolische Wegenetz, kart).
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Buna rağmen genel olarak biz birtakım tarikatlarla, beylikler arasında özel 
münasebetlerin olup olmadığını kendi kendimize sorabiliriz. Çok tuhaf olarak Şii 
fikirlerle kaynaşan Bektaşilerle ehl-i sünnet için çarpışan Osmanlılar arasındaki 
ilişki biliniyor. Gerçekte ne Bektaşiler ne Osmanlılar ilkel olarak düşünüyorlardı, 
ne de bizim tahayyül ettiğimiz kadar şuurlu idiler.30 O halde eğer Bektaşiler Osman-
lılara, tabiri caizse, yapıştılarsa ancak Anadolu’nun iç taraflarına doğru yayılmaları 
14. yüzyılın ikinci yarısında oldu. Daha önce de bazı bağlar bulunabilir. Tabiatları 
başka olmasına rağmen aynı soru Mevleviler ve başkaları için de sorulabilir. Direkt 
tanıklık edecek dokümanların bulunmamasına rağmen birtakım telkinler çeşitli 
tarikatların coğrafi yayılışının araştırılmasından bulunabilir. Bu konuda şurası en-
teresandır: Vilayetname Hacı Bektaş’a İç Anadolu’nun dışında hiçbir yerde macera 
aramaya imkân bırakmıyor. Hatta Batı Anadolu’da Türkmen topraklarında (Aydın, 
Menteşe, bilhassa Denizli) kuzeyde mevcut oldukları daha az sarih olan Mevlevi31 
dergâhları ve Aydın32 da Rifai’ler gibi. Daha başka hareketlerin de varlığı zannedi-
liyor ve birbirini tanımayan sözcülerinin bizim İshakîler ve İlyasîler ile ilişkilerinin 
varlığı hakkında hüküm vermek imkânsızdır.33

Nihayet bu yazdıklarımız yer yer bir başka mesele ortaya koydu ki bunun tet-
kikinin verimli olup olmayacağını söyleyemem: Tarihi araştırmalarda az nazar-ı iti-
bara alınan yukarıda da söylediğimiz gibi ilk yerleşik Türkmenlere 13. yüzyılda bir 
yeni gurup daha ilave edildi. Herhangi bir beyliğin (principauté) bu birinci ve ikin-
ci gelenlerden hangisi tarafından kurulduğu pek fark edilemiyor. Yine herhangi bir 
dini cereyanın özellikle bunlarından birinde ve diğerinde doğduğu da fark edilemi-
yor. Gelenler yavaş yavaş birbirine karıştılar. Bu ihtilatın hemen birdenbire olma-
dığı ve hatta her ne kadar metinler bu hususta meskut ise de aralarında rekabetler 
mevcut olduğu görülür. Eğer bu beyliklerin ve dini cereyanların birbirine paralel 
sıkı bir tahlilini yaparsak enteresan sonuçlara varmamız muhtemeldir. Mesela Ba-
ba İlyas’ın menşeinin direkt şarktan gelmesi, Karamanlıların da şarktan geldikleri 
hakkındaki yeni hipotezi destekleyecektir. Bu hipoteze karşıt birkaç delil de geti-
rilebilir.34 Baba İshak ile Hacı Bektaş’ın müritleri arasında olması şüpheli görülen 
münakaşalar bu iki guruba mensup Türkmenlerin kaynaşmasına engel olabilir. Fa-
kat bütün bunlar oldukça karanlık görünüyor; araştırıcılar bu fikirden hareketle 
bir şeyler çıkarabilirler. Benim şimdilik bu hususta imkânım olmadığı için özür di-
lerim. Tevazu göstererek, beklemeden faydalı olanı şimdi söylemek, işi geleceğin 
müphemliğine bırakmaktan daha iyidir.

Yine biz makalenin ana konusu olan İshak-İlyas’a dönersek, yukarıdaki soru-
lara cevap verecek şekilde İshakiyye ve İlyasiyye doktrin ve ayinlerine ait birtakım 

30 Anadolu’da Şiilik hakkındaki fikrimi Mayıs 1968’de Strasbourg’da yapılan kolokyumda açıkladım, makaleler 
basılıyor.

31 Bu konudaki intiba Eflaki’nin Menâkıb’da zikrettiği son Mevlevi şeyhlerinin seyahatlerinden doğuyor; bkz.  
not 32.

32 İbn Batuta, Voyages, ed. trad. Defréméry-Sanguinetti, 292, 313 ve çev. H.A.R. Gibb 436, 447. Ahmet Rifâ’î’nin El-
van Çelebi tarafından zikredildiği.

33 Mesela Osman Turan tarafından işlenen metne bkz. no. 5’te; Niğdeli Kadı Ahmet’in Batı Toroslar’da 1325’lere 
doğru önemini belirttiği şeyhler (Köprülü, Origines Emp. Ott., 121).

34 İbn Bîbî, Karamanlıların oduncu olduğunu söyler. Bu onların Şark menşeili olduklarına halel getirme, fakat da-
ha az gerçeğe yaklaştırır.
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ön işaretler, bilgilere sahip olmak arzu edilir. Onlarla ilişkisi bulunabilen eserleri 
bize kadar gelen veya Yunus Emre, Kırşehirli Ahi Evran gibi yazarların bize bahset-
tiği şu veya bu mistik hakkındaki şüpheyi giderecek hiçbir şey söyleyemeyiz. Birçok 
çevrelerde tahmin ve tayin edilen az çok kuvvetli şamanist tesirler ancak inanç ve 
pratiklerin her çevrede birbirleriyle karşılaştırılması ve muhtemel tesirlerin hesaba 
alınması suretiyle tespit edilebilir. Aynı yoldan mahalli tesirler tespit edilir. Şiiliğe 
veya ehl-i sünnete bağlılıkları kendi çağlarında çağdaşları için mühim bir problem 
olmayan bu çevrelerin, biz, Kızılbaşlığın Şiilik içinde sonradan oynadığı rolü na-
zar-ı itibara alarak, bağlı oldukları yolu aramaya mecburuz. Ali’nin hürmetle anıl-
ması kendilerini Sünni telakki eden bütün çevrelerde geniş bir şekilde yaygındı. Or-
ta Asya’da çok az Şii vardı. İran’da biraz daha fazla idi. Fakat Türkmenlerin iskân ve 
geçiş bölgesi olan Azerbaycan’da bugünkünün aksine çok az ve zahiren ekalliyette 
olan Şiiler vardı. O halde Anadolu’daki Türkmenler üzerinde büyük bir Şii tesirinin 
varlığını zannetmeye sebep yoktur. Ve Ahmet Yesevî Şii değildi. Şii tesirler Anado-
lu’ya sonradan başka nev’iden temaslarda bulunacak fakat, İshak ile İlyas arasın-
daki farkı, hiç bir zaman bu Şii-Sünni gruplaşmaları ile birlikte mütalâa etmeyi dü-
şünmeye mahal vermez.35

Basit bir ifade ile söylersem İshakiyye ve İlyasiyye’den bahsettim; adeta Bekta-
şiyyeden bahsedilir gibi. Fakat çok iyi bilinir ki –ve bunun bir değeri var– prestijli 
şahsiyetler etrafından birtakım hareketler olur, ama organize edilmiş dini meclisler 
(congrègation) etrafında bu olmaz. Ancak, esasında mahdut bir ölçüde, 13. yüzyıl-
dan itibaren şehirdeki Mevleviler ve yarı İranlılar tarikat halinde teşekkül etmiştir. 
Bunlar da gerçekte bünye ve nizamlarını ancak Mevlana’nın vârislerinden alırlar. 
Bektaşiler ise en erken olarak ancak 14. yüzyılın ortalarında şekillenirler. Ve eğer 
Rifai’ler gibi diğer birkaç tarikat varsa da bunlar yabancı kaynaktandır; sonradan 
Anadolu’da birtakım tebeddüle uğramışlardır. Büyük tarikatlar ancak 14. asrın ikin-
ci yarısında ve 15. asırda gelirler. Bu zamanda bile –Bektaşiliği bir yana bırakırsak– 
kaynaklarını Anadolu yerine doğudaki Türk-İran sahalarından alırlar.

Mevlevileri istisna edersek, dini yazarlar bugüne kadar 13. yüzyılda tamamıy-
la Türkmenlere has dini cereyanlardan bir bütün halinde bahsettiler. Şüphesiz di-
ni-sosyolojik mayaya müsait bir müşterek ortam vardır. Fakat teşkilatlanmış bir bü-
tün, bir hareket ve bir insan grubu bahis konusu değildir. Benzerliklerini ve farkları-
nı zor ayırt edebildiğimiz çeşitli şeyh ve babalar, salikleri basit medihler veya isyan 
hareketlerine sevk etmişlerdir. Tabiatıyla az ve sarih dokümandan mahrum olan 
muahhar yazarlar da kendi zamanlarında bir fayda ifade etmeyen ve artık mev-
cut olmayan farkları bertaraf ettiler veya bu farkları görmeyi istemediler. Fakat biz 
Anadolu’nun Selçuk sonrası sosyal-kültürel yapısını yeni baştan bina etmek ister-
sek, ihtimamla çeşitli haber sahalarını, hadiselerin büyük bir hassasiyetle unsurla-
rını teker teker daha iyi anlamamız gerekir.36

35 Şimdilik İshakiyye’nin kırmızı bir tekke koymalarına bir anlam veremiyeceğim. (Daha sonra Kızılbaşların yap-
tığı gibi, fakat bu benzerlik muhtemelen tesadüfîdir.) (İbn Bîbî ve Encyclopédie de l’İslâm (second edition) art. 
Bâbâî), Kaldıki diğer Türkmenler (belki Karamanlılar, fakat mesele sarih değildir) beyaz renkte bir tekke koyu-
yorlardı. (Eflâki)

36 Bu makale Encyclopédie de l’İslâm (Bâbâî) ve Preottoman Turkey’de dediklerimi tekrar gözden geçirmemi zo-
runlu kılıyor. Görülüyor ki şehir hayatı yaşayan (citadin) Eflâki ara sıra Baba İshak ve Bektaş’ı zikrediyorsa da 



Nûre Sûfî, Yunus Emre, Aşık Paşa, Ahi Evran, v.s. i tanımıyor. Sosyolojik bakımdan incelenmiş olan Baba İshak 
için bk: E. Werner, Festschrift Walter Baetko, Weimar 1966.



“Ledün-i ilmiyyede üstâd-ı muazzamdır Yörük Baba
Abdâl-allah dâmeninde kutb-ı âlemdir Yörük Baba
Erenler padişahı merd-i îmân Şah Kulu Sultan
Yörüklüler içinde sadr-ı azamdır Yörük Baba
Şebb-i cerâğ remz-i vahdet züheyr
Meydan-ı kudsiyyet natûk-ı feyzîsile akdem-keremdir 
Yörük Baba”

“Şah Kulu Sultan Hazretlerile gelen Horasan 
erenlerinden Yörük Baba Hazretleri’nin merkad-i 
şerîfleri merd-i iman karyesindedir.”

Yan sayfadaki görselin 
çerçeve içerisindeki yazısı

Yan sayfadaki görselin
derkenar yazısı 
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İlkin şunu söylemeliyim: İlmî hayatımın büyük bir kısmı 13., 14. yüzyıllar Anadolu 
Türk edebiyatı incelemesine adanmış olmakla birlikte, özellikle Yunus Emre uzma-
nı değilim. Önceleri kendimi destan edebiyatına vermiş olduğum için, Dânişmend-
nâme, Battalnâme, Saltuknâme gibi eserleri, daha başkalarını ve özellikle, gelecek-
teki araştırmalarımın seyrini değiştirecek bir eseri, Horasan Taberdârı Ebu Mus-
lim’in Destan’ını incelemek için uzun yıllar harcamıştım. Bu son eser bana öyle 
tesir etmişti ki, ona adadığım kitabı yazarken duymuş olduğum heyecanı, sadece 
ilmî değil, aynı zamanda manevî heyecanı yeniden bulmayı denemiştim. Bu arzu 
beni Ebu Muslim’in Destan’ının en eski Anadolu Türk örneğinin çıkmış olduğu sa-
nılan yazarın metnine, 1362’de Şadi Meddah veya Hacı Şadi tarafından, Candaroğlu 
ailesinden Kastamonu emiri Kötürüm Beyazit için yazılan Dasitan-i Maktel-i Hü-
seyn ile ilgilenmeye yöneltmiştir. Bu metni daha iyi incelemek için, Ebu Muslim’in 
Destan’ının, Dasitan-i Maktel-i Hüseyin’in, Battalnâme’nin, Saltuknâme’nin ve daha 
başkalarının boy attığı aynı kültür ve anlayış ortamının edebiyat türünde, genellik-
le Bektaşi-Alevî Şi’ir diye adlandırılan halk tasavvuf şiiri alanında bilgilerimi derin-
leştirmek istemiştim.

Anadolu Türklerinin ilk edebiyat ürünlerini incelemek için eserine durmadan 
başvurmak zorunda kalınan rahmetli Fuat Köprülü’nün dosdoğru gösterdiği gibi, 
ilk Anadolu Türk edebiyatı, destan edebiyatı ve tasavvuf edebiyatı olarak ikiye ayrı-
labilir; adlarını saymış olduğum kahramanlık hikâyelerinin de kuvvetlendirdiği gi-
bi bu iki akım sıkıca birbirine bağlanmıştır.

Bu araştırmama verdiğim “Yunus Emre ile Hacı Bektaş” adı son yaptığım araş-
tırmalara dayanmaktadır.

Ama konuşmamın metnini kaleme almak istediğimde öyle sıkıntılar duydum 
ki nerdeyse kalemi bırakacaktım. Sebebi de şudur: Bektaşi-Alevî denen tüm halk 
tasavvuf edebiyatı, mesela Kaygusuz Abdal, Şah Hatâyî, Pir Sultan Abdal, Aşık Vi-
ranî, Kul Himmet vesairenin üzerinde görülen Yunus Emre’nin tereddütsüz etkisi-
ne karşı, Yunus Emre’de bu edebiyatın başlıca beliren unsurlarını, yani terimin tam 
anlamıyla batınî manevî biçimlerini bulmak elde değildir. Gene de bir olay apaçık 
ortada: Vilayetnâme, Yunus Emre’nin ve kendi eserlerinin manevî mürşidi olan Ba-
ba Tapduk Emre’nin hayatının incelenmesi için hemen hemen tek bilgi kaynağıdır.

Bu gerçekten hareket ederek, benimsediğim konu üzerinde kendimi toparla-
dım ve bana öyle geldi ki Yunus Emre ile Hacı Bektaş arasındaki münasebetlerde 
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şüpheye yer yoksa da buna karşılık ortaya koyulması gereken bir nokta var: Hacı 
Bektaş çevresinde dönüp duran düşünce ve onun hâkim olduğu Bektaşi -Alevî ede-
biyatındaki yeri. Mesele başka bir yönden ele alınırsa: Hacı Bektaş ananesine daya-
narak bulmaya çalışacağım Yunus Emre değil, ama Yunus Emre’nin eserine dayana-
rak, Hacı Bektaş ile içinde bulunduğu manevî ortamı daha iyi anlamayı denemek-
tir. Böylece Yunus Emre, Hacı Bektaş’ın sırrını çözmek için bir kaynak durumuna 
geliyor.

Yunus Emre ile Hacı Bektaş’ı bir araya getiren nedir? Muhtemel ki 15. yüzyılda 
adı bilinmeyen bir yazar tarafından kaleme alınmış eski gelenekler derlemesi olan 
Hacı Bektaş’ın Vilayetnâme’si Yunus’un hayatına ait başlıca bilgi kaynağımızdır. Yu-
nus’un yaşadığı çağı, 13. yüzyılın ikinci yarısını anan tek kaynak Vilayetnâme’dir. 
Yunus, Hacı Bektaş’ın çağdaşıdır; Sivrihisar’ın kuzeyindeki doğum ve ölüm yeri Sa-
rıköy’dür. Sosyal durumunun da köylü olduğunu bilmekteyiz. Vilayetnâme, mürşidi 
Tapduk Emre’yi anan Yunus Emre’nin eserleriyle birlikte sayılı kaynaklardan biri-
dir. Vilayetnâme’ye göre, Tapduk Emre dinî teşebbüslerini Sakarya bölgesinde yürü-
ten ve Hacı Bektaş’la alakası olan ünlü bir manevî mürşittir. 

Hacı Bektaş hakkındaki malumatımıza gelince: Başlıca bilgi kaynaklarımız Ef-
lâki’nin Menâkıbü’l-Ârifin’deki ifadesiyle desteklenen Vilayetnâme, Makalât ya da 
Hacı Bektaş’ın Arapçadan çevrilmiş “dedikleri” kitabı ile 15. yüzyıl tarihçisi Âşıkpa-
şazâde’dir.

Kesin olarak biliyoruz ki Hacı Bektaş 13. yüzyılda Horasan’dan gelmiş bir din 
mürşidiydi, Kırşehir bölgesinde Soluca Kara Öyük’e, şimdiki Hacı Bektaş’a yerleş-
mişti; gelenek bakımından Ahmed-i Yesevî’ye bağlanmakla birlikte, Peygamber’in 
şeriatını harfi harfine izlemeyi gerekli bulmayan, beş vakit namaz gereklerini yeri-
ne getirmeyen (bu husus Eflâki’nin ifadesiyle kuvvet kazanır), kaidelere tamamen 
bağlı kalmayan bir İslamlık anlayışı vardı. Hepsi anane bakımından aşağı yukarı 
Ahmed-i Yesevî’ye bağlanmış ve kaidelere aldırış etmeyen bir İslamlık anlayışını 
sürdüren, çağının öteki manevî mürşitleriyle ilgi kurmuştu. Burada Resulullah di-
ye bilinen Baba İshak’ı özellikle anmalıyız; İbn-i Bîbî’den öğreniyoruz ki Baba İs-
hak Türkmenlerin içtimaî-dinî bir hareketini yönetmiştir. Tarihte Babaîlerin isya-
nı diye bilinen, Selçuklu Sultanı II. Keyhüsrev tarafından 637/1239’da bastırılan bu 
isyandır. Vilayetnâme’ye göre Resul Baba, Hacı Bektaş’ın halifesi, mürşididir; fakat 
Eflâki’ye göre Baba Resul’ün halifesi Hacı Bektaş’tır. Bu da kronoloji bakımından 
daha doğru olsa gerektir. Her neyse, Baba İshak ile Hacı Bektaş arasında şüphesiz 
bir münasebet olmuştur. Bu 15. yüzyıl tarihçisi Âşıkpaşazâde tarafından da tasdik 
edilmektedir.

15. yüzyıl sonu destan ananeleri derlemesi Saltuknâme tarafından kuvvetlen-
dirilen gene aynı Vilayetnâme’ye göre, Hacı Bektaş’ın Yunus’un mürşidi Taptuk Em-
re ile münasebeti vardı, ama Yunus Emre’ye bakarsanız Taptuk Emre Sarı Saltuk gi-
bi, Barak Baba’nın mürşîdidir:

“Yunus’a Taptuk’dan oldu hem Barak’dan Saltuk’a 
Bu nasib çün cuş kıldı ben nice pinhan olam”
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Vilayetnâme’ye göre, bütün bu manevî mürşitler Hacı Bektaş’ın mürşididir. 
Hacı Bektaş’ın Barak Baba, Sarı Saltuk ve Taptuk Baba ile münasebetleri Saltuknâ-
me tarafından doğrulanmıştır.

Bütün bu kişiler gene bir başka baba, yazarı Âşık Paşa’nın kendi oğlu olan ve 
ailenin yarı biyografik yarı velilik tarihi olan ve Sayın Bay Mehmed Önder’in bul-
duğu Menâkıb-al-Kudsiyye metnince bilinen, Âşık Paşa ailesinden Baba İlyas da ta-
rih bakımından Babaîler hareketine bağlanmıştır. Bu ailenin bir başka üyesine gö-
re, tarihçi Âşıkpaşazâde, Horasan’dan gelmiş olan Hacı Bektaş ile kardeşi Menteş, 
Baba İlyas’a bağlanmışlardır. Bundan çıkan netice şudur: Bütün bu babalar ve daha 
başkaları, özellikle Yunus Emre’nin eserinde anılan Baba İlyas’ın müridi Geyik Ba-
ba aynı toplumsal ve manevî ortamdan, Babaîlerin ortamındandı. Yunus Emre de 
işte bu ortamdandı.

Bütün bu çeşitli babaların din düşünceleri üstüne şimdi bildiklerimizi gözden 
geçirelim. Hem Eflâki’nin şahitliğinden hem de Saltuknâme tarafından tevsik edi-
len Vilayetnâme’den biliyoruz ki, babaların katı kaideleri reddeden dinin şartlarını 
harfi harfine izlemeyi gerekli bulmayan bir İslamlık anlayışları vardı. Toplantıları-
na kadınları buyur ederlerdi. Şarap içmek yasaklanmamıştı ve törenlerinde helva 
pişirmesi ile bir din yemeği bulunurdu. Helva pişirmesi Ahilerin loncalarında da 
vardı.

Vilayetnâme’deki, yani 14. yüzyıldaki Bektaşi ayinlerini incelersek din yemeği, 
sema ve çırağı buluruz. Tarikatın daha sonraki bütün tatbikatları, büyük bir kısmı 
şehir merkezlerine bağlanmış Bektaşilerin düzenine bir teşkilatlanma ve özel bir 
tören sağlayan Balım Sultan tarafından daha geç kurumlaştırılmıştır. Halbuki köy-
lerdeki tatbikat tâ Şah Hatâyî’ye kadar uzanan bir tören izlerdi. Bu sonuncu konuya 
daha sonra döneceğim.

Adını bir tasarruf tarikatına veren Hacı Bektaş halk arasında bir efsane kişisi 
olarak iyice belirmektedir.

Yunus Emre’nin Taptuk Emre, Barak Baba, Sarı Saltuk, Geyikli Baba’yı anma-
sını, Hacı Bektaş’ın adını bir kez bile anmamasını göz önünde tutarsak şu netice-
yi çıkartabiliriz: Hacı Bektaş hayattayken o kadar önemli bir kişi değildi; bu çağın 
bütün kaynaklarınca da bu böyledir. Mesela tasavvuf şairi Âşık Paşa’nın ondan hiç 
bahsetmediğini, sadece Eflâki’nin ona ikinci sırada bir yer verdiğini görürüz. Ama 
Hacı Bektaş gene de Osmanlı Türkiye’sinde en önemli bir halk tarikatına adını ver-
miştir. 16. yüzyıldan önce bu tasavvuf tarikatı üstüne bütün bildiklerimiz, bu tari-
katın halkça tutulması, törenlerinde Türk dilini kullanmış olması ve şeriata uyma-
masıdır.

Bütün bu anılagelen şeylerden hiçbiri, eserlerinde halk dilini kullanma ve şe-
riata uymama gibi özelliklerin bulunduğu Yunus Emre ile uyuşmazlık halinde de-
ğildir. Mesela:

“Ben namaz oruç içün süci içdüm esridüm
Tesbih seccâdeyiçün dinlerem şeşte kopuz”
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“Bana namaz kılmaz diyen ben kıluram namazımı
Kılarısam kılmazısam ol Hak bilür niyâzımı”

“Hak’tan artuk kimse bilmez kâfir müsülman kimdürür
Ben kıluram namazımı Hak geçirdise nâzımı”

“Cennet cennet dedikleri Birkaç köşkle birkaç huri
İsteyene ver anları Bana seni gerek seni”

“Bana uçmak ne gerekmez Her giz gönlüm ana bakmaz
İşbu benim zâriliğim Değildürür bir bağ içün”

Sûfîleri ver sen anı Bana seni gerek seni
Ben nice terk edem seni Şol bir âlâ çardak içün.”

Şimdi Hacı Bektaş’a dönelim. Rahmetli Fuat Köprülü ile Birge’nin pek haklı 
olarak tahmin ettikleri gibi o da Türkmen babalarındandı; Türkmen babaları da-
ha epeyce iptidaî bir İslamlık örtüsü altında köylerdeki Türk halkının erişebileceği 
bir görüşü tavsiye ediyorlardı; bu görüş de belki, Eski Türklerin dinî tatbikatları, adı 
Hacı Bektaş’a bağlı ananede beliren, Orta Asya’nın büyük Türk tasavvufu Ahmed -i 
Yesevî tarafından etkilenmiş bir tasavvuf sistemiyle birleşmiştir.

Başka bir deyişle, bütün bunlarda Bektaşi-Alevî edebiyatının özellikleri olan 
aşırı unsurların hiçbirini bulamıyoruz: “Tevellâ” ile “teberrâ” görüşüyle tamamla-
nan Ali’ye aşırı bağlılığın, Şah Hatâyî çağından beri bu edebiyatta açıkça gözüken 
görüşlerin, “tecelli” ile “tenasuh”un hiçbir izini bulamıyoruz.

Bektaşi edebiyatının kitaplarından özellikle en çok tanınanını, Sadeddin Nüz-
het Ergun’un Bektaşi Şairleri ve Nefesleri’ni şöyle bir karıştırırsak Şah Hatâyî’nin be-
lirmesinden önce bu aşırı yönelmelerin hemen hiçbirini bulamayız. Bu kitapta Şah 
Hatâyî’den önceki Bektaşi denen şairlerin arasında Yunus Emre’yi, Said Emre’yi, 
Abdal Musa’yı, Kaygusuz Abdal’ı, Nesimî’yi, Temennâyî’yi buluruz. Bu değişik şair-
lerin mısraları, özellikle Kaygusuz Abdal, az çok hepsinin etkilendikleri Yunus Em-
re’nin ilhamından farklı hiçbir ilham ortaya koymaz. Anılan şiirlerin hiçbirinde aşı-
rı yönelmeler bulunmaz; ancak birinde, 14. yüzyıl şairi ve Kaygusuz Abdal ve mürşi-
di Abdal Musa’nın olduğu söylenen bir “nefes”te vardır; bu yüzden de bu şiirin ger-
çekliği bakımından kuşkuya kapılmakta haklıyız. İşte o şiirden bir dörtlük:

“Güvercin donuyla Urûma uçan 
İmamlar evinin kapısın açan
Cümle evliyalar üstünden geçen
Var mıdır hiçbir er Ali’den gayri?”

Hacı Bektaş Veli’ye bir bahis var bu mısralarda. Ananeye göre Hacı Bektaş Veli, 
Horasan’dan güvercine dönüşerek Rûm ülkesine gelmişti; bu anane Vilayetnâme’de 
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tevsik edilmiştir ve Abdal Musa tarafından anılmasında da hiçbir aykırılık yoktur. 
Ama dörtlüğün son iki mısrasına göre ve nefesin devamından açıkça anlaşılıyor 
ki Ali ile Hacı Bektaş bir tek ve aynı olaydan başka bir şey değildir. Bu düşüncele-
rin Şah Hatâyî eserinden önce gözükmediğine bakarsak, bu nefesin Abdal Musa’ya 
bağlanmaması gerektiğini söyleyebiliriz. Bu düşünceler Abdal Musa’dan daha önce 
var olsaydı, bunları müridi Kaygusuz Abdal’da bulamadığımıza şaşardık; halbuki 
Kaygusuz Abdal’ın eserinde böylesine aşırı yönelmelerin hiçbir izi bulunmaz. Ta-
rihçi Âşıkpaşazâde’ye göre Abdal Musa, Hatun Ana’nın mürididir; Hatun Ana da Vi-
layetnâme’nin Kadıncık’ından başka biri değildir. Ananeye göre Kadıncık, Veli’nin 
abdest suyunu içtikten sonra çocuk doğurmuştur; doğan başkası olmadığına göre, 
Abdal Musa’yı Kadıncık’a bağlayan bu efsane Abdal Musa’yı Hacı Bektaş’a bağla-
mak için kendi başına yeterlidir. Bu anane Yunus’un en eski edebi müritlerinden 
biri olan Abdal Musa’nın halifesi Kaygusuz Abdal tarafından da doğrulanmıştır. 14. 
yüzyılın ikinci yarısında yaşıyan Kaygusuz Abdal, Kahire Bektaşi tekkesinin kuru-
cusu olmuştur. Eserleri Türkiye’deki elyazmalarında pek çok bulunur; eski çağdan 
ve kataloglarda bulunmayan bir Kaygusuz Abdal elyazmasını da Viyana’da buldum. 
Kaygusuz Abdal anane bakımından Hacı Bektaş’a öylesine sıkıca bağlanmıştır ki 
onun şiirlerinin Hacı Bektaş’ın şiirleri olduğuna kadar işi vardırırlar. Hacı Bektaş’a 
yaptığım ziyaretlerden birinde, Kaygusuz Abdal’ın bir flama üzerine yazılmış mıs-
ralarını Hacı Bektaş’ın mısraları olarak belirtilmiş görünce şaşırdım kaldım. O mıs-
raları ve Kaygusuz Abdal’ın başka mısralarını o günden beri hep tarikata adını ve-
ren kutsal kişiye bağladıklarını gördüm; özellikle ona adanmış iki broşürde onları 
buldum.

Hacı Bektaş’a bağlanan mısralar işte:

“Dervişlik hırkada tecda değildir Hararet narda sacda değildir
Her ne ararsan kendinde ara Kudus’ta Mekke’de Hac’ta değildir.”

Yunus Emre’nin düşüncelerini şaşılan bir biçimde andıran bu dörtlükte, Kay-
gusuz Abdal’ın mısraları kolayca tanınır: 

“Dervişlik hırkada tacda değildir Isılık oddadır sacda değildir
Hakkı istersen âdemde iste Irak’ta Mekke’de Hac’ta değildir.”

İşte gene Hacı Bektaş’a bağlanmış bulduğum bir dörtlük:
“Sakın bir kimsenin gönlünü yıkma Gerçek erenlerin sözünden çıkma
Eğer insan isen ölmezsin korkma Âşığı kurt yemez uçta değildir.”

Orada Kaygusuz Abdal’ın şu mısraları kolayca bulunur :
“Döğüp bir kardeşin hatırın yıkma  Eğilüp kıldığın secde değildir
Aşkile ölegör Kaygusuz Abdal Aşkile ölmezsen güçte değildir.”

Şimdiye kadar özellikle Hacı Bektaş ile ilgisi bakımından sözünü ettiğim Kay-
gusuz Abdal’ı bırakmadan önce, bir sürü örnek arasından birini, üzerinde Yunus 
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Emre’nin etkisi görülen şu mısraları anmak isterim:
İşte Kaygusuz Abdal’ın çok tanınan mısraları:

“Kıldan köprü yaratmışsın gelsin kulum geçsin deyü 
Hele biz şöyle duralım, yiğit isen geç a Tanrı”

Hemen hemen aynı mısrayı Yunus Emre’de de buluruz:
“Kıl gibi köprü gerersin geç deyü
Gel seni sen tuzağından seç deyü”

Yunus Emre’nin Bektaşi-Alevî edebiyatı üzerindeki tesiri meselesine temas et-
mem, özellikle Hacı Bektaş ile Yunus’un birtakım edebiyat müritleri arasında bir 
bağ kurmak içindi. Yüzyıllardır tükenmez bir kaynak olan, Fuat Köprülü’nün Yunus 
okulunun bir dalı saydığı, bu okulun en güçlü izini taşıyan Bektaşi edebiyatı üze-
rinde Yunus’un etkisi sorununu izlemeden önce, Âşık’ın ve daha eski olarak da halk 
tasavvuf şairi Emre’nin Türk edebiyatında oynadığı rolü anmak isterim. Gerçekten 
de şu ispat edilmiştir ki tasavvuf şairini belirten Türkçe terim “Emre”, din dışı il-
hamla koçaklamalar, destanlar söyleyen ozanın karşısıydı. Bu “Emre” teriminin ye-
rini 15. yüzyıl başından beri, şüphesiz tekkelerin tasavvuf şiiri etkisi yüzünden, Tan-
rı’ya hayran, tasavvuf sevgilisini belirten “âşık” terimi almıştır. Bu Emre’ler arasında 
yer alan Yunus şüphesiz en önemlisiydi; Emreler göçebelerle yarı göçebeler arasın-
da medeniyet ve kültür yayıcıları rolünü oynarlardı. Türk halkına, kendine yabancı 
olan bir felsefeyi, anlayışına ve uygun biçimler ve şekillerle, anlayabileceği bir dil 
kullanarak öğretmeye çalışırlardı. Manevî mürşitlerin düşüncelerinin yayılmasına 
yarayan bu halk tasavvuf edebiyatının ehemmiyeti açıktır. Bu halk kültürü eserine 
tesirde bulunan Yunus Emre’ye yüzyıllar boyunca özenilmiştir. Bu din yayma ede-
biyatı, özellikle Bektaşilerde önemliydi; dinin dış biçimlerini tanımayan Bektaşiler 
âşıklarına manevî mürşit özelliği verirlerdi, çünkü müritlerinin gönüllerini ve ruh-
larını şiir ve musikiyle kazanırlardı.

En büyük Bektaşi-Alevî şairleri Pir Sultan Abdal, Âşık Mahî, Kul Himmet ve-
saire üzerinde Yunus’un etkisi kendini duyurur. Bütün bu edebiyatta akaide karşı 
ayni tiksintiyi, acı alaya yönelimi, şeriata uymamayı, iyinin ve kötünün, imanın ve 
inançsızlığın aşkınlığına ve sonunda coşkunluk haline, yani vecd haline ve sevilen 
varlıkla birleşmeye erme isteğini buluruz. Demek bütün bu Bektaşi edebiyatında 
“nefes” diye adlandırılan ve Yunus’un ilahileri üslubunda yazılmış şiirler bulunur. 
Yunus’un bu tür edebiyat üzerindeki etkisini belirtmek için tek bir mısraı anmak-
la yetineceğim; ama Bektaşi-Alevî şairlerinin en aşırısının, şiir istidadını hem ide-
olojik hem politik yaymacılık hizmetine en iyi biçimde koşmayı bilmiş olan Şah 
Hatâyî’nin mısraını Yunus Emre

“Severem ben seni candan içeri
Yolum ütmez bu erkândan içeri”

diye terennüm etmiştir.
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Dinî ve ideolojik yaymacılığı yürütmek için bakın işte bu ilhamdan Şah Hatâyî 
nasıl istifade etmişti:

“Ali’yi severem candan içerü 
Yolunu severem yoldan içerü”

Demincek demiştim ki Hacı Bektaş’la ilgili belgelerde Yunus Emre’nin ideolo-
jisine zıt olan bir şey yoktur. Tersine, Hacı Bektaş üstüne bütün bildiklerimiz şairin 
düşünceleriyle birleşmektedir. Hacı Bektaş’ın aşırı düşüncelerinin dinin dış biçim-
lerine karşı duyulan bir tiksintiden başka bir şey olmadığını kabul etmeye hiçbir 
şey elvermiyor.

Vilayetnâme’yi okursak, kahramanına Ali şeceresi vermekten başka Şiîliğin izle-
rine rastlamayız; hiç değilse Anadolu halk ortamlarında, o zamanda daha Sünnî ve 
Şiî tutumları arasında ayrılık gayrılık yokken, bu şecere verme gayet normal bir şeydi.

Kahraman, ister Melik Danişmend, Seyyid Battal –Seyyid Battal’ın destanında, 
Vilayetnâme’dekinden daha çok Şiî, dahası aşırı unsurlar bulunur– Sarı Saltuk gibi 
gazi olsun, ister Hacı Bektaş gibi manevî mürşit olsun, tabiatiyle Ali’ye bağlanırdı. 
Ali de en yüce “fetâ” (fütuvvet eri) ve bütün yiğitlik erdemlerinin örneğiydi. Bu çağ-
da rastlanan Kerbelâ şehitlerinin kutlanması aşırılık olarak vasıflandırılmaz. Şiîler-
le Sünnîler arasındaki ayrım daha sonra Şah İsmail’in yaymacılığı sırasında ortaya 
çıkar. Yunus Emre’yi incelemek için yerleştiğimiz çağda tarihî Hacı Bektaş’ı, yani 
şairimizin şüphesiz ilgisi olduğu tanınmış manevî mürşidi, adından yararlanmış 
olan aşırı düzen yüzünden, halkın hayal gücünün yarattığı efsane kişisi Hacı Bek-
taş’tan ayırmamız gerektir. Hacı Bektaş’ın Şiî temayülleri olduğuna inanasımız ge-
liyorsa, bu adını benimseyen tarikatın giderek Şiî kavrayışları kabul etmesindendir.

Bu düşünceler Anadolu’da 13. yüzyıldan beri vardı. Alamut’un alınışından son-
ra, Moğollar tarafından sindirilen Suriye İsmailîlerinin bir kısmı Küçük Asya’ya sı-
ğınmıştı. Aşırı Şiîliğin 13. yüzyılda Anadolu’da var oluşunun hiç değilse kısmi be-
lirtisi elimizdedir: Arap El-Cebbari Hatırat’ında, 12. yüzyıl başında Rûm ülkesine 
yaptığı yolculuklarda, Şiî ülkesindeyse kendini Ali’nin tecellisi olarak gösterirdi. Bu 
tanıklık bu düşüncelerin var olduğunu sağlamamıza elverir. Bektaşiler öteki çağ-
daş töreler gibi zamanla bunları benimsemiştir. Bu hangi çağda meydana gelmiş-
tir? Bektaşi-Alevî edebiyatına bakarsak, bu kavrayışların 16. yüzyıl başında Şah 
Hatâyî’nın eserinden başlıyarak özellikle nefeslerde billurlaştığını görürüz.

Hatâyî’nin eserinden söz etmek makalemin konusuna girmez. Onu anmak zo-
runda kaldıysam şundan ötürüdür: Şüpheye yer yok ki Hacı Bektaş’ın siması Hatâyî 
yüzünden başlangıçta olmayan bir özelliğe bürünmüştür. Hatâyî –yani Şah İsmail– 
ana tarafından Akkoyunlu bir Türkmen olmakla birlikte, menşei Şiî olan bir aile-
den bile değildi. Uzun Hasan’a sığınan ve bacısıyla evlenen dedesi Şeyh Cüneyd Şiî-
liğe girmiştir; herhalde politik yaymacılık amaçlarıyla girmiş ve Peygamber ailesine 
aşırı bağlılığını ilan ederek Anadolu’nun Türkmen oymaklarını dolaşmaya koyul-
muştur. O ve Uzun Hasan’ın kızının kocasının oğlu Haydar bu düşünceleri dinî ol-
maktan çok politik amaçlarla Türk oymakları arasında yaymışlardır. Varılan netice 
şudur: Bu bağnazlaşmış oymaklar 1502’de “İran’ın Türkmenler tarafından üçüncü 
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istilası”nı gerçekleştirmişlerdir; birincisi Karakoyunluların, ikincisi Akkoyunlula-
rın, üçüncüsü de Kızılbaş Türkmenlerin istilasıdır. Türkmenlerin başında Türk ede-
biyatında Hatâyî adıyla tanınan, on dört yaşında bir delikanlı olan Şah İsmail vardı. 
Özellikle yandaşlarının bağnazlığını kışkırtmaya yönelen bu yaymacılığın zararlı 
etkisi, II. Bayezid’in hâkimiyeti sonunda, 1511’de, Şeyh Haydar’ın müritlerinden Şah 
Kulu’nun isyanı sırasında kendisini duyurmuştur ve bu isyanın Çaldıran Savaşı’nda 
I. Selim tarafından resmen bastırılmasından öncedir. 

Bu vakalar sırasında Osmanlı İmparatorluğu’nda belki Babaî hareketinin orta-
ya çıkardığı töreler ve teşkilatların yok olduğu görülür; ama bunlar çeşitli Şiî akım-
ları tarafından gitgide işlenmiştir. Bu töreler ve teşkilatlar arasında abdallar, kalen-
derler, özellikle ahiler, fütüvvete bağlı meslek loncaları vardı ve bunlarda Şiî ideo-
lojisi apaçıktı; bu tutum yüce “fetâ” Ali’nin “fityan”ın geleneksel öncüsü olmasıyla 
kuvvetlendirilmiştir.

Bu değişik içtimaî ve dinî teşkilatlar aynı çağa doğru Bektaşilerin “tarikat”ın-
da yeniden belirirler. Başka bir deyişle, çeşitli değişik akımların yeni ad altında ve 
manevî bir mürşidin himayesi altında ortaya çıktığı görülür; o zamana kadar ancak 
ikinci bir yer tutan manevî mürşit her türlü şüphenin üzerinde olmak zorundaydı.

Şehir merkezlerinin Bektaşi “tekkeleri” teşkilatlanmalarını Balım Sultan’a 
borçlu oldukları bilinirse de köylerdeki Bektaşi-Alevî toplanmalarının ananeleri-
ne göre, ayinlerin düzenini kuran Şah Hatâyî idi. Gerçekten de bu ayinlerde yalnız 
Hatâyî’nin “nefes”lerini okumak âdetti. Bir halk din kitabında bu ananenin doğru 
olduğunu bulmuştum. İmam Ca‘fer es-Sadık’a bağlanan Buyruk adlı kitap, bu ola-
yın incelenmesi bakımından önemlidir. “İki Talibi Musahip Eylemek Beyanındadır” 
başlıklı bölümde belirtilmiştir ki:

“Birinci erkân: Yalnız Hatâyî’nin nefesleri okunur.”

Şimdi, bir sürü manevî halk mürşitlerinden biri olan Hacı Bektaş’ın, değişik 
“yol düşkünleri”nin bağrına sığındıkları bu yeni tarikata özellikle adını veren kişi 
olarak, hangi nedenlerle seçildiğini inceleyelim.

Bu meselenin karşılığı şüphesiz, Osmanlı İmparatorluğu tarihinde, 15. yüz-
yıl tarihçilerinin ifadelerinde, Âşıkpaşazâde’de, anonim kroniklerde ve özellikle 
Uruç’ta, I. Murat zamanında yeniçeri ordusunun kuruluşu konusunda bulunur. Her 
teşkilat bir Pîr’e bağlanmak zorunda olduğundan, ananeye göre, ordunun kurulma-
sını tasdik edecek “icazet” ve yeniçerilerin özel börkü, “Elif Tacı” Hacı Bektaş’ın mü-
ritlerinden istenmiştir. Şunu da belirtmek ilginçtir: Bektaşilerin börkü ak, “yol düş-
künlerininki” çoğu zaman kızıl idi; İbn-i Bîbî’nin belirtmesine göre, Baba İshak’ın 
yandaşları ve daha sonra, Şeyh Haydar’dan beri Kızılbaşlar içinde bu böyleydi. Bu 
da bir defa daha doğruluyor ki Bektaşiler bozguncu unsurlardan değillerdi. Uruç’a 
göre, Sultan Orhan kardeşi Ali Paşa’nın öğütlerine uyarak Hacı Bektaş’ın kendisi-
ne başvurmuştur. Tarihlerin uyuşmazlığı yüzünden bu ifade, tarihî bakımdan doğ-
ru gözükmüyorsa da Ali Paşa’nın Bektaşi dervişlerinin töresine bağlanmış olması 
mümkündür. Ne olursa olsun, 14. yüzyıldan beri Bektaşi dervişlerinin töresi “Ha-
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cı Bektaş oğulları” diye adlandırılmış olan yeniçerilere sıkıca bağlanmıştır. Töre-
nin bir temsilcisi, bir vekil de bu ordu ocağında sürekli olarak otururdu. Bektaşile-
rin Osmanlı İmparatorluğundaki imtiyazlı durumunu, onların orduyla olan bağları 
açıklar. Yeniçerilerin gücüne sıkıca bağlı olan etkileri, 1826’da yeniçerilerin ortadan 
kaldırılmasıyla sona ermiştir.

Öte yandan ilk Osmanlı sultanlarının Bektaşi dervişlerinin töresine bağlanmış 
oldukları hemen hemen kesindir. Elimizde Uruç’un şahitliği bulunan Ali Paşa’dan 
başka, Vilayetnâme’den de biliyoruz ki II. Bayezid de Bektaşilerin töresine kapılmış 
gibidir. Bu metne göre II. Bayezid, Hacı Bektaş’ın türbesini ziyaret etmiş ve türbesi-
nin çatısını kurşunla kaplatmıştır.

Bir seçkin ordunun pîri ve sultanın saydığı bir velinin himayesi altına sığın-
makla yol düşkünleri, olabilecek baskılardan ve kıyım-kırımdan kurtulmayı haklı 
olarak umabilirlerdi.

Makalemizin konusuna dönersek, bu eski kaynakların, özellikle Hacı Bektaş’ın 
Vilayetnâme’sinin şahitliğini şüpheyle karşılamamız gerektiğini söyleyebiliriz: Ge-
rek Yunus Emre ile Hacı Bektaş’ın münasebetlerinde, gerekse Hacı Bektaş ile Yu-
nus’un manevî mürşidi Tapduk Emre arasındaki münasebetlerde gerçekten de bu 
kişilerin ayni toplumsal ve manevî ortamdan oldukları söylenebilir.

Ama şu da apaçık söylenebilir ki Yunus Emre’nin ilerdeki yüzyıllarda Bektaşi 
şairlerine ilham vermiş ve örneklik etmiş şiirleri, kişiliği günümüzde hâlâ pek iyi 
bilinmeyen ve gerek halk ananesi, gerek efsanelerle bütün bütün değişmiş bir ve-
liyi yaratan bu manevî ortamın incelenmesi için başlı başına bir bilgi kaynağı ol-
malıdır.
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Anadolu’daki Bektaşi zaviyeleriyle ilgili elinizdeki bu çalışma, kaynak durumu iti-
bariyle bir dizi zaman diliminden oluşmaktadır. Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme’si 
sayesinde takriben 1650 ila 1690 arasındaki dönem hakkındaki bilgimiz bir hayli 
fazladır. Arşiv belgelerinin çokluğu neticesinde, 1750 ila 1826 arasındaki devre de 
kaynaklar açısından zengindir. Diğer taraftan, zaman açısından sınırlı olan bu ince-
lemeleri Bektaşi tarikatının genel tarihi gelişimi içine oturtabilmemiz de gerekiyor. 
Bu tür bir denemeye kısaca da olsa girişeceğiz.

Bektaşi Tarikatının Tarihi Gelişimi

Fuad Köprülü’den beri, Bektaşi tarikatının erken dönem tarihi, tarihçilerin olduğu 
kadar edebiyat ve dinler tarihi uzmanlarının da ilgisini çekmiştir. Örnek olarak Ah-
met Yaşar Ocak’ın doktora tezi 13. yüzyıl Anadolu’sundaki dinî ve siyasî cereyanla-
rın şaşırtıcı çeşitliliğini bir kez daha ortaya koymuştur.1 Bu çalışmanın temel kayna-
ğı 14. yüzyıl ortalarında yaşamış olan Elvan Çelebi’nin bugüne dek pek az istifade 
edilmiş bir eseridir.2 Bu kaynaktan yola çıkarak Ahmet Yaşar Ocak, Elvan Çelebi’nin 
büyük büyükbabası Baba İlyas’ın Hacı Bektaş’ın mürşidi olduğu görüşünü ileri sü-
rer. Aynı zamanda Selçuklu hâkimiyetine karşı çıkan Türkmenlerin ayaklanmasın-
da önderlik eden Baba İlyas, konuyla ilgili araştırmalarda birlikte mücadele ettiği 
Baba İshak’ın hep gerisinde gözükmektedir.

Tarihçi İbn Bibî’nin verdiği bir bilgiye dayanarak, Baba İshak’ın birçok kaynak-
ta Baba Resulullah olarak karşımıza çıkan Babai isyanı reisiyle aynı kişi olduğu gö-
rüşü genel kabul görmüştür.3 Ancak buna karşı Ahmet Yaşar Ocak, Baba Resulul-
lah’ın, mücadelelerle geçmiş hayatı uzun yıllar sonra torununun torunu tarafından 
yarı menkıbevi bir şekilde kaleme alınmış olan Baba İlyas’tan başka biri olmadığı 
görüşünü öne sürer. Bu durumda Baba Resulullah müridi Hacı Bektaş’ın da Babai 
hareketinin nispeten önemsiz bir mensubu olduğu açıktır.4

Âşıkpaşazâde’nin verdiği bilgilere göre de Hacı Bektaş’ın faal olarak isyana ka-
tılmamış olduğu gözükmektedir.5 Bu hususta muhtemelen Baba İlyas ile Baba İs-

1 Ahmet Yaşar Ocak, XIII. Yüzyılda Baba Resul (Babailer) İsyanı ve Anadolu’nun İslamlaşması Tarihindeki Yeri  
(İstanbul, 1980).

2 Abdülbâki Gölpınarlı, Mevlânâ Müzesi Yazmaları Kataloğu, c. 3 (Ankara, 1972), 417-20.
3 Ocak, XIII. Yüzyılda Baba Resul (Babailer) İsyanı…, 83-9.
4 Irène Mélikoff, “Yunus Emre ile Hacı Bektaş,” İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 20 (1972): 30; 

Ocak, XIII. Yüzyılda Baba Resul (Babailer) İsyanı…, 167.
5 Âşıkpaşazâde, Die Altosmanische Chronik des Aşıkpaşazâde, auf Grund mehrerer neuendeckten Handschriften, 

yay.haz. Friedrich Giese (Leipzig 1929), 201’de bu yönde kesinlikle bir imaya yer verilmemektedir.

Anadolu’da Bektaşilik: 
Sonuç ve Genel Değerlendirme*

SURAIYA FAROQHI

* Suraiya Faroqhi,
Yazarın Türkçe baskı 
için kaleme aldığı 
genişletilmiş sonuç 
bölümü. Suraiya Faroqhi, 
Anadolu’da Bektaşilik, 
çev. Işıl Karaelmas Erdem 
(İstanbul: Alfa Yayıncılık, 
2017 [2003]) içinde “Sonuç 
ve Genel Değerlendirme” 
bölümünden kesit (193-
200). 
İlk yayın: Der Bektaschi-
Orden in Anatolien: vom 
spaten funfaehnten 
Jahrhundert bis 1826 
(Viyana: Verlag des 
Institutes fur Orientalistik 
der Universitat Wien, 1981). 
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hak’ın müridi olarak hayatını kaybeden kardeşi Menteş’ten ayrılır. Buna rağmen 
Hacı Bektaş’ın da Selçuklu sultanının takibatından çekindiği ve uzak bir yere kaçtı-
ğı görülüyor.6 İç Anadolu’da dolaşırken Suluca Karahöyük köyüne tesadüf etmiş ve 
burada daha sonra şöhret kazanacak olan tekkesini kurmuş olmalı.

Hem Fuad Köprülü hem de kendisinden sonra Irène Mélikoff ’un altını çizdi-
ği gibi, Hacı Bektaş’ın içinde bulunduğu Türkmen muhiti Rafızi cereyanlara çok 
açıktı.7 Aynı şekilde Ahmet Yaşar Ocak da Elvan Çelebi’nin naklettiği Baba İlyas’ın 
ölümü ve göğe çekilişi hikâyelerini, Baba İlyas ve özellikle müritlerinin İslami bir 
kılıf altında birçok doğa inanç öğelerini korudukları şeklinde yorumlamaktadır.8 
Hacı Bektaş Vilayetnâmesi’nde bununla ilişkili gerçekten de ilginç bir hikâye anla-
tılır.9 Buna göre Hacı Bektaş’ın halifelerinden Kara Donlu Can Baba ancak büyük 
fedakârlıklara katlandıktan sonra başaracağı Tatarlara İslamiyeti kabul ettirme işi-
ni üstlenir. Bu arada yeni ihtida eden Tatarlar eski inançlarına ait totem resimlerini 
saklamaktadır ve ancak irşatla vazifeli ikinci bir halifenin çabalarıyla kutsal bildik-
leri bu eşyaları kesin olarak yok etmeye sevk edilebilirler. Burada Vilayetnâme, İs-
lam öncesi inançlara ait kalıntıların ancak uzun süreli ve mükerrer irşat faaliyetleri 
sonrasında ortadan kaldırıldığının altını çizer.

Elbette şamanist veya doğa kültüyle ilgili inanç öğelerinin yanında Rafizi tesir-
leri de hesaba katmak gerekir. Köprülü ve ondan sonra Ahmet Yaşar Ocak, Anado-
lu’daki birçok Türkmen aşireti tarafından kışlak olarak kullanılan Kuzey Suriye’de 
mevcut İsmaili dailerin faaliyetine işaret etmiştir.10 Bu görüşe göre, 13. yüzyıl Ana-
dolu’sunda teşkilatlı bir Şii hareketinden söz edilemezse bile Şii akidelerinin tesiri 
dikkate alınmalıdır.

Bu çevrede, Âşıkpaşazâde’de isimleri geçen ve Köprülü’nün kim olduklarını 
belirlemek için büyük emek verdiği Abdalân-ı Rûm etkindi. Bu tabirin, çerçevesi 
belirli bir teşkilattan çok Selçuklu döneminde Bizanslılara karşı savaşan bütün der-
vişler için kullanıldığı kesindir. Köprülü bu dervişleri Haydari, Yesevi ve Kalende-
ri kolları olarak birbirinden ayırır.11 Ocak ise bunlara ilaveten Baba İlyas ve ailesine 
bağlı müritler ile Hacı Bektaş’ın ve Sarı Saltuk, Barak Baba gibi başka dervişlerin ta-
raftarları şeklinde bir ayrım önermektedir.12

Selçuklu Anadolu’sundaki dinî akımlar bir ölçüde aydınlanmışsa da Bektaşi 
tarikatının erken dönemine ilişkin bilgiler çok yetersizdir. Köprülü, tarikat teşkila-
tının henüz 14. yüzyılda ortaya çıktığını kabul etmekle beraber bunun işleyişiyle il-
gili derinlemesine bilgiler vermiyor.13 Hacı Bektaş Vilayetnâmesi’nde yeni zaviyeler 
kurmak üzere Anadolu’nun çeşitli yörelerine yollanan halifelerin ismi zikrediliyor-

6 Ocak, XIII. Yüzyılda Baba Resul (Babailer) İsyanı…, 168.
7 Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 1966), 176-7; Irè-

ne Mélikoff, “Le problème kızılbaş,” Turcica 6 (l975): 49-67.
8 Ocak, XIII. Yüzyılda Baba Resul (Babailer) İsyanı…, 125-7.
9 Abdülbâki Gölpınarlı, Manâkıb-ı Hacı Bektaş-i Velî: Vilâyet-nâme (İstanbul, 1958), 40-2, 44.
10 Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, 176-7; Mélikoff, “Le problème kızılbaş”.
11 Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, 73-100; 289-302.
12 Ocak, XIII. Yüzyılda Baba Resul (Babailer) İsyanı…, 170.
13 “Hacı Bektaş” maddesi, İA, krş. “Bektashiyya”, EI2.
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sa da14 Hacı Bektaş’ın buyruğuyla kurulduğu kabul edilen bu zaviyelere 17. ya da 18. 
yüzyılda var olan Bektaşi tekkeleri arasında pek nadiren rastlanmaktadır.

Dikkat çekici bu durumu iki şekilde açıklamak mümkündür. Bir taraftan Köp-
rülü, edebî ve dinî Bektaşi geleneğinin, yaşadıkları dönemde tarikatla en ufak iliş-
kisi olmamış şahısları bile içine aldığının ısrarla altını çizmektedir.15 Bu durumda, 
Vilayetnâme’de zikredilen bazı zaviyelerin tarikatla hiçbir zaman ilgisi olmadığı so-
nucuna varılabilir. Ancak bir başka ihtimali de gözden uzak tutmamak gerekir. Ha-
cı Bektaş menakıbının bugün bize intikal ettiği şeklini aldığı 15. yüzyılın ikinci ya-
rısında ve daha da önemli olarak 17. yüzyılın ikinci yarısında Bektaşi tarikatının ya-
pısının çok köklü biçimde değişiklik geçirdiği görülmektedir.

Ancak her şeye rağmen, Bektaşi tarikatının kimliğinin 16. yüzyılda ne şekilde 
ve hangi sebeplerle değiştiği konusunda kesin bir bilgi mevcut değil. Bu konuda 
birbirini tamamlayan iki varsayım bulunmakta. Irène Mélikoff, Bektaşi tarikatının 
1500’lerde Rafizi göçebe taifesine belli bir uyum sağladığı, ancak hiçbir şekilde aşı-
rı surette mülhit görülemeyeceği görüşündedir.16 Şah İsmail’in siyasî propaganda-
sının Türkmen aşiretleri üzerindeki başarısı üzerine, II. Bayezid ve kubbe vezirleri 
Anadolu’daki bu Rafızi inançlara yakın duran insanları Osmanlı devletinin yanına 
çekmek için aracılar bulmaya niyetlenmiş olmalılar. Bu meyanda Bektaşiler çok 
uygun gözükmüş ve zaviyeler sultanın yardımıyla tam teşekküllü bir hale getiril-
miştir. Ancak Osmanlı idaresi açısından bakıldığında bu durum Bektaşilerin Rafi-
zi inançlarla olan ilişkileri hasebiyle iki tarafı keskin bir kılıç gibi gözükmekteydi; 
çünkü Rafızileri doğru yola sevk etmekle görevlendirilen Bektaşi tarikatı, Şiilik ve 
halk arasında kabul gören diğer inançları belirli bir ölçüde benimsemiştir. Bektaşi-
leri göçerler arasında irşat faaliyetine teşvik eden Osmanlı merkezî idaresi bu sonu-
cu önceden pek kestirememiş olmalı.

Bu noktada Irène Mélikoff ’un tezleri Bektaşi tarikatının şekil değiştirmesinde 
Kızılbaş takibatının önemine dikkat çeken Fuad Köprülü’nün eski tezleriyle aynı 
noktada buluşmakta.17 Örneğin ünlü Seyyid Gazi zaviyesinde bulunan abdallar ko-
vulmuş ve içlerinden bazıları da Kütahya kalesinde hapsedilmişlerdi. Başlarına da-
ha da kötü bir şey gelmesinden çekinen Seyyid Gazi abdallarının en sonunda Bek-
taşi tarikatına intisap etmesiyle beraber, tarikat içindeki Rafızi unsurlar da önemli 
ölçüde güçlenmiştir. Efendibeğoğlu dervişlerinin de buna benzer şekilde Bektaşi 
tarikatına dahil oldukları düşünülebilir.18 Osmanlı merkezî idaresinin 16. yüzyıl bo-
yunca bilinçli bir şekilde Bektaşileri irşat ile görevlendirmiş olup olmaması, Ana-
dolu’da mevcut Rafızi toplulukların Bektaşi tarikatı içinde eridikleri sonucunu de-
ğiştirmez.

Bu gelişmelerin Bektaşi zaviyelerinin kaderini ne ölçüde etkilediğini tespit et-
mek, elimizde bulunan kaynakların yetersizliği sebebiyle mümkün değildir. Ancak 

14 Gölpınarlı, Manâkıb-ı Hacı Bektaş-i Velî, 81-9.
15 Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, 291.
16 Mélikoff, “Le problème kızılbaş”.
17 Mehmet Fuat Köprülü, Türk Halk Edebiyatı Ansiklopedisi: Ortaçağ ve Yeniçağ Türklerinin Halk Kültürü Üzerine 

Coğrafya, Etnoğrafya, Etnoloji, Tarih ve Edebiyat Lûgati (1935), 32.
18 Mühimme Defterleri (MD), c. 5, 287.



HACI

BEKTAŞ 

VELİ:

HAYATI VE

DÖNEMİ

ÜZERİNE

METİNLER

58

en azından Hacıbektaş köyünde bulunan tarikat merkezinin Osmanlı merkezî ida-
resi tarafından bir süre için kapatılmış olması kuvvetle muhtemel.19 Bununla bera-
ber siyasî dalgalanmaların şeyh ve dervişlerin tutumlarında kalıcı bir değişikliğe 
yol açtığı söylenemez. 1577 yılında Düzme Şah İsmail’in ordusu Kırşehir’e doğru 
yürüdüğünde,20 Hacı Bektaş zaviyesinde sevinçten kurbanlar kesilmişti. Bu şölen-
lerin şeyh ve dervişlerin onayı olmadan düzenlenmesi pek mümkün olmasa gerek. 
Düzme Şah İsmail ayaklanması tam anlamıyla bir göçer isyanıydı. Zaten hareketin 
başının Şah İsmail diye tanıtılması da Rafızi temayüllerini kanıtlamaktadır. Bu du-
rumda Hacı Bektaş tekkesinin 16. yüzyılın ikinci yarısında Rafızi eğilimli göçerlerle 
olan ilişkilerini daha da geliştirdiği söylenebilir.

Ancak aynı dönemde tarikat yeniçerilerle de yakın ilişki içindeydi. Gerçi Hacı 
Bektaş’ın yaşadığı dönem itibariyle Osmanlı sultan ya da askerleriyle hiçbir ilişki-
sinin bulunamayacağı uzun zamandan beri bilinmektedir.21 Ama Âşıkpaşazâde’nin 
15. yüzyılın ikinci yarısında böyle bir menkıbeden bahsedebiliyor olması, Bektaşi-
ler ile yeniçeriler arasındaki bağlantının bu dönemde bile var olduğunu gösteriyor. 
Tabii doğup büyüdükleri topraklardan yeniçeri olarak yetiştirilmek üzere devşiri-
len gençler kendileri için bir hayli zor olan bu geçiş döneminde sadece Bektaşi ta-
rikatına değil diğer dervişlere de yakın olmuşlardır.22 Örneğin Seyyid Gazi’de her yıl 
düzenlenen şenlikler Osmanlı merkezî idaresi tarafından “mülhitlerin buluşması” 
olarak görülmesine rağmen, yeniçeri ve acemi oğlanların özel koruması altınday-
dı.23 Ancak Bektaşilerin ruhani faaliyetlerinin özellikle yeniçeri ocağı mensupları-
na yönelik olduğunu da kabul etmek gerekir. Tarikatın irşada dönük yönü bu ocak 
içinde geniş bir zemin bulmuştur.

Öte yandan Bektaşiler ile yeniçeriler arasındaki ilişkilerin de abartılmaması 
gerekir. İstanbul ve Kahire dışında kalan Bektaşi zaviyeleri yeniçerilerle pek fazla 
bağlantı kurmuş gözükmemekte. Örneğin 16. yüzyılda Bektaşi tarikatının yayılıp 
genişlemesini tamamıyla veya büyük oranda yeniçeri ocağının desteğine bağlamak 
kesinlikle hatalıdır.

16. yüzyıl sonu ve 17. yüzyıl başına ilişkin oldukça az belgeden anlaşılabildiği 
kadarıyla Bektaşi tarikatının yapısındaki değişikliklerin 1650’li yıllarda tamamlan-
dığı görünmekte. 16. yüzyılda takibata uğrayan Anadolu’daki Rafızi toplulukların 
çoğu bu dönemde az ya da çok Bektaşi tarikatı içinde erimiştir.

Tarikatın içinde de çeşitli çatışmaların yaşanmasına sebep olan bu yeniden ya-
pılanma döneminin arkasından bir istikrar devresi gelmiş görünmektedir. 17. yüz-
yılın ikinci yarısından itibaren Hacıbektaş’taki Pir Evi şeyhleri, tarikata bağlı diğer 
zaviyelerin postnişin tayinlerini denetim altına almaya çalışmışlardır. Esasen Bek-

19 Suraiya Faroqhi, “The tekke of Hacı Bektash: Social position and economic activities”, International Journal of 
Middle East Studies 7 (1976): 185.

20 Mustafa Akdağ, Celâlî İsyanları (1550-1603) (Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayın-
ları, 1963), 119.

21 Keuprulu Zadé Mehmed Fuad, Les origines du Bektachisme: essai sur le développement historique de l’hétéro-
doxie Musulmane en Asie Mineure, Actes du Congres International d’Histoire des Religions (tenu a Paris en Oc-
tobre 1923) [Paris, 1926], 24; Âşıkpaşazâde, Die Altosmanische Chronik des Aşıkpaşazâde…, 201.

22 Irène Beldiceanu-Steinherr, Scheich üftade der begrunder des Gelvetijje-Ordens (Münih, 1961), 57-68.
23 MD, c. 73, s. 302.
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taşi tarikatının büyük miktarda Rafızi unsuru bünyesine alması da bu tür bir dene-
timi zorunlu kılmıştı. Buna emsal olacak bir durum, mevlevihaneler üzerinde ben-
zer bir gözetim uygulayan Mevlevi tarikatında zaten mevcuttu.24

Osmanlı merkezî idaresinin Hacı Bektaş şeyhleri tarafından gelen bu tür bir 
denetim talebine karşı çıkmamasını anlamak zor değil. Seyyid Gazi dergâhına bağ-
lı olanlar başta olmak üzere, Rafızi temayüllü dervişlerle yapılan uzun süreli mü-
cadeleler, bu tür hareketleri “zaptiye marifetiyle” denetim altına almanın zor oldu-
ğunu göstermişti.25 Bu noktadan bakıldığında Tanzimat dönemi Osmanlı padişah-
larının açıkça arzu ettikleri merkezileştirilmiş bir tarikat yapısının 17. yüzyıldan iti-
baren desteklenmiş olması kuvvetle muhtemel. Ancak 17. yüzyılda yetki Osmanlı 
merkezî idaresine değil, tekke şeyhlerinden Hacı bektaş şeyhlerine geçmiş görün-
mektedir.

Bu istikrar döneminin özellikle 18. yüzyılın ikinci yarısına denk geldiği anlaşıl-
maktadır. Bu dönem içinde başta Şeyh Abdüllatif olmak üzere Hacıbektaş şeyhle-
rinin görevlerini ne şekilde yaptıklarına ışık tutacak çok miktarda belge bulunmak-
tadır. Bunların ışığında, dönemin şeyhlerini dünya nimetlerinden vazgeçen gele-
neksel dervişler değil gayet faal şahsiyetler olarak düşünmek gerektiği söylenebilir.

Bunların çoğu mahalli çatışmalar içinde faal olarak yer almış, hatta bu çatış-
malar bazen bir şeyhin öldürülmesiyle sonuçlanabilmiştir. Ne yazık ki bu çekiş-
melerin mahiyetiyle ilgili çok az şey bilinmekte. Aynı şekilde Bektaşi tekkeleriyle 
kendilerine bağlı köylülerin ilişkileri hakkında da neredeyse hiçbir bilgimiz yoktur. 
Ancak Bektaşi tarikatına bağlı ve bugün çoğunlukla Alevi olarak adlandırılan kırsal 
kesim ile daha çok şehirli edebi geleneğin temsilcisi tekke sakinleri arasında geçim-
sizliklerin olduğu da varsayılabilir.26

24 Abdülbâki Gölpınarlı, Mevlânâ’dan Sonra Mevlevîlik (İstanbul: İnkılâp Kitabevi, 1953): 152.
25 Köprülü, Türk Halk Edebiyatı Ansiklopedisi, 32.
26 Bu tür mücadeleler için krş. Mélikoff, “Le problème kızılbaş”, 54. 



Sevgi muhabbeti kaynar ocağımızda
Bülbüller şevkle gelir, gül açar bağımızda
Hırslar kinler yok olur aşkla meydanımızda
Aslanlar, ceylanlar dosttur kucağımızda

(Hacı Bektaş Veli’ye atfedilir)

İsmail Özmen, Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi, c. 1 (13. Yüzyıldan 16. Yüzyıla Kadar)  
(Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı, 1998), 51.



61

Babaîler İsyanı: XIII. Yüzyıl Türkiye’sinde Heterodoks İslamın Toparlanışı yahut 

Alevîliğin Tarihsel Tabanı

Türkiye topraklarında Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde merkeze karşı pek çok 
toplumsal hareket yahut isyan meydana gelmiştir. Fakat yalnızca iki tanesi, Sünnî 
İslâm dışı çevreleri toparlayarak kendilerinden sonra uzantıları günümüze kadar 
devam edecek olan büyük kitlesel inanç hareketlerine dönüşebilmişlerdir. Bun-
lardan biri, şimdi söz konusu edeceğimiz, Anadolu Selçukluları zamanında 1239-
1240’ta vuku bulan Babaîler isyanı, diğeri ise Osmanlı döneminde 1416 yılındaki 
Şeyh Bedreddin ayaklanmasıdır. Her iki ayaklanma da, ilki Anadolu’da ikincisi Bal-
kanlar’da olmak üzere, Alevîliğin oluşması için gerekli altyapıyı hazırlamışlardır.

Babaîler isyanı, içinde kısmen yerli halktan da bir kesim bulunmakla beraber, 
büyük çoğunlukla Selçuklu Anadolu’sundaki dağınık yaşayan, heterodoks İslâm 
anlayışına mensup konar göçer ve yarı göçer Türkmen kitlesinin sahneye koydu-
ğu büyük bir toplumsal harekettir. Adını isyana öncülük etmiş olup biri Amasya’da 
oturan Baba İlyas-ı Horasânî, diğeri de Kefersud’da onun halifesi olan Baba İshak 
isimli iki şeyhten almaktadır.1 Her ikisi de 13. yüzyıl Ortadoğu’sunda özellikle Irak, 
İran ve Anadolu’da büyük bir yaygınlığa sahip Vefaiye tarikatına mensup idiler. 

Üzerinde bilimsel çalışmaların çok fazla olmadığı bu isyana 1990’lı yıllarda 
Alevîliğe dair yayımlanan hemen her popüler eserde geniş yer verildiği görülür.2 
Bu da Babaîler isyanının Türkiye tarihinde Alevîliğin oluşmasında temel olduğu-
na dair bir ortak kabul bulunduğunu gösterir. Esas itibariyle, bugüne kadar yapı-
lan araştırmaların da gösterdiği üzere Babaîler isyanı özellikle Orta ve Güneydoğu 
Anadolu’da ekonomik ve toplumsal, hatta psikolojik sıkıntılar içinde yaşayan kırsal 
ve konar göçer kesimle Selçuklu yönetimi arasındaki sosyoekonomik çatışma ze-
mininde gelişen bir toplumsal ayaklanma hareketidir. Bu isyanda, sözü edilen kitle-
ler arasında yaygın, güçlü bir “mehdici” (mesiyanik) ruha dayalı heterodoks inanç-
lar, ideolojik araç olarak kullanılmıştır.3 Dolayısıyla isyan, zamanında çok yaygın 

1 Bu konuda bkz. Claude Cahen, “Baba Ishaq, Baba Ilyas, Hadjdji Bektash et quelques autres”, Turcica, I (1969), 
ss. 53-64. A. Yaşar Ocak, Babaîler İsyanı: Alevîliğin Tarihsel Altyapısı Yahut Anadolu’da Türk-İslâm Heterodoksisi-
nin Teşekkülü, 2. baskı (İstanbul: Dergâh Yayınları, 1996), 105-12, 120-2.

2 Msl. bkz. Cemal Şener, Alevilik Olayı: Toplumsal Bir Başkaldırının Kısa Tarihçesi (İstanbul 1989), 111-4; R. Yürük- 
oğlu, Okunacak En Büyük Kitap İnsandır: Tarihte ve Günümüzde Alevîlik (İstanbul: Alev Yayınları, 1990), 170-7; 
Fuat Bozkurt, Alevîliğin Toplumsal Boyutları (İstanbul: Yün Yayınları, 1990), 18-28; Nejat Birdoğan, Anadolu’nun 
Gizli Kültürü Alevîlik (İstanbul: Hamburg Alevi Kültür Merkezi Yayınları, 1990), 46-62; Şakir Keçeli, Alevilik: 
Bozkırda Yanan Ateş (Ankara, ty), 158-82 vd.

3 Bkz. Ocak, Babaîler İsyanı, 76-83.
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bir etki meydana getirmiş ve Anadolu’daki kırsal kesime mensup Sünnî İslâm dışı 
kitleleri birleştirerek bir toparlanma sağlamıştır. İsyan liderlerinin kimliklerinin de 
ortaya koyduğu gibi, tamamıyla bir tarikat tarafından örgütlenmiş bu toparlanma 
Anadolu’da heterodoks İslâm merkezli ilk toplumsal hareket olmuştur.

II. Gıyaseddin Keyhüsrev yönetiminin yarattığı ciddi ekonomik ve toplumsal 
rahatsızlıklar bu kitleleri çok zor durumda bırakmıştı. Bu yüzden Baba İlyas’ın Tan-
rı tarafından gönderilmiş, ilahi yetkilerle donatılmış bir mehdi kimliğiyle onlara bir 
dünya cenneti vaat ederek yaptığı iyi örgütlenmiş propagandalara büyük bir istekle 
katılmış ve ayaklanmışlardı. Halife Baba İshak’ın fiilen yönettiği bu büyük isyan ha-
reketi, Güneydoğu ve Orta Anadolu’da çabuk gelişti. Kefersud’dan Adıyaman, Ma-
latya ve civarına, Amasya’dan Tokat, Sivas, Çorum ve bugünkü Yozgat havalisine, 
oradan da Kırşehir yakınlarına kadar yayıldı. Babaîler Selçuklu kuvvetlerini tam on 
iki defa yenilgiye uğrattılar. Sonunda ancak paralı Frank askerleri kullanılarak Kır-
şehir yakınlarındaki Malya ovasında Babaîler ağır bir yenilgiye uğratıldılar ve kat-
liama tabi tutuldular. Sağ kalıp yakalanabilenleri Konya’ya götürüldü; kaçabilenler 
ise etrafa, uzak mıntıkalara dağılıp saklandılar. Baba İlyas Amasya’da, Baba İshak 
Malya savaşında öldürüldü.4

Babaîler isyanını iyi anlayabilmek için şu hususlar iyice göz önüne alınmalı-
dır: Bu isyan her şeyden önce, merkeze karşı geliştirilen bir bakıma siyasal amaçlı 
toplumsal bir ayaklanma olup kesinlikle heterodoks İslâm’ın Sünnî İslâm’a karşı gi-
riştiği bir din savaşı değildir. Bunun en açık delili, isyanın hedef olarak Sünnî halkı 
değil yalnız ve yalnız Selçuklu yönetimini gözetmiş olmasıdır. Merkeze başkaldıran 
bu heterodoks çevrelerin Şiî bir hareketi temsil etmediği de yapılan araştırmalarla 
ortaya koyulmuştur.5 Ayrıca Babaîler isyanının, yerleşik çevrelerle konar göçer çev-
reler arasındaki klasik bir toplum çatışması olduğu, dolayısıyla ikincilerin birincile-
re karşı giriştiği bir başkaldırı, bir toplumsal protesto hareketi niteliğini sergilediği 
de unutulmamalıdır. 

Babaîler isyanı her ne kadar güçlükle ve büyük kıyımlar pahasına bastırılabil-
miş ise de sultanı Konya’dan kaçırtacak kadar Selçuklu yönetimine korkulu anlar 
yaşatmış ve Anadolu Selçuklu Devleti’nin de epeyce zayıflamasına sebep olmuş-
tur. Babaîler isyanı asıl fonksiyonunu işte bu aşamadan sonra icra etmiş, isyanın 
harekete geçirdiği kitleler, Anadolu’da bundan sonraki mezhebî ve tasavvufî bütün 
Sünnî İslâm dışı propaganda hareketleri için en elverişli sosyal tabanı teşkil etmiş-
tir. Türkiye tarihinin en mühim toplumsal dini hareketlerinden biri, Rum Abdalları 
(“Abdalân-ı Rûm”) hareketi, Babaîler isyanının tarih sahnesine çıkardığı bir olgudur 
ve Alevîlik ve Bektaşîlik işte bu miras üzerinden doğup gelişecektir.

Babaîler İsyanından Rum Abdallarına, Rum Abdallarından Bektaşîlere

Malya savaşının akabinde katliamdan kurtulabilen Babaîler, 1246’daki Moğol işga-
liyle beraber, baskı altında kalmadan, daha rahat bir ortamda yaşayabilmek ümi-
diyle özellikle Bizans sınır mıntıkalarında ortaya çıkmaya başlayan Menteşeoğlu, 

4 Ocak, Babaîler İsyanı, 128-35.
5 Ocak, Babaîler İsyanı, 146-7.
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Aydınoğlu ve Osmanlı beylikleri gibi uç beyliklerine gittiler ve oralarda hem fe-
tihlere katıldılar, hem dini görüşlerini yaydılar. İşin bu safhası Fuad Köprülü tara-
fından muhtelif yazılarında ve kitaplarında detaylı olarak ortaya koyulmuştur.6 14. 
yüzyılın başlarına rastlayan bu zaman zarfında Babaî dervişlerinin artık halk ara-
sında Rum Abdalları olarak anıldıkları görülüyordu.7 Onlar kim olduklarını soran-
lara “Baba İlyas müridiyim, Seyyid Ebu’l-Vefâ tarikinden” cevabını veriyorlar,8 böy-
lece Seyyid Ebu’l-Vefâ’nın ve Baba İlyas’ın adını henüz unutmadıklarını gösteriyor-
lardı. Görüldüğü gibi bu dönemde henüz Hacı Bektaş-ı Velî’nin adı geçmiyordu.

Söz konusu beylikler içinde yalnızca Osmanlı Beyliği bir devlet olarak gelişip 
yayılma imkânını bularak yazılı bir tarih geleneği oluşturduğundan, bunlar hakkın-
daki sözlü geleneklere bu kanalla ulaşabildiğimiz için yalnızca Osmanlı sahasında-
ki Rum Abdallarını, onlardan da ancak çok ünlü olanlarını tanıma imkânına sahi-
biz. Diğer uç beylikleri de böyle bir yazılı tarih geleneği bırakma imkânına erişebil-
selerdi, oralardaki Rum Abdallarını da tanıyacaktık. İşte bu sebeple ne tam olarak 
sayılarını ne de eylemlerini bilebildiğimiz bu dervişlerin 14. yüzyıl Anadolu’sunda 
güçlü bir heterodoks İslâm cereyanı oluşturdukları görülüyor. Sınır boylarındaki 
fetih hareketlerinde gazilerle birliktelikleri esnasında onların çoğunu kendi mürit-
leri arasına kattıklarına hem Osmanlı kronikleri hem arşiv belgeleri şahitlik ediyor. 
Ömer Lutfi Barkan’ın bu konudaki “Kolonizatör Türk Dervişleri” isimli, klasikleşmiş 
ünlü makalesine kaynaklık eden bu belgeler, onların Osmanlı topraklarının hemen 
her yerinde olduklarını gösteriyor. Geyikli Baba, Abdal Musa, Abdal Murad, Kızıl 
Deli, Seyyid Ali Sultan gibi, bütün bir 14. ve 15. yüzyıl boyunca ortalarda dolaşan bu 
dervişler kendi menkabevi tarihlerini de yarattılar ve bize bu yüzyıllara ait, ancak 
daha sonra yazılı hale getirilmiş zengin metin koleksiyonları bıraktılar. Bu gelene-
ğin içinden çıkarak tarikat haline gelen Bektaşîlik kanalıyla bu metin koleksiyonla-
rını tanıdığımız için bugün biz onlara –içlerinde bir tek defa bile Bektaşî kelimesi 
geçmediği halde– “Bektaşî menâkıbnâmeleri” diyoruz. Oysa bu metinlerdeki men-
kabeleri yaratan dervişler, metinlerin de gösterdiği gibi, kendilerine “Bektaşî” değil 
“Rum Abdalı” diyorlardı.

Bu metinler iyi bir tahlile tabi tutulduğu zaman, sözünü ettiğimiz heterodoks 
Müslümanlığın belli başlı inanç karakteristiklerini yaşantılarıyla ortaya koyan der-
vişleri göz önünde kolayca canlandırabiliyoruz. Saçları, sakalları ve bazen bıyıkları 
ve kaşları kazınmış, belden yukarıları çıplak, sırtlarında bir hayvan postu, boyun-
larında aşık kemikleri ve çıngıraklar, bellerinde para ve yiyecek toplamaya yara-
yan küçük kaplar (keşküller) asılı, bir ellerinde baltalarıyla dolaşan bu dervişler, 
Allah’ın insan bedenine girip insan kılığında göründüğüne, beden öldükten sonra 
ruhun başka bir bedende yeniden dünyaya geldiğine inanıyorlardı. Namaz kılma-

6 Msl. bkz. Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, 3. baskı (Ankara 1976), 349-52; “Anadolu’da İslâmiyet”, DEFM 5 
(Eylül 1338) muhtelif sayfalar; “Abdal”, THEA (İstanbul 1935), 1. fasikül; Osmanlı Devletinin Kuruluşu (Ankara: 
TTK Yayınları, 1950), 94-102.

7 Bk. Âşıkpaşazâde, Âşıkpaşazâde Tarihi (Tevarih-i Âl-i Osman), yay. Âlî Bey (İstanbul 1332), 205: “Bu Rum’da dört 
tâife vardır kim müsâfirler içinde anılur: Biri Gaziyan-ı Rum, biri Ahiyan-ı Rum ve biri Abdalan-ı Rum ve biri 
Bacıyan-ı Rum.”

8 Msl. bkz. Âşıkpaşazâde Tarihi, 46; Anonim Tevarih-i Âl-i Osman, İst. Ün. Küt., Türkçe Yazmalar, nr. 2438, v. 
42b-43a; Neşrî, Cihannümâ, yay. Fr. Babinger (Leipzig 1951), 1, 47.
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dıkları, oruç tutmadıkları, içki içtikleri, esrar kullandıkları için uğradıkları şehir ve 
kasabalarda çoğunlukla halkın ve ulemanın kınamalarına ve bazen hakaretlerine 
muhatap oluyorlar, kırsal bölgelerde ise büyük bir saygı ile karşılanıyorlar ve evli-
ya muamelesi görüyorlardı. Bunlar kendilerine tabi oldukları şeyhlerin adıyla anı-
lan gruplar oluşturuyorlar, bazen birbirleri arasında müthiş bir rekabet duygusuyla 
kavgalar edebiliyorlardı. Kendilerini Müslüman olarak tanımlıyorlar ve fethettikle-
ri topraklarda zaviyeler kurarak yerli Hıristiyan halk arasında bu Müslümanlık an-
layışını yayıyorlardı. Oralardaki efsaneleri, eski aziz menkabelerini, hatta Kitab-ı 
Mukaddes hikâyelerini kendilerine adapte ederek yeni menkabeler yaratıyorlardı.9 
Bu, rastgele yapılan bir şey olmayıp, esasında oralarda kendi Müslümanlık anlayış-
larını yaymak için kullandıkları bir yöntemdi.10

Bugün bunların pek çoğunun isimlerini taşıyıp türbelerini barındıran yüzler-
ce köy bulunmakta, bilindiği üzere günümüzün pek çok Alevî dedesi ve ocakları, 
bunların soyundan geldikleri için onların isimleriyle anılmaktadır. Başka bir deyiş-
le, bugünün çoğu Alevî dedesi, işte Rum Abdalı denilen bu şeyhlerin ve dervişlerin 
torunlarıdır. Müritleriyle birlikte 14. ve 15. yüzyıllarda Rumeli’deki fetihlere katıla-
rak bizzat Osmanlı yayılmasına katkıda bulunmaları, bunun karşılığında kendile-
rine sultanlar tarafından toprak bağışlanması, vergi muafiyeti tanınması, vakıflar 
tesis edilip zaviye ve tekkeler yaptırılması suretiyle ilk Osmanlı hükümdarları ta-
rafından bunlara gösterilen yakın ilgi, özellikle Alevî araştırmacılar tarafından çe-
şitli spekülasyonlara konu edilmiştir. Bu spekülasyonların başında Rum Abdalla-
rının Alevî oldukları, dolayısıyla ilk Osmanlı sultanlarının ve Osmanlı devletinin 
Alevî olduğu meselesi gelir. Böyle bir tanımlama, bu insanların mensup bulunduğu 
ve o devirde henüz Hz. Ali ve Oniki İmam kültünü tanımamış olan heterodoks İs-
lâm anlayışının Alevîlikle karıştırılmasından ileri gelmektedir ve tamamıyla bilim-
sel verilere aykırıdır. 13. ve 14. yüzyıllarda Anadolu’da Şiîliğin izlerine rastlanmadığı 
defalarca Batılı uzmanlar tarafından dile getirilmiş ve tartışılmıştır.11 Ayrıca söz ko-
nusu araştırmalarda, ilk Osmanlı hükümdarlarının Rum Abdallarına karşı göster-
dikleri bu yakınlığın bir yanıyla da bu yüzyıllardaki fetih hareketlerinde bu insan-
ların maddî ve manevî güçlerinden yararlanmayı hedef edinen politikalarıyla ilgili 
boyutu dikkate alınmamaktadır. Bununla beraber bu yakınlaşmada, Sünnî İslâm 
anlayışına mensup oldukları şüphesiz olan Osmanlı sultanlarının henüz 16. yüzyıl-
daki gibi koyu ve katı bir Sünnîlik inancı taşımadıkları da bir gerçektir. Ama bütün 
bunlar onları Alevî yapmaz.

Rum Abdallarının temsil ettiği bu popüler nitelikli heterodoks İslâm anlayışı, 
aslında 12. ve 13. yüzyıl Ortadoğu’sunda çok güçlü bir etki ve yaygınlık alanına sahip 
büyük bir mistik akımın çizgilerini ortaya koyuyordu. Bu akım çok iyi bilinen adıy-
la, işte bu Rum Abdallarını, hatta onların babalarının ve dedelerinin kuşağını ya-

9 Bu konudaki karşılaştırmalı örnekler için bkz. Ahmet Yaşar Ocak, Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Menâkıbnâme-
ler: Bir Metodoloji Denemesi (Ankara: TTK Yayınları, 1997), ekler kısmı.

10 Bu konuda ilginç örnekler için özellikle şu iki esere bkz. FW. Hasluck, Christianity and Islam under the Sultans, 
2 c. (Oxford 1929) S. Vryonis, The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor (Berkeley 1971).

11 Bu konuda bkz. Cahen, “Le problème du Shiisme dans l’Asie mineure pré-ottomane,” Le Shiisme Imamite (Col-
loque de Strasbourg, 1968) (Paris: Presses Universitaires de France 1970), 115-29; Irène Mélikoff, Hadji Bektash: 
Un Mythe & ses Avatars, Genèse & Evolution du Soufisme Populaire en Turquie (Leiden: E.J. Brill, 1998), 47-50.
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ni Babaîlerin mensup olduğu Vefâîlik, Yesevîlik, Haydarîlik gibi tarikat çevrelerini 
bağrında barındıran Kalenderiye cereyanından başkası değildi.12

Bu akımın mensuplarından biri olan Haydarîlik, Hindistan’dan Anadolu’ya ka-
dar geniş bir sahaya yayılan çok güçlü bir tarikattı. 13. yüzyıl başlarında Cengiz isti-
lası başladığı zaman, diğer tarikat mensupları gibi pek çok Haydarî dervişi de Ana-
dolu’ya gelmişti. Hacı Bektaş da büyük bir ihtimalle bunlardan biriydi. Baba İlyas’a 
intisap ettikten sonra önde gelen halifelerden biri durumuna yükselen Hacı Bektaş, 
bu konumuna rağmen, Babaîler isyanına katılan kardeşi Menteş’in Sivas’ta öldü-
rülmesi üzerine ortadan çekilmiş ve isyana katılmamıştır.13 O bu tercihiyle aslında 
Bektaşîliğin doğmasına zemin hazırladığını, bu suretle Türkiye tarihinde yepyeni 
bir oluşumun mayasını atarak çok önemli bir tarihsel rol oynadığını bilmiyordu.

Hakkındaki en yetkili kaynakların başında gelen Âşıkpaşazâde Tarihi’ne na-
zaran Hacı Bektaş, kardeşiyle birlikte Baba İlyas’a intisap etmişti. Böylece Vefâî de 
olmuştu. İşte o, yukarıda belirtildiği üzere, Babaîler isyanından sonra Sulucakaraö-
yük’e yerleşmiş ve orada hayatını tamamlamıştı. Onun burada herhangi bir tarikat 
kurduğuna dair hiçbir tarihsel kayıt mevcut olmamakla beraber, Bektaşîlik tarikatı 
adını kendisinden aldığı için öyle zannedilmektedir. Aslında bu tarikatın kurulma-
sı için gereken zemini hazırlayan, 14. yüzyılda Sulucakaraöyük’teki tekkede yetişip 
Osmanlı topraklarına gelerek birlikte fetihlere katıldığı Osmanlı gazileri arasında 
Hacı Bektaş kültünü yayan başka biridir. Bir anlamda Hacı Bektaş’a yeniden ha-
yat vererek sağlığında yapmadığı bir işi ölümünden sonra yaptırtmak suretiyle ona 
şöhret sağlayan bu kişi, Abdal Musa’dır.14 Burada bizim için mühim olan, aslında 
Hacı Bektaş’tan yaklaşık iki yüz yıldan fazla bir zaman sonra yani 16. yüzyıl başında 
fiilen Balım Sultan tarafından kurulan Bektaşîliğin bu kanalla hem Rum Abdalları-
na hem de o vasıtayla Babaî çevresine bağlanmış olması, böylece başlangıçta gerek 
sosyal taban, gerekse inançları açısından Alevîlikle aynı ortak zemini paylaşmış bu-
lunmasıdır. Alevîlik araştırmalarında çoğu zaman karıştırılan ve iyi kavranamayan 
bu bağlantı, Irène Mélikoff tarafından son kitabında çok iyi açıklanmış bulunuyor.15

Buraya kadar söylemeye çalıştığımız gelişmeleri fiilen 15. yüzyıl sonlarıyla 16. 
yüzyıla ait bir olgu olan Alevîliği Türkiye topraklarında heterodoks İslâm’ın yeni bir 
görüntüsü olarak tarih sahnesine çıkaracak olan tarihsel sürecin Babaîler isyanın-
dan sonraki ikinci safhası olarak mütalaa etmek doğru olacaktır. Bu tarihsel süre-
cin çok önemli üçüncü safhası ise 14. ve 15. yüzyıllarda Anadolu sahasında büyük ve 
etkili bir propaganda gerçekleştiren Hurûfî etkiler safhasıdır. Türkiye’deki hetero-
doks İslâm’ın gelişmesine en az bundan önce sözü edilen etkiler kadar katkısı bu-
lunan Hurûfîlik, Alevîliğin, özellikle Alevîlikteki panteist ulûhiyet anlayışının yer-
leşmesindeki en önemli tarihsel faktörlerden biri olmuştur.

12 Bu konuda geniş bilgi için bkz. Köprülü, “Anadolu’da İslâmiyet” 4 (1338), 298-302; Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı 
İmparatorluğunda Marjinal Sufilik: Kalenderîler (Ankara: TTK Yayınları, 1992), 87-93; Ahmet T. Karamustafa, 
God’s Unruly Friends: Dervish Groups in the Islamic Later Middle Period 1200-1550 (Univ. of Utah Press, 1994), 
65-70.

13 Bkz. Elvan Çelebi, Menâkıbu’l-Kudsiyye fî Menâsıbi’l-Ünsiyye, yay. İsmail E. Erünsal-A. Yaşar Ocak, 2. baskı (An-
kara: TTK Yayınları, 1995), 169; Âşıkpaşazâde, Âşıkpaşazâde Tarihi, s. 204.

14 Abdal Musa hakkında en iyi monografi hâlâ Fuat Köprülü’nündür (bkz. “Abdal Musa”, THEA, 1. fasikül. Eksik 
olan bu makalenin tam metnini Orhan Köprülü şurada yayınlamıştır: Köprülü’den Seçmeler [İstanbul: Kültür 
Bakanlığı Yay., 1972] (Burada kaynaklar da gösterilmiştir); “Abdal Musa”, TK 123 (1974); Ayrıca bkz. Ocak, Babaî-
ler İsyanı, 204-7.

15 Mélikoff, Hadji Bektach, 146-61, 197.
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Anadolu’da tasavvuf, bugünün araştırıcısı için, nereden bakılırsa bakılsın uçsuz bu-
caksız bir konu görünümünü arz eder. Eğer Anadolu sûfîliğinden kastımız yüzyıl-
lar boyu Anadolu’da yaşayan halkın, şehirlisi köylüsü göçebesiyle tümünün tasav-
vufî düşünüş ve davranışıysa konunun kapsamının zaman ve mekân boyutlarıyla 
ne kadar geniş olduğu kendiliğinden anlaşılır. Bakış açımızı bir hayli daraltıp gö-
rüşümüzü yalnız kendilerine mutasavvıf diyebileceğimiz seçkin zümreler üstüne 
odaklaştırsak bile elyazması kütüphanelerinde bu çevrelerin yaşam öykülerini ve 
düşüncelerini bize aktarabilecek binlerce eserin araştırıcıları beklediğini hatırla-
dığımızda Anadolu sûfîliğinin ne denli engin bir manzara oluşturduğunu tasavvur 
edebiliriz. Bu nedenle burada önce Anadolu tasavvufundan ne kastettiğimizi be-
lirtmemiz gerekiyor.

Bu soruya vereceğimiz yanıt, konuya hangi bakış açısından yaklaştığımıza gö-
re değişir. Kurumsal açıdan bakıldığında akla ilk gelen tarikatlar ve bu tarikatların 
çevresinde oluşan zümreler olur. Ancak tasavvufun etkisinin tarikat kurumuyla sı-
nırlı kalmadığını hatırladığımızda en azından tarikatla yakından ilgili ama ondan 
ayrı bir kurumsal oluşum olan evliya inancasını da göz önüne almamız gerektiği or-
taya çıkar. O halde “Anadolu tasavvufu” dendiğinde toplumsal kurumlar açısından 
tarikat ve evliya inancasını düşünmek gerekir diyebiliriz. Öte yandan aynı konuya 
kültürel ayrışma açısından yaklaştığımızda okuryazar kesimin tasavvufuyla okuma 
yazma bilmeyen kitlelerin tasavvufu gibi bir ayrım karşımıza çıkar. Burada önem-
li olan nokta tarikat evliya inancası ayrımıyla okuryazar/okuma yazma bilmeyen 
ayrımının birbiriyle örtüşmediğidir. Tarikat üyeleri arasında –nispeten az da olsa– 
okuma yazma bilmeyenler olduğu gibi, evliya inancası da okuma yazmasız kitleler 
arasında olduğu kadar okuryazarlar arasında da her zaman çok yaygın olmuştur. 
Bu ayrımlara toplumsal, iktisadî ve siyasî ayrışma ve katmanlaşma açılarından ba-
kıldığında beliren bir dizi başka ayrımı da eklemek gerekir: kent-kır; yerleşik-gö-
çebe; çiftçi-zenaatçı; yöneten-yönetilen; kadın-erkek gibi. Bazen birbirlerine çok 
yaklaşsalar da bu ayrımların hiçbir zaman bütünüyle örtüşmediğini vurguyla be-
lirtmeliyiz. Bakış açısının önemine böylece değindikten sonra hemen söyleyelim 
ki biz burada böylesine ayrıntılı bir tasnife kalkışmadan konuya yalnızca kurumsal 
düzeyde yaklaşarak “Anadolu tasavvufu”nda tarikatları ve evliya inancasını anlaya-
cağız.

Yesevîlik, Melâmetîlik, Kalenderîlik, Vefâ’îlik ve
Anadolu Tasavvufunun Kökenleri Sorunu*

AHMET T. KARAMUSTAFA

* Ahmet T. Karamustafa,
“Yesevîlik, Melametîlik, 
Kalenderîlik, Vefâ’îlik ve 
Anadolu Tasavvufunun 
Kökenleri Sorunu”, Osmanlı 
Toplumunda Tasavvuf ve 
Sufiler: Kaynaklar-Doktrin-
Ayin ve Erkan-Tarikatlar-
Edebiyat-Mimari-
İkonografi-Modernizm 
içinde, haz. Ahmet Yaşar 
Ocak (Ankara: Türk Tarih 
Kurumu, 2005), 67-95.



HACI

BEKTAŞ 

VELİ:

HAYATI VE

DÖNEMİ

ÜZERİNE

METİNLER

70

Böylesine devasa bir konuyu yalnızca dar bir açıdan, yani tarikatlar ve evliya 
inancasının kökenleri açısından, ele almanın bile çok güç olduğunu çalışmamızın 
başında peşinen belirtmemiz gerekiyor. “Anadolu sûfîliğinin kökenleri nedir?” so-
rusunun kapsamı ilk bakışta göründüğünden daha geniştir. Bu soruyu irdelemek 
için yalnızca Malazgirt Savaşı’nı izleyen birkaç yüzyıla dönmenin ve araştırmayı 
Anadolu’yla sınırlamanın yetmeyeceği açıktır. Mesela 16. yüzyılda başta Suriye, Mı-
sır ve Hicaz olmak üzere birçok Arap ülkesi Osmanlı yönetiminin altına girince bu 
bölgelerin zengin tasavvuf mirasının da Anadolu tasavvufu potasına karıştığı göz 
ardı edilemez. Ya da bundan daha önce, Osmanlılar 14. yüzyıl sonlarından başlaya-
rak devletlerini Balkanlara doğru genişlettiklerinde buradaki halkların kültür biri-
kiminin Anadolulularla birlikte gelen tasavvuf yaşamıyla nasıl kaynaştığı mutlak 
sorulması gereken bir sorudur. Bu durumda köken sorusunu Anadolu toplumunun 
sürekli değişen nicelik ve niteliğini doğrudan yansıtacak bir biçimde cevaplamaya 
çalışmak gerektiğini layıkıyla vurgulamamız gerekiyor.

Biz burada böylesine hacimli bir çalışmaya girmeyi düşünmüyoruz. Gözleri-
mizi yalnızca Anadolu’nun doğu ve güneydoğusuna çevirerek Yesevîlik, Melametî-
lik, Kalenderîlik, Vefâ’îlik gibi Orta Asya, İran ve Irak kökenli bazı tasavvufî akım-
ların Anadolu sûfîliğinin doğuş ve gelişimindeki etkileri üzerinde duracağız. Sözü 
edilen akımların Anadolu’daki etkileri uzun yıllardır tartışılagelmiş, bu konuda bir 
hayli göz nuru dökülmüştür. Burada hem bu çalışmaların bir özetini sunmaya hem 
de bunları bazı yeni verilerin ışığında yeniden gözden geçirmeye çalışacağız.

Burada köken sorusunu neden sormamız gerektiğine de dokunmalıyız. Her-
hangi bir kültür olgusunun çalışılmasında bu olgunun köklerini kazıp çıkarmanın 
bize ne gibi bir yararı dokunur? Kültür araştırıcıları ve tarihçileri bu soruya çok de-
ğişik cevaplar vermiş, kültür olgularını bir meyveye kökenlerini de bu meyvenin 
çekirdeğine benzetirsek, kimisi çekirdeğin meyveyi anlamamıza yeteceğini savun-
muş (bunlara indirgemeci kökenci diyebiliriz), kimisi de meyvenin kesinlikle çekir-
değine indirgenemeyeceği, asıl meyvenin ne işe yaradığının araştırılması gerekti-
ği görüşünü kendisine ilke edinmiştir (bunlara da işlevciler denebilir). Bir genelle-
me yapmamız gerekirse, 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın ilk yarısında insan ve toplum 
bilimlerinde hâkim olan indirgemeci kökenciliğin son yarım yüzyıl içinde gittik-
çe gözden düştüğünü, işlevciliğin yıldızınınsa parladığını söyleyebiliriz. İşlevcili-
ğin yükselişi köken sorusuna verilen önemin azalmasına yol açmış, bazı sahalarda 
köken arayışı neredeyse toptan terk edilmiştir. Bu durumda “Niçin Anadolu tasav-
vufunun kökenlerini eşelememiz gerekir?” diye sorulabilir. Oysa bu soruya olumlu 
cevap vermemiz için iyi nedenler vardır:

İşlevin kökenden daha önemli olduğunu düşünenler bile bir kültür olgusunun 
işlevinin bu olguyu oluşturan öğelerin belirlenip her öğenin kökeni incelenmeden 
anlaşılamayacağını düşünürler. Örneğin Türklerin Müslümanlaşması gibi karma-
şık bir olguyu ele alırsak, bu olgunun incelenmesinde Türklerin Müslümanlaşma 
öncesi inanç ve törenlerinin anlaşılması bir zorunluluktur. İşlevcilere göre bu zo-
runluluk söz konusu inanç ve töreler hiç değişmeksizin Müslüman Türkler arasın-
da sürdüğünden değil (kolay kolay savunulamayacak bu görüş yine de çok yaygın-
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dır!) bu inanç ve törenlerin İslamlaşma sürecinde değişerek nasıl yeni anlamlar ve 
yeni işlevler kazandığı anlaşılmadan Türk Müslümanlığının anlaşılamayacağı gö-
rüşünden kaynaklanır. Kısacası işlevi kökenin önüne alsak bile bu ikisini birbirin-
den koparmak mümkün değildir.

Öte yandan kökencilerin işlevcilere büsbütün teslim olmadıklarını da belirt-
memiz gerekir. Tam tersine eski indirgemeciliklerinden büyük ölçüde arınan kö-
kencilerin özellikle kültür tarihçiliğinin merkezini ellerinde tutukları bile söylene-
bilir. Bunun ardında da köken kaygısının kendiliğinden kültür olgularının tarihi bo-
yutunu öne çıkarttığı gerçeği yatmaktadır. İşlevcilik ise olguların eşzamanlı boyut-
ta dinamikliğinde ısrar ederken çok zamanlı boyutlarını, yani tarihiliklerini, göz 
ardı etme tehlikesini taşır. Bu durumda kültür tarihinde köken arayışından vazge-
çilemeyeceği açıktır.

Anadolu Tasavvufunun Orta Asya-İran-Irak Kökenleri Hakkındaki Görüşler

Anadolu’da tasavvuf, dahası İslam konusu ele alındığında akla gelen ilk ad Mehmet 
Fuat Köprülü’dür. Bu konuya doğrudan eğilen ya da doğrudan eğilmeyip şu ya da 
bu nedenle değinen bütün araştırmacıların kendilerine kaynak olarak Köprülü’nün 
çalışmalarını aldıklarını söyleyebiliriz. Köprülü’nün belli başlı eserleri ilk yayım-
landıkları tarihten günümüze kadar gerek Türk edebiyatı gerekse Türk tasavvufu-
nun kaynakları hakkında ana başvuru olma özelliklerini korumuş, hatta neredeyse 
bir tür dokunulmazlık kazanmışlardır. Böylelikle Köprülü’nün konusunda gerçek-
ten de yeni ufuklar açan eserlerinde geliştirdiği görüşlerinin çoğu bugüne dek de-
ğişmeden gelmiş, bunları yer yer eleştiren tek kişi, Abdülbâki Gölpınarlı ve Ahmet 
Yaşar Ocak gibi bir iki istisna dışında, yine Köprülü’nün kendisi olmuştur. Bu ne-
denle burada Köprülü’nün görüşlerini gözden geçirmemiz gerekir.

Bilindiği gibi Köprülü Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar’ın ilk yarısını Ahmet 
Yesevî’ye son yarısını da Yunus Emre’ye ayırmış, bu çalışmasıyla, böyle bir girişimin 
bütün güçlüklerine karşın, bu iki sûfînin edebi etkinliklerindeki temel benzerli-
ği, hatta devamlılığı her türlü kuşkunun ötesinde kanıtlamayı hedef tutmuştur. İlk 
bakışta bir edebiyat tarihi denemesi olarak görünen bu hacimli incelemenin ar-
dında genel olarak Türk tarihi özel olarak ta Türklerin İslamlaşma sürecine ilişkin 
daha büyük savlar yatmaktadır. Ana hatlarıyla özetlersek genel düzeyde doğu ve 
batı Türklerinin tarihinin bir bütün olarak ele alınmasının gerektiğini vurgulayan 
Köprülü Türklerin İslamlaşması konusunda da 11. ile 13. yüzyıllar arasında Horasan 
ve Maveraünnehir’de İslam’a giren Türklerin deneyimlerinin kendilerinden sonra-
ki bütün Türkler, özellikle de Batı Türkleri, üzerinde belirleyici olduğunu düşünür. 
Bu açıdan bakıldığında Anadolu’nun İslamlaşması süreci daha öne Orta Asya’da, 
en çok da Horasan’da çizilmiş bir çerçeve içinde gerçekleşmiş gibi görünür. Şimdi 
bu çerçeveye daha yakından bakalım.

Toplumsal ayrışmanın önemini incelemelerinde hiçbir zaman göz ardı etme-
yen Köprülü Türklerin büyük çoğunluğunun konar göçer olduğu gerçeğinden yola 
çıkarak Türk boy ve oymaklarının İslamlaşması sürecinin kendine has bazı özellik-
leri olduğunu savunur. Bu özelliklerin başında Türk halk İslamının tasavvuf etki-



HACI

BEKTAŞ 

VELİ:

HAYATI VE

DÖNEMİ

ÜZERİNE

METİNLER

72

sinde gelişmiş olması gelir. Köprülü’ye göre Türklerin İslama girişi daha çok İslam 
öncesi Türk kam-ozanlarına benzeyen mutasavvıf babalar-atalar elinde olmuştur. 
Birçoğunun İslamla tanışıklığı çok da derin olmayan bu dünkü “şaman” babalar bu-
gün İslam hırkasına bürünmüş olarak halkın karşısına çıkıp onlara anlayacakları 
biçimde sade, tasavvufî bir İslam sunarak konar göçerleri Müslümanlaştırmayı ba-
şarmışlardır. Tabii, çoğu eski şaman inanç ve kılgılarını henüz terk etmemiş bu ba-
baların arasında tasavvufun derin bilgi kaynaklarından beslenmiş gerçek mutasav-
vıflar da vardır. Ahmed Yesevî ve Yunus Emre bunların en önde gelenleri olup ta-
savvufî inançları Türkçenin eleğinden geçirerek Türk halk edebiyatının da öncülü-
ğünü yapmışlardır. Ahmed Yesevî’nin Türk tarihindeki önemi işte Türklerin İslam-
laşmasında oynadığı bu belirleyici rolden kaynaklanır. Köprülü, Ahmed Yesevî’yle 
Yunus Emre’nin tasavvufî görüşlerinin birbiriyle tam olarak uyuşmadığının bilin-
cindedir. Ancak o bu ikisinin fikirlerinden çok tasavvufî İslamı “basit ve millî bir şe-
kilde”, yani halkın anlayacağı bir dille ifade etmiş olmalarıyla ilgilenir.1

Köprülü’nün Yesevî ve Yunus Emre arasında kurduğu bu ilgi Türk tarihinin bü-
tünlüğü hakkındaki görüşleriyle bir araya gelince onu doğu ve batı Türkleri ara-
sında da daha sıkı bağlar görmeye itmiş olmalı ki Türk Edebiyatında İlk Mutasav-
vıflar’dan dört yıl sonra yayımladığı Anadolu’da İslâmiyet adlı daha çok bir taslak 
olarak görülebilecek olan çalışmasında Orta Asya, Horasan ve Harezm’den gelen 
dervişlerin Anadolu’da İslamın kök salmasında oynadıkları rol üzerinde önemle 
durmuştur. Bu bağlamda öne çıkan akım hiç kuşkusuz Melâmîlik/Melâmetîliktir. 
Köprülü tarihî kaynaklarda sık sık geçen “Horasan erenleri” deyimini ele alarak bu-
nun “Horasan’dan gelme dervişler değil Melâmetîye meslekinde sûfîler” olarak an-
laşılması gerektiğini belirttikten sonra Anadolu’ya daha ilk Selçuk zamanlarından 
başlayarak her çeşit sûfînin geldiğini ancak bunlar arasında en önemlilerin Melâ-
metîlikten çıkma Kalenderîler ve Haydarîler olduğunu söyler. Tabii Yesevî dervişle-
rini de bunlara eklemekten geri kalmaz.2

Burada Köprülü’nün Melâmetîlik-Kalenderîlik bağını nasıl kurduğuna dikkat 
etmemiz gerekir. Ona göre Melâmetîlik İran’da baş temsilcisi Ebu Sa‘îd-i Ebi’l-Hayr 
olan yaygın bir yüksek tasavvuf ekolüdür. Kalenderîlik ve Haydarîlikse bu yüksek 
ekolün Türkmen babalarınca uyarlanmış basit, sade şeklidir. Bu uyarlama sırasında 
karışıma aşırı Şî’îlik ve Bâtınîlik de sızmış, böylece karşımıza sonradan Anadolu’da 
göreceğimiz Türk halk İslamı çıkmıştır. Burada Köprülü’nün Anadolu’da İslamın 
gelişmesini tabii yalnızca halk İslamına indirgemediğini, onun şehirli okuryazar 
takımı İslamının şekillenmesine de yeterince ilgi gösterdiğini vurgulamamız gere-
kir. Ancak Türklükle İslamlık arasında bağın Köprülü’yü daha yakından ilgilendir-
diğini, bu nedenle de onun bu bağlamda halk İslamına daha fazla önem verdiğini 
söylemek de yanlış olmaz. İşte Anadolu’da tasavvufun doğup gelişmesi hakkında –
genel hatlarıyla bugüne kadar kabul görmüş olan– en önemli tez böyle oluşmuştur.

Göründüğünden de karmaşık olan bu tezin daha ayrıntılı bir dökümünü yap-

1 Mehmet Fuat Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar (İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1918).
2 Mehmet Fuat Köprülü, “Anadolu’da İslâmîyet: Türk istilâsından sonra Anadolu târîḫ-i dînîsine bir naẓar ve bu 

târiḫin menba‘ları”, DEFM 2 (1922-23): 291-309; İngilizce tercümesi: Islam in Anatolia After the Turkish Invasion 
(Prolegomena), çev. Gary Leiser (Salt Lake City: University of Utah Press, 1993).
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maya fırsatımız olmayacak. Köprülü hemen hemen bütün eserlerinde bu konuya 
dokunmuş, her seferinde de görüşlerini az da çok değiştirmekten çekinmemiştir. 
Bu değişikliklerin en belirgini kuşkusuz Ahmet Yesevî’yi önceleri Sünnî bir muta-
savvıf olarak görmüşken daha sonra onu da neredeyse bir Türkmen babası kılığına 
sokmuş olmasıdır.3 Bu değişimi, onun Türklerin İslamlaşmasını anlamak amacıyla 
geliştirdiği teorik çerçevenin sonunda kaynaklardaki verilere galebe çalması olarak 
yorumlamak yanlış olmayacaktır.

Köprülü’nün çizdiği bu çerçevenin son zamanlara kadar başka araştırmacılar-
ca değiştirildiğini söyleyemeyiz. Hocası Köprülü’nün başlattığı araştırmalara aşağı 
yukarı her konuda büyük katkıda bulunarak bilim alemine yepyeni bilgiler sunmuş 
olan Abdülbâki Gölpınarlı yer yer Köprülü’den uzaklaşmışsa da Türklerin İslamlaş-
ması –ve bunda tasavvufun rolü– konusunda yeni bir yaklaşım getirmemiştir. An-
cak Anadolu tasavvufunda kökü Irak kökenli bir sûfî olan Ebû’l-Vefâ Tâcü’l-Ârifîn’e 
varan Vefâ’îye akımının önemini, kendisi o denli vurgulamamış olsa da ilk defa Göl-
pınarlı’nın saptadığını burada belirtmemiz gerekir.4 Yurtdışında konunun en tanı-
nan uzmanı olarak beliren Irène Mélikoff ’un da Köprülü’nün tezini bütünüyle be-
nimseyerek çalışmalarını bu tezi geliştirmeye adadığı iyi bilinir.5 Konuya aynı açı-
dan yaklaşmakla beraber önemli değişiklikler getiren tek araştırmacı Ahmet Yaşar 
Ocak’tır. 

Ocak, Köprülü’nün tezini hem genişletmiş hem de dikkate değer bir biçimde 
değiştirmiştir. Köprülü’nün Ahmed Yesevî ve Yesevîlik hakkındaki görüşlerini bü-
yük ölçüde kabul eden bu çok çalışkan ve velut tarihçi onun Melâmetîlik, Kalen-
derîlik ve Haydarîlikle ilgili açıklamalarını birçok kanıt sunarak pekiştirmiş, ancak 
Türkmen babalarının Şî’îliği ve Bâtınîliği konusunda Köprülü’den ayrılarak bunun 
15. yüzyıl ortalarından sonra özellikle Safavî etkinlikleri sonucunda ortaya çıkan ye-
ni bir gelişme olduğunu savunmuştur. Ayrıca Ocak’ın Köprülü’yle karşılaştırıldığın-
da Türk halk İslamının oluşmasında Budacılık, Manicilik, Paulculuk, Bogomilcilik 
gibi İslam dışı dinî akımların etkilerine daha fazla önem verdiği de söylenmelidir.6

Biz burada, Ocak’ın yaptığı gibi Köprülü’nün tezinden ve onun izinde yürü-
yenlerin yolundan ayrılarak başka bir rota çizeceğiz. Bunu yaparken bazı konular-
da Ocak’la aynı görüşleri paylaşmakla birlikte kendisinden ayrıldığımız yerler ola-
cağını da şimdiden söyleyelim. Bize göre Anadolu’da tasavvufun gelişmesini anla-
mak için yeni yollar açmak gerekmektedir.

3 Köprülü, Yesevî hakkında son görüşlerini İslâm Ansiklopedisi’ne yazdığı “Ahmed Yesevî” maddesinde vermiştir.
4 Yazarın birçok eseri arasında özellikle ikisi konumuz için büyük önem taşır: Yunus Emre: Hayatı (İstanbul: İk-

bal Kitabevi, 1936) ve Melâmîlik ve Melâmîler (İstanbul: Devlet Matbaası, 1931).
5 Araştırmacının bu konudaki en önemli makaleleri şu kitapta derlenmiştir: Irène Mélikoff, Sur les traces du sou-

fisme turc: Recherches sur l’Islam populaire en Anatolie, Analecta Isisiana (İstanbul: Editions Isis, 1992). Türkçe-
si: Uyur İdik Uyardılar: Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları, çev. Turan Alptekin (İstanbul: Cem Yayınevi, 1994).

6 Yazarın daha önceki birçok çalışmasında vardığı sonuçları özetleyen makaleleri şurada derlenmiştir: Türki-
ye’de Tarihin Saptırılması Sürecinde Türk Sûfîliğine Bakışlar (İstanbul: İletişim Yayınları, 1996). Ayrıca daha son-
raki Türkler, Türkiye ve İslâm (İstanbul: İletişim Yayınları, 1999), 23-69 adlı derlemesinde çıkan “Tarihsel Süreç 
İçinde Türklerin İslâm Yorumu” adlı makaleyi de mutlaka okumak gerekir. Ocak, Türk halk İslamının oluşma-
sında İslam dışı etkileri Bektaşi Menâkıbnâmelerinde İslam Öncesi İnanç Motifleri (İstanbul: Enderun Kitabevi, 
1983) adlı kitabında incelemiştir; bu eser daha sonra Alevî ve Bektaşî İnançlarının İslam Öncesi Temelleri başlı-
ğıyla yeniden yayınlanmıştır (İstanbul: İletişim Yayınları, 2000).
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Yesevîlik

Önce Ahmed Yesevî’yle ilgili bazı yeni bilgiler sunmak istiyoruz. Bunu yaparken en 
çok son yıllarda Orta Asya Türk İslamı konusunda son derecede önemli araştırma-
lar yapmış olan Amerikalı tarihçi Devin DeWeese’in yakında çıkacak Yesevîlik tari-
hi hakkındaki kitabından yararlanacağız.7

Yesevî hakkında yapılan çalışmalarda hâlâ ana başvuru kitabı olan İlk Mutasav-
vıflar’da Köprülü’nün kullandığı en önemli kaynak Ahmed b. Mahmûd Hazînî’nin 
16. yüzyılda Anadolu’da yazıp III. Murâd’a ithaf ettiği Cevâhiru’l-ebrâr min emvâ-
ci’l-bihâr’dır.8 Oysa özellikle Orta Asya tasavvuf edebiyatında 14. yüzyıldan başla-
mak üzere Köprülü Yesevîlik çalışmalarını hazırladığında bilinmeyen ancak bugün 
kullanabileceğimiz birçok başka kaynak vardır. Henüz hiç de iyi bilinmedikleri için 
bunların belli başlılarını burada sıralamak istiyoruz:

 Ahmet Yesevî’nin, halifelerinden Sûfî Muhammed Dânişmend aracılığıyla 
nakledilen bazı sözleri. Elimizdeki şekliyle bunlar Türkçe değil Farsçadır.9

 Yine Sûfî Muhammed Dânişmend’e atfedilen Mir’âtü’l-kulûb adlı Çağatay-
ca bir risale.10

 Ahmed Yesevî hakkında 13. ve 14. yüzyılların tanınan Hanefi fakihlerinden 
Hüsameddin Hüseyn b. Ali Sığnâkî’ye (ö. büyük ihtimalle 711/1311’den son-
ra) atfedilen kısa bir risale.11

 14. yüzyıl başlarında ölen Yesevî şeyhi İsmâ‘îl Ata’nın oğlu İshâk Hoca’nın 
biri Hadîkatü’l-‘ârifîn adı verilen iki ayrı tasnif halindeki Çağatayca uzun 
eseri. 14. yüzyıl ortalarında yazılmış bu risale elimizdeki en eski Yesevî tari-
hidir.12

 15. yüzyılın belli başlı Nakşibendî kaynaklarına (Enîsü’t-tâlibîn, Risâle-i 
Bahâ’îye, Nefehâtü’l-üns, Faslü’l-hitâb, Emîr Külal Menâkıbı/Makâmâtı) ek 
olarak Nûreddîn Basîr adlı Semerkantlı bir Sühreverdî şeyhinin menakıbı/
makamatı.13 Bu kaynak Nakşibendî ya da Yesevî çevrelerinde bağımsız ol-
duğu için özellikle önemlidir.

 Yine 15. yüzyılın tanınmış sûfîlerinden Seyyid Muhammed Nûrbahş’ın (ö. 
869/1464) evliya silsilesi üstüne Farsça bir risalesi.14

 15. yüzyıl sonlarında Yesevîlik hakkında önemli bilgiler içeren –Köprü-

7 The Yasavî Sufi Tradition adlı çalışmasının henüz yayınlanmamış müsveddesini kullanarak bu çok değerli ince-
lemesinin bazı sonuçlarını burada özetlememize izin veren Devin De Weese’e teşekkür borçluyuz.

8 Bilinen tek nüshası İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’ndedir: TY 3893.
9 Yesevî’nin sözleri Sûfî Muhammed Dânişmend’çe derlenmiş, bugün elimizde nüshası olmayan bu derlemeden 

önemli bölümler 17. yüzyılda ‘Âlim Şeyh adlı bir Yesevî tarafından Lemehật min nefehâti’l-kuds adlı kitabına 
alınmıştır. Bu kitaptan aşağıda söz edeceğiz.

10 Bilinen nüshaları: Uppsala MS Nov. 380, 158b-177a; Taşkent MS 2851, Ob-21a ve MS 3004, 1b-17a ve Kazakistan 
Milli Kütüphanesi, nu. 1622-386.

11 Taşkent, MS IVANUz 3386, 1b-3a ve MS IVANUz 11084, 11b-14a (Farsça); ayrıca Ms IVANUz 11759; 1b-3a (Arapça).
12 1. tasnifin nüshaları: Taşkent MS 252, tamamı 94 varak; MS 2851, 21a-276a; ve 3004, 17b-205a. Hadîkatü’l-‘ârifîn 

adı verilen ikinci tasnifin nüshaları: Kabul, Afganistan Milli Arşivleri MS 63/19, 183a-259a; Taşkent, MS IVANUz 
3637, tamamı 267 varak; 11838, tamamı 139 varak; 11941, tamamı 144 varak (eksik); ve 12387, tamamı 164 varak 
(eksik).

13 Nüshaları: Taşkent, MS IVANUz 3061/II, 50b-76b ve St. Petersburg, LOIV B4464/II, 155a-205a.
14 Muhammed Takî Dânışpejûh tarafından “Silsiletü’l-evliyâ-yi Nurbahş-ı Kuhistânî” adı altında yayınlanmıştır: 

Melanges offerts à Henry Corbin, haz. Seyyid Hüseyn Nasr (Tahran: McGill University Institute of Islamic Stu-
dies Tehran Branch, 1977), 1-61 (Farsça bölüm).
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lü’nün de ana kaynaklarından olan– Nakşibendî kaynağı Reşehâtü ‘ayni’l- 
hayât’a ek olarak ‘Alî-Şîr Nevâ’î’nin (ö. 906/1501) Nesâyimü’l-mahabbe min 
şemâyimi’l-fütüvve adlı Çağatayca Nefehât tercümesi.15

 Eyyûb b. Mahmûd Şâdmânî’nin 947/1541’de yazdığı Ta‘lîmü’z-zâkirîn adlı 
Yesevîlerin cehrî zikrini savunan risale.16

 Hoca Hasan Nisârî’nin 9743/1566’da bitirdiği Müzekkir-i ahbâb adlı Farsça 
şuara tezkiresi.17

 Mîr Seyyid Muhammed’in 992/1584’de bitirdiği Ezkârü’l-ezkiyâ adlı evliya 
menakıbnâmesi.18

 Cevâhirü’l-ebrâr yazarı Yesevî Hazînî’nin, şeyhi Seyyid Mansur hakkında İs-
tanbul’da yazdığı Çağatayca Hüccetü’l-ebrâr adlı manzum eser.19

 1036/1607’da Seyyid Muhammed Kâsım Rıżvân’ın babası Cemâleddîn Hoca 
Divâne Seyyid Ata’î Horezmî (ö. 1016/1607) üstüne yazdığı Menâkıbu’l-aḫyâr 
adlı Farsça eser.20

 Nihayet, belki de en önemli Yesevî menakıbnâmesi olan bir eser: 1035/ 
1626’da Orta Asya’da ‘Âlim Şeyh ‘Azîzân diye tanınan Muhammed el-‘Âlim 
es-Sıddîkî el-‘Alevî adlı meşhur Yesevî şeyhinin Farsça Lemehât min ne-
fehâti’l-kuds’ü.21

Bu kaynaklara DeWeese’in çalışmasında kullandığı başkalarını da eklemek 
mümkünse de burada amacımız yalnızca Köprülü’nün vardığı sonuçların bugün 
yeni kaynakların ışığında gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulamak olduğu için 
listeyi daha fazla uzatmayacağız. Şimdi DeWeese’in daha önce incelenmemiş ya da 
iyi kullanılmamış bu kaynaklardan çıkardığı sonuçlara bakalım.

Ahmed Yesevî’nin Yaşamı, Şahsiyeti

Şimdiye kadar Yesevî’nin Türkistan’da Sayram/İsficâb şehrinde doğup yaşamının 
çoğunu Yesi’de geçirdikten sonra aynı şehirde 562/1166-67 yılında öldüğü kabul edi-
legelmiştir. Elimizdeki yeni bilgilerin ışığında Yesevî’nin hayatını orta Sir-Derya 
havzasında geçirdiğine muhakkak gözüyle bakabilirsek de nerede doğduğundan 
ve ne zaman vefat ettiğinden emin olamayacağımız ortaya çıkmaktadır. Ayrıntı-
sına girmeden, Yesevî’nin ölümü için kaynaklarda en erken 16. yüzyıl ortalarında 
beliren hicri 562 tarihinin en az bir çeyrek yüzyıl erken olduğunu, gerçekten Ye-
sevî’nin 13. yüzyılın ilk çeyreğinde öldüğünü söyleyebileceğimizi belirtelim.22 Buna 

15 Haz. Kemal Eraslan (İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1979).
16 St. Petersburg, MS LOIV C1563, 45b-120a.
17 Mudhakkir-i Ahbâb (“Remembrancer of Friends”) of Khwâja Bahâ al-Dîn Hasan Nithârî Bukhârî, haz. Syed Mu-

hammed Fazlullah (Haydarabad: Osmania University, Da’iratu’l-ma‘arif Press, 1969).
18 Taşkent, MS 7582/III, 84b-244b.
19 Paris, Bibliothèque Nationale MS Pers. A.F.263, 103v-173.
20 Devin De Weese, “A Neglected Source on Central Asian History: The 17th-Century Yasavî Hagiography Menâ-

kıbu’l-aḫyâr”, Essays on Uzbek History, Culture, and Language, ed. Denis Sinor-Bakhiyar A. Nazarov (Blooming-
ton: RIFIAS, 1993), 38-50. DeWeese, Londra, MS India Office Ethé 644’ü kullanmış.

21 En az 13 nüshası bilinen bu eserin ayrıca 1327/1909 tarihli Taşkent taşbasması vardır.
22 DeWeese, kendisinin de belirttiği gibi, sağlam kanıtlarla bu sonuca varmadan çok önce Abdülbâki Gölpınarlı 

aynı görüşü savunmuştur, bkz. Yunus Emre: Hayatı (İstanbul: İkbal Kitabevi, 1936), 97-8, dipnot 1. Ahmed Ye-
sevî’yle Hacı Bektaş arasında mutlaka bir bağ olduğu görüşünden yola çıkarak bu sonuca varan Gölpınarlı da-
ha sonraki yayınlarında Yesevî’nin ölümü için bazen yine de 562 tarihini verir.
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bağlı olarak, ancak ayrı kanıtların ışığında ortaya çıkan çok önemli bir başka sonuç 
Yesevî’yi, meşhur âlim ve sûfî Yûsuf Hemedânî’nin (ö. 535/1140) Nakşibendî silsile-
sinde özel bir yeri olan Abdülhâlik Gucdüvânî’den önceki üçüncü halifesi olarak 
gösteren geleneğin doğru olamayacağıdır. İşin ilginç yanı bu sonuca varmak için 
Yesevî’nin Ebû Ya‘kûb Yûsuf Hemedânî adlı bir şahısla ilişkisi olduğunu reddetme-
miz gerekmediğidir. Ancak bu şahsın büyük ihtimalle iyi tanınan Şâfî‘î âlim ve sûfî 
Yûsuf Hemedânî değil aynı adı taşıyan Harezmli Hanefî fakih Yûsuf Sekkâkî ya da 
daha başka bir şeyh olduğunu düşündüren kuvvetli kanıtlar vardır.23 Bunun da öte-
sinde Yesevî’nin başta ünlü Ebû’n-Necîb Sühreverdî (ö. 563/1168) ve yeğeni Şiha-
beddîn ‘Ömer Sühreverdî (0.632/1234) olmak üzere zamanının Orta Asya ve Hora-
san sûfî şeyhleriyle yakın bağları olduğu anlaşılmaktadır.

DeWeese’in bütün bu bilgileri göz önünde tutarak Yesevî’nin diğer sûfîlerle 
bağları hakkında oluşturduğu “en olası senaryo”yu şöyle özetleyebiliriz: Ahmed Ye-
sevî memleketi Türkistan’dan Maverünnehir ve Horasan’a, belki de Bağdat’a seya-
hat etmiş, yolda sonradan Yûsuf Hemedânî olarak bilinen (ancak 535/1140’ta ölen 
aynı adlı meşhur âlimden ayrı birisi olan) şahısla, Bağdat’ta da adı geçen Sühre-
verdîlerle hatta kendinden biraz genç olan Necmeddîn Kübrâ’yla (ö. 618/1221) ilgi 
kurmuş, sonra da memleketine dönerek kendi hanegâhını inşa etmiştir. Çizilen bu 
portrede Yesevî’yi sözü edilen diğer Sünnî şeyhlerden ayıran herhangi bir özelliğin 
göze çarpmadığını, onun tasavvufî yolunun en değişmeyen öğesinin tarihçi gözüy-
le bakıldığında okuryazar takımının Sünnî tasavvufunun dışındaymış gibi görüle-
meyecek sesli zikir olduğunu burada vurguyla belirtmek gerekir. Üstelik elimizde 
Yesevî’nin tasavvufî etkinliklerini daha çok okuma yazmasız Türklere yönelttiğini, 
bu amaçla birçok Türkî “hikmet”ler okuduğunu gösteren kesin bir kanıt da yoktur. 
Kendisi Türk olan Yesevî’nin çevresine daha çok Türklerin toplanmış olması ola-
ğan ve olasıdır, ancak onun kendisine Türkleri hidayete erdirmek gibi bir hedef be-
lirlediğini düşündürtecek kanıtlardan yoksunuz. Bunu söylerken tabii ki meşhur 
Dîvân-ı Hikmet’in Ahmed Yesevî’nin eseri olmadığını, dahası Dîvân’daki hikmetle-
rin doğrudan Ahmed Yesevî’nin görüşlerini yansıtamayacağını varsaydığımızı da 
söyleyelim.24

23 Miftâhü’l-‘ulûm adlı bir eseri olan bu Sekkâkî 626/1228-29’da Almalık şehrinde Moğollarca şehit edilmiştir. Bkz. 
Carl Brockelmann, Geschichte der Arabischen Litteratur, c. 1 (Leiden: E.J. Brill, 1996), 294 ve ek c. 1, 515. Yûsuf 
Hemedânî’nin yaşamı hakkında kaynaklarda verilen bilgilerin birbiriyle çeliştiğini ilk Wilferd Madelun belirt-
miştir: “Yûsuf al-Hamaḏânî and the Naqšbandiyya”, QSA, 5-6 (1987-88): 499-509. Aynı konuya yazar kısaca da-
ha sonraki bir eserinde de değinir: Religious Trends in Early Islamic Iran (Albany: Bibliotheca Persica, 1988), 49-
51. Yûsuf Sekkâkî’yi devreye sokansa DeWeese’dir.

24 Köprülü Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar’da Dîvân-ı Hikmet’in Ahmed Yesevî’nin eseri olamayacağını be-
lirttikten sonra yine de elimizdeki hikmetler aracılığıyla Yesevî’nin edebi ve tasavvufî çehresini çizmekten ge-
ri kalmaz. DeWeese, Dîvân’ın Ahmed Yesevî’ye ait olamayacağını ayrıntılı bir biçimde ilk kanıtlayanın Sovyet 
Türkolog Borovkov olduğunu bildirerek onunla aynı görüşü paylaşır, bkz. A.K. Borovkov, “Ocherki po istorii uz-
bekskogo iazyka (opredelenie iazyka khikmatov Akhmada Iasevi”, Sovetskoe vostokovedenie 5 (1948): 229-50. 
Biz de Dîvân’da Ahmed Yesevî’nin ağzından çıkmış hikmetler olabileceğini büsbütün yadsımamakla birlikte 
hikmetlerin elimizdeki biçimleriyle Ahmed Yesevî’nin düşünce ve inançlarını anlamakta kullanılmasının doğ-
ru olmayacağını düşünüyoruz. Bu konuda ayrıca şunlara da bakılabilir: Meserret Diriöz, “Divân-ı Hikmet’e Ye-
ni Bir Bakış”, Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevî Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs 1993), haz. Abdülkadir Yu-
valı, Mustafa Argunşah, Ali Aktan (Kayseri, Erciyes Üniversitesi Basımevi, 1993), 93-9; Ocak, Türk Sûfîliğine Ba-
kışlar, 39, 53.
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Yesevî’nin yaşamı hakkındaki bu yeni bilgiler Yesevîliğin Türklerin tarihindeki 
yeri konusunda birçok önemli çıkarsamalar yapmamıza izin veriyorsa da biz bun-
ları irdelemek isteyenleri DeWeese’in kitabının yayınlanmasını beklemeye davet 
edip burada yalnızca Anadolu tarihini ilgilendiren bazı gözlemlerde bulunacağız.

Ahmed Yesevî ve Anadolu

Şimdiye dek verdiğimiz bilgiler Köprülü’nün yukarıda özetlediğimiz tezine gölge 
düşürmektedir. Ahmed Yesevî’nin, Köprülü’nün İslâm Ansiklopedisi’ne “Ahmed Ye-
sevi” maddesini yazdığında düşündüğü gibi Sünnî, “kitabî” tasavvuftan uzak –ya da 
bu noktada Köprülü’yü izleyen Ahmet Yaşar Ocak’ın deyimiyle “heteredoks”– bir 
Türkmen babası olmadığı, tam tersine Köprülü’nün İlk Mutasavvıflar’daki görüş-
lerinin gerçeğe çok daha yakın olduğu belirmektedir. Belki daha da önemlisi, Köp-
rülü kadar kolaylıkla Yesevî’nin kendisine okuma-yazmasız cahil Türkler arasında 
İslamı yaymak gibi bir misyon tayin ettiğini söyleyemeyeceğimiz anlaşılmaktadır. 
Ancak tezin savunması güç başka yanları da vardır. Örneğin Köprülü’nün iddiala-
rının tersine Ahmed Yesevî’de Şî’îlik ya da Bâtınîlik göze çarpmadığı –bu konuda 
Ocak’ın görüşleri çok daha isabetlidir– ya da onun Melâmetîlikle yakın bir bağı ol-
duğunu gösteren herhangi bir ize rastlanmadığı görülmektedir.25 Melâmetîlik ko-
nusuna daha sonra döneceğiz. Önce tezin konumuz için çok önemli bir başka par-
çasına, özellikle Moğol istilasıyla birlikte Anadolu’ya birçok Yesevî dervişi geldiği 
iddiasına bakalım.

Gerçekten Anadolu’ya 13. yüzyılda çok sayıda Yesevî dervişi gelmiş midir? Bu-
rada hemen, Köprülü ve onun izinde yürüyenlerden ayrılarak, belki bir tek istisna 
dışında (bu da Hacı Bektaş’tır) Orta Asya’dan Anadolu’ya az sayıda bile Yesevî der-
vişinin geldiğini gösterir sağlam kanıtlara rastlanmadığını düşündüğümüzü söyle-
yelim. Ancak bu konuyu daha iyi ele alabilmek için Ahmed Yesevî’nin Hacı Bek-
taş ve Anadolu’da dervişlerinin olduğunu bildiğimiz Kutbeddîn Haydar’la ilişkisi-
ne bakmamız gerekir. Hacı Bektaş ve Kutbeddîn Haydar birer Yesevî dervişi miydi? 
Haydarîlik Yesevîliğin bir kolu muydu?

Bilindiği gibi Yesevî’yle Anadolu tasavvufu arasındaki en sıkı bağlantı Hacı 
Bektaş’ın şahsiyetinde yatmaktadır. Gerçekten de Vilâyetnâme’de Yesevî hakkında 
verilen bilgiler bu şahsiyet hakkında elimizdeki –bir kısmı menakıb türünden– en 
eski veriler arasında yer alır. Bunlar arasında konumuzla ilgili olup da Orta Asya 
kaynaklarındaki verilerle uyuşan ya da benzeşen, bu uyuşma nedenliyle de daha 
güvenilir olanlar şunlardır: Ahmed Yesevî’nin Yesi’de yerleşmişliği; 99.000 müridi 
olduğu inancı; Kutbeddîn Haydar’la arasında bir bağ bulunduğu; ailece şeceresinin 
Muhammed b. el-Hanefîye’ye çıktığı ve kendisine Hz. Ali’den çeşitli nişanlar –ye-
şil alem, tac, hırka, çerağ, sofra, seccade– kaldığı inancı; bazı düşmanları olduğu ve 

25 Yesevî’nin şeceresinin Muhammed b. el-Hanefîye’ye çıktığı inancını, bu inançta gerçek payı olsa bile, bir Şî’îlik 
belirtisi olarak görmemek gerekir. İslamın İran ve Orta Asya’da geniş halk kitleleri arasında yayılmasında Hz. 
Ali ve onun aracılığıyla Hz. Peygamber’in soyundan olan Muhammed b. el-Hanefîye gibi bazı şahsiyetlerin ya 
da Hz. Peygamber’in ailesini temsil ettiğine inanılan Ebû Müslim gibi “kahramanların” çok önemli roller oyna-
dıkları ve böyle kilit kişilere gösterilen ilgili ve saygının hem Şî’îlik hem Sünnîlik içinde barındığı (ancak bazen 
de aşırıya kaçıp gulât hareketlerini oluşturduğu) iyi bilinen gerçeklerdir.
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buna bağlı olarak bir öküz öldürme hikâyesi.26 Bu ortak verileri şu gözlemler ışığın-
da görmeliyiz:

 13. yüzyılda Horasan’dan Anadolu’ya göçen Hacı Bektaş’ın (ö. 669/1270-71 
sularında) Ahmed Yesevî’yle doğrudan ilişkide bulunmuş olması, özellikle 
Yesevî’nin 562/1166-67’de değil de 13. yüzyıl başlarında öldüğü göz önünde 
tutulursa, çok mümkün, hatta olasıdır.

 13. yüzyıldan başlayarak birçok İslam ülkesine yayılan Haydarî dervişleri-
nin pîri Kutbeddîn Haydar’ın (ö. 617/1220 dolaylarında) hem Ahmed Yesevî 
hem de Hacı Bektaş’la ilişki kurmuş olması aynı şekilde mümkün, hatta 
olasıdır.

Demek ki Vilâyetnâme’de Yesevî hakkında en eski Orta Asya kaynaklarındaki 
verileri yansıtan bilgiler vardır; üstelik Hacı Bektaş ve Kutbeddîn Haydar’ın Ahmed 
Yesevî’ye müridlik etmiş olmaları yaşadıkları tarihlere bakılırsa pekâlâ da müm-
kündür. Bütün bunlara bakarak hem Hacı Bektaş hem de Kutbeddîn Haydar’ın bi-
rer Yesevî dervişi olduğu sonucuna mı varmamız gerekir?

Bizce bu ilişkileri ister Ahmed Yesevî ile Kutbeddîn Haydar, ister Ahmed Ye-
sevî ile Hacı Bektaş, isterse de Kutbeddîn Haydar ile Hacı Bektaş arasında olsun 
bir pîr-mürid ilişkisi olarak görmek için elimizde yeterli kanıt yoktur. Kutbeddîn 
Haydar’ın yaşamı hakkında Yesevî’ninkine oranla çok daha fazla ve güvenilir bilgi-
miz olmasına karşın en erken kaynaklar onun silsilesini vermezler.27 14. yüzyıl or-
talarında yazılmış bir eser onu Lokmân-ı Perende’nin halifesi olarak gösterirken 
Kutbeddîn’i Yesevî’nin müridi olarak gösteren üç kaynak da daha geç olup 15. yüz-
yıl sonlarındandır. Lokmân-ı Perende’yi de Ahmed Yesevî halifesi olarak sunan tek 
kaynak Vilâyetnâme’dir ve bu şahıstan söz eden diğer eserler Vilâyetnâme’nin bu 
iddiasını kabul etmemize izin vermezler.28 Üstelik kendi çevresine birçok takipçi 
toplayarak adını birkaç yüzyıl süren bir topluluğa ve bir şehre (bugünkü Türbet-i 
Haydarîye’ye) verecek kadar bağımsız olduğu kuşkusuz bu aşırı zâhit şeyhin yaşa-
mı hakkında bildiklerimizde Yesevî’nin örneğini sürdürdüğünü düşündürecek bir 
öğeye kolay kolay rastlanmaz. Öte yandan Yesevî’den kesinlikle etkilenmediğini id-
dia edemeyeceğimizi de söylemeliyiz.

Hacı Bektaş’a gelince, onun dolaylı olarak Yesevî’nin halifesi görünümünü 
sunduğu düşünülebilecek tek kaynak Vilâyetnâme’dir.29 Ancak Vilâyetnâme dikkat-
le incelendiğinde Ahmed Yesevî’yle Hacı Bektaş’ın ilişkisinin karmaşık olduğu, bu 

26 Vilâyet-Nâme: Manâkıb-ı Hacı Bektâş-ı Velî, haz. Abdülbâki Gölpınarlı (İstanbul: İnkılâp Kitabevi, 1990), 9-16. 
Bu kitap ilk 1958’de yayınlanmıştır.

27 Bu kaynaklar daha önceki bir çalışmamızda belirtilmiştir: God’s Unruly Friends: Dervish Groups in the Islamic 
Later Middle Period, 1200-1550 (Salt Lake City: University of Utah Press, 1994), 44-6. Gecikmiş olmakla birlik-
te bu kitabın Ruşen Sezer’in kaleminden Türkçe çevirisinin Tanrının Kural Tanımaz Kulları adıyla yakında Ya-
pı-Kredi yayınlarından çıkacağını da burada bildirelim.

28 Tarihi kaynaklardan izleyebildiğimiz kadarıyla “Perende” lakabını taşımış olabilecek tek Lokmân, ünlü sûfî 
Ebû Sa‘îd-i Ebi’l-Hayr’la (ö. 440/1049) çağdaş Lokmân-ı Serahsî’dir. Bu şahıs hakkındaki en ayrıntılı bilgi 12. yüz-
yılın sonlarına doğru Ebû Sa‘îd’in soyundan gelen Muhammed ibn-i Münevver’in şu eseridir: Esrârü’t-tevhîd 
fî makâmati’s-Şeyh Ebî Sa‘îd, haz. Muhammad Rizâ Sefî‘î Kedkenî (Tahran: Mü’essese-i İntişârât-i Âgah, 1987), 
fihrist. Ayrıca bkz. Gölpınarlı, Vilâyet-Nâme, 100-03.

29 ‘Abdürrahmân b. ‘Abdülmuhsin el-Vâsitî (ö. 744/1343), Tiryâku’l-muhibbîn fî tabakâti hirkati’l-meşâyihi’l-‘ârifin 
([Kahire]: el-Matbaʻatu’l-Behîyeti’l-Mısrîye, 1305/1888), 47’de Hacı Bektaş’ın Ahmed Yesevî’den el aldığı yazılıy-
sa da henüz tenkitli basımı yapılmamış bu eserin bilinen tek nüshasında (MS Cambridge Qq 93) Hacı Bektaş’la 
ilgili bu kaydın olmadığını bildiren DeWeese başka örnekler de vererek basmaya güvenemeyeceğimizi belirtir.
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ilişkiyi yer yer bir pîr-mürid bağı olarak değil de neredeyse bir rekabet ilişkisi olarak 
algılama imkânının bulunduğu görülür. Yine de tam niteliği ne olursa olsun Hacı 
Bektaş’la Ahmed Yesevî’nin doğrudan bir bağları olmadığını düşünmek, özellikle 
elimizdeki yeni verilerin ışığında bakıldığında, doğrusu çok güçtür. Başka türlü Ye-
sevî’den Vilâyetnâme’de başka hiçbir kişiye gösterilmeyen bir övgü ve saygıyla söz 
edilmesini açıklayabilmek mümkün görünmüyor. Ayrıca Yesevî’ye atfedilen Fakr-
nâme’yle Hacı Bektaş’a atfedilen Makâlât arasında, bu eserlerin gerçekten Ahmed 
Yesevî ve Hacı Bektaş’a atfedilen Makâlât arasında, bu eserlerin gerçekten Ahmed 
Yesevî ve Hacı Bektaş’ça yazıldıklarından emin olamasak da yadsınamayacak or-
taklıklar olduğunu da unutmamak gerekir.30 Bu bağlamda Ocak, Yesevîlik bağlantı-
sının Vilâyetnâme’ye Haydarîlik aracılığıyla girdiğini, hatta Hacı Bektaş’ın düpedüz 
bir Haydarî dervişi olduğunu ileri sürer.31 Biz bu görüşü, Kutbeddîn Haydar’ın Ye-
sevî’yle olan bağları hakkında yukarıda özetlediğimiz bilgileri göz önünde tutarak, 
ayrıca son tahlilde Vilâyetnâme’de Ahmed Yesevî’nin Kutbeddîn Haydar’dan çok 
daha önemli bir şahsiyet olarak yansıtıldığına ve bir kere bile Hacı Bektaş’ın Kut-
beddîn Haydar’ın halifesi olduğu söylenmediğine bakarak, bir kenara bırakmanın 
daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Eğer elimizde Kutbeddîn Haydar’ın ateşli bir 
Yesevî dervişi olduğunu kanıtlayan sağlam veriler olsaydı belki bu görüşe daha sı-
cak bakmamız mümkün olurdu, ancak böyle verilerden yoksunuz.

Öte yandan, Hacı Bektaş’ın adı Baba’î isyanına karışan Baba İlyâs’ın halifesi 
olduğu görüşünü de unutmamak gerekir. Bu görüşe göre Hacı Bektaş Yesevî değil 
Vefâ’îdir ya da önce Yesevî ya da Haydarîyken sonra Vefâ’î olmuştur.32 Vefâ’îliğe aşa-
ğıda döneceğiz. Burada Hacı Bektaş’ın Vefâ’îliğinin o kadar da kesin olmadığını be-
lirtmek istiyoruz. Bu iddiaya belki de en sağlam dayanak Menâkıbü’l-‘ârifîn yazarı 
Eflâkî’nin (ö. 761/1230) Hacı Bektaş’ı “Baba Resûl’ün has halifesi” olarak göstermesi-
dir.33 Ocak’ın Babaîler İsyanı adlı çalışmasında savunduğu gibi Baba Resûl’ün Baba 
İlyâs’la aynı şahıs olduğunu kabul etsek bile, Baba Resûl’den eserinde başka hiçbir 
yerde söz etmeyen, Türkmen çevrelerine sıcak gözle bakmayan, üstelik Hacı Bek-
taş’ı da hiçte iyi gözle görmeyen Eflâkî’nin bu sonuncusu hakkında söylediklerine 
kolayca inanmamız için bir neden yoktur.34 Konuyla ilgili bilgiler veren diğer iki er-

30 Bu metinler için bkz. Kemal Eraslan, “Yesevî’nin Fakr-nâmesi”, TDED 2 (1974-1976), 45-120; Makâlât, haz. Esat 
Coşan (Ankara: Kültür Bakanlığı, 1990). Bu iki metin arasındaki benzerlikler için bkz. Abdurrahman Güzel, 
“Ahmed Yesevî’nin Fakrname’si ile Hacı Bektaş’ın Makalâtı arasındaki benzerlikler”, Milletlerarası Ahmed Ye-
sevî Sempozyumu Bildirileri 26-27 Eylül, 1991 (Ankara: Feryal Matbaası, 1992), 33-43.

31 Mesela bkz. Osmanlı İmparatorluğunda Marjinal Sûfîlik: Kalenderîler (XIV-XVII. Yüzyıllar) (Ankara: Türk Tarih 
Kurumu Yayınları, 1992), 64-5, 92-3. Ocak’ın Hacı Bektaş hakkındaki düşünceleri toplu olarak şu makalesinde 
bulunabilir: “Anadolu Heterodoks Türk Sûfîliğinin Temel Taşı: Hacı Bektaş-ı Velî el-Horasânî”, Türk Sûfîliğine 
Bakışlar, 148-68.

32 Ayrıntılı bilgi için bkz. Ahmet Yaşar Ocak, La Révolte de Baba Resul, ou La formation de l’hétérodoxie musulma-
ne en Anatolie au XIIIe siècle (Ankara: Impr. de la Société turque d’histoire, 1989), 90-1.

33 Şemseddîn Ahmed Eflâkî, Menâkıbu’l-‘arifîn, 2. basım, haz. Tahsin Yazıcı, c. 1 (Ankara: Türk Tarih Kurumu Ya-
yınları, 1976), 381-83 ve 497-98; Baba Resûl’un adı s. 381’de geçer.

34 Burada, Selçuk ve Beylik dönemini yakından incelemiş Claude Cahen gibi, Baba İlyâs’la Baba Resûl’u özdeş-
leştirmek için güçlü kanıtlar görmediğimizi de üstünde durmadan belirtmek isteriz. Bkz. Claude Cahen, La 
Turquie Pré-Ottomane, Varia Turcica (İstanbul ve Paris: L’Institut Français d’Études Anatoliennes d’Istanbul, 
Éditions d’Amérique et d’Orient, 1988); Türkçesi: Osmanlılardan önce Anadolu, çev. Erol Üyepazarcı, yay. haz. 
Ayşen Anadol (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2000). Cahen’in bu konudaki ilk çalışması şudur: “Baba Is-
hak, Baba Ilyas, Hadjdji Bektash et quelques autres”, Turcica 1 (1969): 53-64. İsyan hakkındaki en yeni yorum 
için bkz. Irène Beldiceanu-Steinherr, “La ‘révolte’ des baba’î en 1240, visait-elle vraiment le renversement du 
pouvoir seldjoukide?” Turcica 30 (1998): 99-118.
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ken kaynağı yazanlar, ‘Âşıkpaşazâde ve Elvan Çelebi, kendileri Baba İlyâs’ın soyun-
dan olmakla birlikte eserlerinde Hacı Bektaş’ın doğrudan Baba İlyâs’ın halifesi ol-
duğunu söylemezler.35

Bizce bu verilere bakarak Hacı Bektaş’ın Baba İlyâs’ın halifesi olduğu, ancak 
anlaşılmayan bir nedenle onun yönettiği isyana katılmaktan kaçındığı sonucuna 
varamayız. Kısacası, Hacı Bektaş’ı Anadolu’ya Horasan ya da Türkistan’dan sağlam 
bir Yesevî bağlantısıyla gelip burada –Kutbeddîn Haydar’ın Horasan’da yaptığı gi-
bi– kendine bağımsız bir yol seçerek yerleştiği bölgede derin bir iz bırakmayı başar-
mış bir sûfî olarak görmek bizce en doğrusudur.

O halde gerek Hacı Bektaş gerekse Kutbeddîn Haydar’ı, kendilerini bilinçli bir 
biçimde Yesevî’nin yolunu sürdürmeye adamış Yesevî dervişleri olarak göremeye-
ceğimiz ortaya çıkmaktadır. Zaten Yesevîlik, tıpkı Bektaşilikte olduğu gibi, bu yo-
la adını veren pirin ölümünden çok sonra oluşmuştur ve daha sonra, özellikle 16.-
18. yüzyıllar arasında, gördüğümüz anlamda kurumlaşmış bir Yesevî tarikatı 13.-15. 
yüzyıllarda henüz yoktur. Ahmed Yesevî’nin yaşamını izleyen iki-üç yüzyılda var 
olan, onun tasavvufî mirası (sesli zikir, çeşitli keramet hikâyeleri, belki de Fakrnâ-
me’sinde yansıyan öğretisi ve bazı Türkî hikmetleri) ve özellikle Türk halk kitlele-
ri arasında soykütüğü Hz. Peygamber’e varan bir İslam ulusu olarak edindiği ün-
dür. Onunla aynı çevrede tasavvufî kimliklerini geliştiren Hacı Bektaş ve Kutbed-
dîn Haydar’ın Yesevî’den etkilenmiş olabileceklerini düşünmek çok doğaldır; ancak 
kendileri de hiç kuşkusuz Ahmed Yesevî gibi çok güçlü kişilikler olan bu iki şeyhin 
tasavvufî kimliklerini zaten o zamanlar henüz şekillenmemiş olan bir Yesevîlik kı-
lıfına sokmaya çalışmamız için iyi bir neden yoktur.

Hacı Bektaş, Kutbeddîn Haydar ve bunları izleyenleri bir yana bırakırsak Ah-
med Yesevî’nin Anadolu tasavvufu üzerinde başka bir etkisi olmuş mudur? 13. yüz-
yılda İran üzerinden Anadolu’ya hiç Yesevî dervişi gelmemiş midir? Doğrusu bu 
sorulara elimizdeki bilgilerin ışığında olumsuz yanıt vermek zorundayız. Açıkça 
söylemek gerekirse 13. yüzyılda Anadolu’ya çok sayıda Yesevî dervişinin göç ettiği 
temelsiz bir iddiadır ve Köprülü’den kaynaklanan bu efsaneyi silme vakti artık gel-
miştir. Hacı Bektaş gibi Ahmet Yesevî’yle doğrudan bağı olmuş birkaç şeyhin Ana-
dolu’ya gelmiş olabileceğini düşünmek tabii mümkün hatta olağandır, ancak bizce 
bu, Yesevîliğin bu şeyhler aracılığıyla Türkistan ve Horasan’dan Anadolu’ya taşındı-
ğı ya da Anadolu’da tasavvufun Yesevîliğin etkisi altında geliştiği anlamına gelmez.36

35 ‘Âşıkpaşazâde, Hacı Bektaş’ın Anadolu’ya Horasan’dan Baba İlyâs’ın “hevesine” geldiğini yazmakla yetinir ve 
halifesi olmak bir yana, onun Baba İlyâs’la görüştüğünden bile söz etmez. Buna bakarak en fazla Hacı Bek-
taş’ın belki de Baba İlyâs’ın ününü duyarak Horasan’dan ayrıldığını düşünmek mümkündür, ki ‘Âşıkpaşazâ-
de’nin Baba İlyâs soyundan olduğunu hatırladığımızda buna bile kuşkuyla yaklaşmamız gerektiği ortaya çı-
kar. Bkz. ‘Âşıkpaşazâde, Tevârîh-i Âli-Osmân’dan ‘Âşıkpaşazâde Tariḫi, haz. ‘Âlî Bey (İstanbul: Matba‘a-yi ‘Âmi-
re, 1914), 204-5. Hacı Bektaş’ı yalnızca adıyla zikreden Elvan Çelebi ise onun adını Baba İlyâs halifeleri arasın-
da değil, bunun torunu kendi babası Âşık Paşa’nın halifelerinden olarak gördüğü Şeyh Balı’dan bahsederken, 
çok da müphem bir şekilde, anar ve Hacı Bektaş’ın Baba İlyâs’la ilişkisi olduğundan hiç söz etmez; bkz. Menâ-
kıbu’l-kudsiyye fî menâsıbi’l-ünsiyye (Baba İlyas-ı Horasânî ve Sülâlesinin menkabevi tarihi) (İstanbul: İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1984), 168-70, 1984-2012 no’lu beyitler (Bu eserin ikinci baskısını [An-
kara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1995] göremedik). Eğer Hacı Bektaş gerçekten menakıbını yazdığı Baba İl-
yâs’ın önde gelen halifelerinden olsaydı Elvan Çelebi’nin bunu çok açık biçimde belirtmesi, hatta eserinde Ha-
cı Bektaş’a hatırı sayılır bir yer ayırması beklenirdi.

36 “Emirci Sultan ve Zaviyesi: 13. yüzyılın ilk yarısında Anadolu (Bozok)’da bir Babâî şeyhi Şeref ’ud-Dîn İsmail b. 
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Melâmetîlik-Kalenderîlik

Yukarıda Köprülü’nün tezini özetlerken onu Melâmetîliğe verdiği önemden ve 
Melâmetîliği nasıl gördüğünden söz etmiş, aynı yerde Köprülü’nün bu konuda-
ki görüşlerini yakın zamanlarda Ahmet Yaşar Ocak’ın geliştirdiğini de belirtmiş-
tik. Ocak, Köprülü’den hareketle tasavvuf tarihinde biri zühde dayalı Irak mektebi 
öbürü de ilahi aşk ve cezbe anlayışını benimseyen Horasan Melâmetîlik mektebi 
olmak üzere iki değişik anlayışın hâkim olduğunu ileri sürerek Anadolu’da tasavvu-
fun her iki mektepten de beslenerek geliştiğini savunmuştur.37 Bir tasavvuf tarihçi-
si olarak biz Ocak’ın çizdiği bu iki mektepli gelişim tablosunu geçerli görmüyorsak 
da kendisinin Anadolu’da tasavvufun gelişmesi konusuna yaklaşımını dengeli ve 
ölçülü buluyoruz. Konu fazlasıyla geniş olduğundan burada yalnızca Melâmetîlik 
ve Kalenderîlikle ilgili görüşlerimizi belirtmekle yetineceğiz.

Hem Köprülü hem de Ocak Melâmetîliğin Horasan tasavvufu demek olduğu-
nu düşünür. Ancak Köprülü, Melâmetîliği yüksek ve popüler olmak üzere iki ay-
rı düzeyde ele alarak popüler Melâmetîliğin en yaygın biçiminin de Kalenderîlik, 
Haydarîlik ve Yesevîlik olduğunu savunurken Ocak, Kalenderîlik ve Melâmetîlik te-
rimlerini neredeyse eşanlamlı görerek yüksek zümre Kalenderîliği-popüler Kalen-
derîlik ayrımını kullanır.38 Melâmetîlik ve Kalenderîlik terimlerini böyle kapsamla-
rını alabildiğine genişleterek kullanmak acaba doğru mudur?

Melâmetîlik hakkında Köprülü’den bu yana birçok önemli çalışma yapılmış-
tır.39 Bu çalışmalardan çıkan sonuçları özetlememiz gerekirse şunları söyleyebiliriz. 

Muhammed”, Tarih Enstitüsü Dergisi 9 (1978): 129-208 adlı makalesinde Ocak, Emîrci Sultan adlı bir Yesevî’den 
söz etmişse de bizce dikkatle incelendiğinde bu şahsın Yesevî olduğunu gösteren hiçbir belirtinin olmadığı an-
laşılır. Anadolu’ya 13. yüzyılda Yesevî dervişlerinin geldiğini yazan daha geç iki tarihî kaynak 16. yüzyıl tarihçisi 
Mustafâ Âlî’nin Künhü’l-ahbâr’ı ile 17. yüzyılın meşhur seyyahı Evliyâ Çelebi’nin Seyâhatnâmesi’dir. Âlî’nin, Ha-
cı Bektaş’ı (Lokmân-ı Perende aracılığıyla) ve Emîr-i Çîn adlı bir şeyhi Ahmed Yesevî halifelerinden göstererek 
bunların 13. yüzyılda Anadolu’ya geldiklerini söyler. Bkz. Ali Aktan, “Künhü’l-ahbâr’a Göre Hoca Ahmed Yesevî 
ve Anadolu’daki Halifeler”, Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevî Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs 1993) (Kayseri: 
Erciyes Üniversitesi Basımevi, 1993), 13-22. Ahmed Yesevî soyundan geldiğine inanan Evliya ise aralarında Ab-
dal Musa ve Geyikli Baba da bulunan on Yesevî dervişinin adını verir. Bu dervişler için bkz. Köprülü, Türk Ede-
biyatında İlk Mutasavvıflar, 46-8; ayrıca Mustafa Ekincikli, “Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde Yesevilik”, Millet-
lerarası Hoca Ahmet Yesevî Sempozyumu bildirileri (26-29 Mayıs 1993), 115-18. Ancak Yesevîliğe özel bir ilgi gös-
teren Evliyâ’nın Yesevî olduğunu söylediği dervişlerin çoğu hakkında başka kaynaklarda bilgiye rastlanmama-
sı, üstelik rastlandığı zaman da bu bilgilerin Evliyâ’nın iddiasını desteklememesi başka birçok konuda olduğu 
gibi bu konuda da ona inanmamızı güçleştirir. Mesela başka kaynaklardan tanıdığımız Abdal Musa ve Geyikli 
Baba’nın Yesevî olduğunu düşünmek, ancak her ikisini de doğrudan Baba İlyâs’a bağlayıp Baba İlyâs’ı da Yesevî 
dervişi olarak görürsek mümkündür. Biz böyle bir çıkarsamayı geçerli bulmuyoruz. Zaten Ocak da daha sonra-
ki çalışmalarında Anadolu tasavvufunun oluşumunda Yesevîliğe daha az önem vermiş, daha doğrusu dikkati-
ni daha çok Yesevîliği de kapsadığını düşündüğü Kalenderîliğe kaydırmıştır, bkz. Türk Sûfîliğine Bakışlar, 51-98.

37 Bu tezin bir özeti için bkz. Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler (15.-17. yüzyıllar), 121-23.
38 Bu konuda en ayrıntılı bilgiler yazarın Osmanlı İmparatorluğunda Marjinal Sûfîlik: Kalenderîler (XIV-XVII. Yüz-

yıllar) adlı çalışmasının giriş bölümündedir.
39 Bu konuda en önemli araştırmaları Jacqueline Chabbi yayınlamıştır, bkz. “Remarques sur le développement 

historiques des mouvements ascétiques et mystiques au Khurasan”, SI 46 (1977): 5-72; “Zuhd et soufisme au 
Khorasan au IVe/Xe siècle”, La Signification du bas Moyen-Âge dans l’histoire et la culture du monde musul-
man (Actes du 8me Congrès de l’Union Européenne des Arabisants et Islamisants, [Aix-en-provence, du 9 au 14 
Septembre 1976] (Aix-enProvence: Édisud, 1978), 53-61; ve “Réflexions sur le Soufisme iranien primitif”, JA 266 
(1978): 37-55. Ayrıca şu makalelere de bakılmalıdır: Berndt Radtke, “Theologien und Mystiker in Ḫurâsân und 
Transoxanien”, ZDMG 136 (1986): 536-69; Sarah Sviri, “Ḥakîm Tirmidhi and teh Malâmatî movement in early 
sufism”, Classical Persian Sufism from Its Origins to Rumi, der. Leonard Lewisohn (Londra, New York: Khaniqahi 
Nimetullahi Publications, 1993), 583-613; Margaret Malamud, “Sufi Organizations and Structures of Authority 
in Medieval Nishapur”, IJMES 26 (1994): 427-42; ve Christopher Melchert, “Sufis and Competing Movements in 
Nishapur”, Iran 39 (2001): 237-47.
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İlk önce 3./9. yüzyılın son çeyreğinde Nişapur’da, büyük bir olasılıkla yine aynı yö-
rede çıkıp yaygınlaşmış aşırı zühde dayalı bir hareket olan Kerrâmîliğe bir tepki 
olarak boy göstermiş olan Melâmetîlik, Ebû ‘Osmân el-Hîrî (ö. 298/910) önderliğin-
de iyice şekillenmiş, ancak çok geçmeden Irak kökenli, kaynakları Melâmetîliğin-
kilerden bütünüyle ayrı bir akım olan sûfîliğin yavaş yavaş Horasan’a yerleşip yayıl-
ması sonucu bu akımla kaynaşmaya başlamış, sonunda da 4./10. yüzyıl bitmeden 
sûfîlik içinde iyice eriyip ayrı bir hareket olmaktan çıkarak tasavvufî bir meşrep 
haline gelmiştir. Bu bilgilerin ışığında bakıldığında Melâmetîliğin Horasan tasav-
vufuyla ya da tasavvufun “Horasan mektebi”yle özdeşleştirilemeyeceği çok açıktır. 
Horasan tasavvufu hakkında en fazla onun, Irak’ta oluşmuş bir akım olan sûfîliğin 
Horasan’a yayılması sonucu buradaki zühde ve imanın değişik tanımlarına daya-
lı çeşitli akımlarla, özellikle de bunların en güçlülerinden olan Melâmetîlikle kay-
naşmasıyla oluşmuş bir bileşim olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu yeni bileşimde 
hâkim öğe tasavvuf olduğundan ona Melâmetîlik adını vermek bizce yanıltıcı bir 
tutumdur. Ayrıca, 4./10. yüzyılda tasavvufun Melâmetîliği içinde eriterek İran’a ya-
yılmasından sonra, yani 5. ve 6./11. ve 12. yüzyıllarda, biri Irak merkezli, zühde daya-
lı öbürü de İran-Horasan merkezli, ilahi aşk ve cezbeyi öne alan iki ayrı mektep ol-
duğu görüşü de aynı derecede yanıltıcıdır. Bizce kapsamları fazlasıyla geniş anlayış 
ve coğrafya ayrımlarına dayalı bir görüş dönemin gerçeklerini yansıtmaz.

Böylelikle Köprülü ve Ocak’ın Melâmetîlik hakkındaki görüşlerini kabul ede-
meyeceğimiz ortaya çıkıyor. Biz onların Melâmetîliğe bağladıkları Kalenderîlik ve 
Haydarîlik üstüne söylediklerinin de sorunlu olduğunu düşünüyoruz. Önce onların 
bu konudaki görüşlerini özetlemekle işe başlayalım.

Yukarıda değindiğimiz gibi Köprülü, Kalenderîlik ve Haydarîliği Melâmetîli-
ğin hâlâ şamanist özelliklerini koruyan babalarca okuma yazmasız Türkmen boy-
larına aktarılmış popüler (yani sathî ve yozlaştırılmış) biçimleri olarak görmüştü. 
Ocak’ın Kalenderîlik yorumuysa Köprülü’nünkinden bir hayli değişiktir. Ona göre 
eski Hint ve İran mistik kültüründen etkilenmiş olan Kalenderîlik, “Horasan melâ-
metî mektebi”nin de etkilerini taşıyan geniş bir tasavvuf akımıdır. Bu varsayımdan 
hareket eden Ocak bir yandan Kalenderîliğe daha nüanslı bir şekilde yaklaşarak 
bu akımın yüksek zümreler arasında da yaygın olduğunu göstermiş, öbür yandan 
da popüler Kalenderîliğin kapsamını genişleterek onu kendine benzer diğer bütün 
akımları –bunların belli başlıları Haydarîlik, Rum Abdalları ve Câmîliktir– içeren 
kapsamlı bir hareket olarak tanımlamıştır. Kısaca Köprülü’nün Melâmetîlik dediği 
şeye Ocak’ın Kalenderîlik demeyi tercih ettiğini söyleyebiliriz. Kalenderîliğe bu ge-
niş tanımla yaklaşarak konu üstüne ayrıntılı bir çalışma yayınlamış olan Ocak tıp-
kı Köprülü gibi bu akımın Türklerin ve Anadolu’nun İslamlaşmasında özel bir rol 
oynadığını düşünür. Bu noktada Irène Mélikoff ’un yaklaşımını benimseyerek Türk 
halk İslamının en belirgin yanının “bağdaştırmacılık” olduğunu savunan tarihçi iş-
te bu Türk halk İslamının Türkler arasında İslam öncesinde yaygın olan inançlarla 
İslâm’ın bağdaştırmacı bir sentezi olarak ortaya çıktığını söyler.40

40 Ocak, Kalenderîlik hakkındaki ayrıntılı görüşlerini Osmanlı İmparatorluğunda Marjinal Sûfîlik: Kalenderîler 
(XIV-XVII. Yüzyıllar) adlı kitabında geliştirmiştir. Türk halk İslamı üzerine düşündükleri ise Türkler, Türkiye ve 
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Kalenderîlik konusunda daha önce ayrı bir çalışma yayınlamış olduğumuz için 
burada ayrıntıya girmeyip yalnızca daha önce vardığımız sonuçları özetlemekle ye-
tineceğiz.41 Bize kalırsa Kalenderîlik kapsam olarak çok dar bir olgunun adıdır. 11. 
ve 12. yüzyıllarda İran’da edebî bir tip olarak beliren “kalender”, 13. yüzyılda yaşamış 
Cemâleddîn-i Sâvî adlı aşırı zâhit bir şeyhin ölümünden sonra onun yolunu izleyen 
dervişlere verilen ad olagelmiş, bu yola da Kalenderîlik denmiştir. Bu anlamıyla Ka-
lenderîlik 13.-15. yüzyıllarda Orta ve Güney Asya’yla Ortadoğu’daki bütün İslam ül-
kelerinde beliren Haydarîlik, Câmîlik, Rum Abdalları, Medârîlik, Celâlîlik gibi aşı-
rı züht temelinde oluşmuş dervişlik yollarından yalnızca bir tanesidir. Birbirlerine 
benzemekle beraber birkaç yüzyıl adlarını taşıdıkları şeyhlerin hatırasını canlı tu-
tarak kendi ayrı kimliklerini korumuş olan bu guruplara bugün toplu bir ad vermek 
istediğimizde, bu yollardan herhangi birinin adını seçip onu öbürlerinin üstüne 
germektense yeni bir ad bulmayı tarihi gerçeklere daha uygun bulduğumuz için 
biz bu dervişlik yollarına “yeni zühtçülük” ya da “zâhitlik” demeyi yeğliyoruz. Biz-
ce yeni zühtçülüğü tarihi bir olgu olarak anlamak için onu İslam öncesi birtakım 
inanış ve davranış biçimlerinin –örneğin Orta Asya şamanlığının ya da eski Hint 
ve İran din geleneklerinin– “görünürde bir İslam cilası altında” sürmesi olarak gör-
mek yeterli değildir.42 Bunu söylerken İslam dışı inanç ve kılgıların yeni zühtçülü-
ğün oluşmasındaki yer ve önemini bütünüyle yadsımak arzusunda değiliz. Yalnızca 
bu aşamada kökenciliğin yanında işlevciliği de devreye sokup yeni zâhitlik akımın 
tasavvuf tarihinde bu dönemde ortaya çıkmasını açıklamak için onun işlevinin ne 
olduğunu sormamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu gözle bakıldığında yeni zühtçü-
lüğün her yerde tasavvuf tarihinde çok önemli bir gelişmeyi, sûfîliğin kurumsalla-
şarak taife ve tarikatların ortaya çıkışını izlediği görülür. İşte bizce yeni zühtçülüğü, 
tasavvufun İslam toplumları içinde kurumsallaşarak tarikatların oluşmasına yine 
tasavvuf içinden kaynaklanan bir tepkiler dizisi olarak anlamalıdır. Bir kısım sûfî 
tarikatlaşma yoluyla toplum yapısına sıkı sıkıya yerleşirken bir kısmı da toplumun 
böylesine tam göbeğine yerleşmenin tasavvufun ana ilkeleriyle çeliştiğini hissede-
rek tarikatlaşmanın karşısında yer almayı yeğ görmüş, bu seçimlerini zühdü, yer 
yer de taşkın neşeyi yeniden tasavvufun merkezine çekmeye çalışarak dışavurmuş-
tur. Yeni zâhitlik işte bu dışavurumun çeşitli biçimlerinden başka bir şey değildir.

Bu alabildiğine kısa özetten bile anlaşılacağı gibi bizce Kalenderîliğin Türkle-
rin İslamlaşması bir yana Anadolu tasavvufunun oluşmasında bile merkezî, hatta 
önemli yan bir rol oynadığını düşünmek hatalıdır. Cemâleddîn-i Sâvî’nin örneği 
çevresinde gelişen bu dervişlik yolunun Mağrip dışında bütün İslam ülkelerinde 
olduğu gibi Anadolu’ya da yayılarak burada uzun zaman varlığını sürdürdüğü doğ-
rudur. Üstelik başta Haydarîlik olmak üzere başka yeni zühtçü hareketler de ona 
eşlik etmiş, hatta zamanla Rum Abdalları gibi yalnız Anadolu’ya özgü yeni derviş-

İslam adlı makaleler derlemesinde izlenebilir.
41 Bkz. God’s Unruly Friends.
42 Yeni zâhit dervişlerin yalnızca yüzeyde İslamlaşmış şamanlar olduğu görüşü Köprülü’nün Influence du chama-

nisme turco-mongol sur les ordres mystiques musulmans (İstanbul: Imp. Zellitch frères, 1929) adlı çalışmasından 
kaynaklanır. Şamanların İslamlaşmada nasıl bir rol oynadıkları hakkında bazı yeni görüşler için bkz. Reuven 
Amitai-Preis, “Sufis and Shamans: some Remarks on the Islamization of the Mongols in the Ilkhanate”, JESHO 
42 (1999): 2746, özellikle 38-42.
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lik yolları da ortaya çıkmıştır. Ancak bizce bunlara bakarak yeni zâhidlik akımları-
na Anadolu tasavvufunun oluşmasında ayrıcalıklı bir önem tanımaya gerek yoktur. 
Şöyle de söyleyebiliriz: Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması, tasavvufun ku-
rumsallaşmasıyla aynı zamana denk gelmiş, bu kurumsallaşmaya bağlı olarak yeni 
tasavvuf kurumları olan tarikatlar ve evliya inancaları/kültleri Anadolu’da oluşma-
ya başladıkça onlarla birlikte yeni zâhitlik akımları da boy göstermiştir. Anadolu’da 
tasavvufun şekillenmesi sürecinde sapkın derviş dindarlığı olarak da tanımlayabi-
leceğimiz yeni zühtçülüğün etkinliği ikincil düzeydedir. Kalenderîlik ve Haydarî-
liğin Anadolu’daki rollerini bu düzeyde görmek gerekir. Birincil düzeyde tarikat-
lar ve evliya inancaları vardır. Bu konuya yazımızın sonunda döneceğiz. Ancak da-
ha önce bakışımızı Anadolu’nun doğusundan güneyine çevirerek kökenleri Irak’ta 
olan başka bir silsileye, Vefâ’îliğe bir göz atmamız gerekmektedir.

Vefâ’îlik

Baba İlyâs (ö. 638/1240), adlı 13. yüzyıl Anadolu tarihinin en önemli olaylarından 
biri olan Baba’î isyanına karışmış, ancak hakkında ayrıntılı bilgimiz olmayan bir 
şeyhtir. Bilindiği gibi, Türk tasavvuf edebiyatının belli başlı kişiliklerinden olan 
Ġarîb-nâme yazarı ‘Âşık ‘Ali Paşa’yla (ö. 733/1332), Menâkıbu’l-Kudsiyye yazarı Elvan 
Çelebi (ö. 760/1358-59’dan sonra), ayrıca da 15. yüzyıl sonlarının tanınmış tarihçisi 
‘Âşıkpaşazâde, bu şeyhin Karaman tarihinde bir rol oynadığı anlaşılan oğlu Muhlis 
Paşa’nın soyundandır. Anadolu’ya Horasan’dan geldiği bilinen Baba İlyâs’ın tarikat 
silsilesinin Dede Ġarkın adlı piri aracılığıyla Iraklı Kürt asıllı bir şeyh olan Ebû’l-Vefâ 
Seyyid Muhammed el-Bağdâdî Tâcü’l-‘Ârifîn’e (ö. 501/1107) çıktığı söylenir.43 Vefâ’î-
lik üzerine en yeni bilgileri derleyip sunan Ahmet Yaşar Ocak, bizce haklı ve yerin-
de olarak, Baba İlyâs’ın ve onun izinden yürüyen bazı evliyanın Anadolu tasavvuf 
tarihindeki önemine bakarak Vefâ’î silsilesinin Selçuklu ve Beylik dönemlerinde ta-
savvufun gelişmesinde hatırı sayılır bir yeri olduğunu belirtir.44 Ancak Ocak’ın, Ha-
cı Bektaş’ın da Anadolu’ya geldikten sonra Vefâ’î olduğu, ayrıca Vefâ’îliğin de tıpkı 
Kalenderîlik ve Haydarîlik gibi “heterodoks” bir tarikat olarak algılanması gerektiği 
yollu görüşlerine katılmıyoruz. Hacı Bektaş’ın neden Vefâ’î olmadığını düşündüğü-
müzü yukarıda açıklamıştık. Burada da Vefâ’î silsilesini doğrudan Kalenderîlik ya 
da Haydarîliğe bağlamamıza neden olabilecek bir kanıt görmediğimizi söyleyelim. 
Bizce Vefâ’îliğin gerçek önemi Baba İlyâs gibi 13. yüzyıl Anadolu’sunda iz bırakmış 
önemli bir şeyhin tarikat silsilesinin Horasan’a değil de Irak’a çıktığını gösteriyor ol-
masındadır. Bu da şimdiye dek düşünüldüğünün aksine Anadolu’ya gelen Türkmen 
şeyhlerinin tasavvufî kökenlerinin, şeyhlerin kendileri sonunda “Horasan” kökenli 
olsalar bile, ille de Horasan’da olmadığını, Dede Ġarkın gibi bu şeyhlerden bazıla-

43 Baba İlyâs’ı Ebû’l-Vefâ’ya bağlayan ‘Âşıkpaşazâde’dir, bkz. Tevârîḫ-i Âl-i Osm̠ân’dan ‘Âşıḳpaşazâde Tariḫi, 1. Bu-
na karşılık eserini ‘Âşıkpaşazâde’den bir yüzyıldan daha fazla bir süre önce yazan Elvan Çelebi büyük dedesi 
Baba İlyâs’ın Ebû’l-Vefâ’yla ilişkisinden hiç söz etmeyip yalnızca onun Dede Ġarkın adlı bir şeyhin baş halifesi 
olduğunu bildirmekle yetinir, bkz. Menâkıbu’l-kudsiyye fî menâsıbi’l-ünsiyye, metin kısmı 13-16. Ocak bu bilgi-
leri birleştirerek Dede Ġarkın’ın Ebû’l-Vefâ’ halifelerinden biri olduğu sonucuna varır. 

44 Ocak bu konuda düşündüklerini çeşitli yayınlarında belirtmişse de Vefâ’îlik hakkındaki en ayrıntılı bilgiler için 
La Revolte de Baba Resul’a bakmalıdır.
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rının tasavvufa Güneydoğu Anadolu, Suriye ya da Irak’ta girdiklerini ortaya koyar.45 
Doğrusu bunda şaşılacak bir yan da yoktur. Türklerin Horasan, Maveraünnehir ve 
Türkistan’da İslam’a girmeye başlamalarından iki yüzyıl kadar sonra yaşamış Ah-
med Yesevî ve Dede Ġarkın gibi birbiriyle çağdaş iki sûfînin tasavvufa yaşadıkla-
rı yer ve zamanda etkin olmuş şeyhlerin kılavuzluğuyla girmiş olmaları çok ola-
ğandır. Yaşamının çoğunu Türkistan’da geçiren Yesevî nasıl 12. yüzyılın ikinci ve 13. 
yüzyılın birinci yarısında İran’da, Orta ve Güney Asya’da en yaygın silsilelerin belki 
de başta geleni olan Sühreverdîliğin çekim alanına girmişse aynı dönemde Güney-
doğu Anadolu’da yaşadığını bildiğimiz Dede Ġarkın’ın da Suriye ve Irak’taki Türk-
menler arasında halifeleri olduğunu bildiğimiz Kürt şeyh Ebû’l-Vefâ’dan doğan ve 
bu bölgede yaygın olduğu anlaşılan Vefâ’î silsilesine katılmış, belki de Rifâ‘îlikten 
de etkilenmiş olmasından daha doğal bir gelişme olamaz.46 Bu açıdan bakıldığında 
Vefâ’îliğin, bize Anadolu’da tasavvufun gelişmesinde Türk asıllı şeyhlerin yaptıkları 
katkıların bir değil birden çok değişik kaynaktan beslenmiş katkılar olduğunu ka-
nıtlayan önemli bir olgu olduğunu söyleyebiliriz. Yazımızı Anadolu tasavvufunun 
gelişmesindeki bu çok kaynaklı çeşitliliği vurgulayarak bitireceğiz.

13. ve 14. Yüzyıllarda Anadolu’da Tasavvufun Kurumsal Özellikleri

13. ve 14. yüzyıl Anadolu’sunda tasavvufun kurumsallaşmasında en belirgin olgu-
lar olan tarikat ve evliya inancalarının oluşması açısından baktığımızda karşımıza 
oldukça ilginç bir tablo çıkar. Bu tablonun en belirgin özelliklerini kurumsallaşma 
açısından, daha çok katı tarikatlaşma öncesi dönemlere özgü özellikler olan akış-
kanlık ve dağınıklık olarak özetleyebiliriz. Burada bu terimlerden ne anladığımızı 
belirterek konuya girelim.

Tasavvuf tarihçilerini en çok meşgul eden konulardan biri sûfîleri birbirlerine 
bağlayan bağların niteliği ve bu niteliğin zaman içerisindeki değişimi olmuştur.47 
Göründüğünden çok daha çetrefil olan bu konuyu bütünüyle açmadan yalnızca 
“silsile” kavramına dokunmak istiyoruz. Bir şeyhin tasavvufî örneğini sürdürme-
ye, onun örneği çevresinde bir yol/tarikat oluşturmaya yarayan bir araç olarak an-
layabileceğimiz silsile kavramının ne zaman nasıl oluşup geliştiğiyle ilgili özel bir 
araştırma olmasa da en erken örneğinin 12. yüzyıldan öncesine çıkmadığını biliyo-
ruz.48 Bu da belli başlı silsilelerin oluşumunu en erken 13. yüzyılda, Anadolu gibi 

45 Tabii Dede Ġarkın’ın Ebû’l-Vefâ’dan elaldığını gösteren dolaysız bir kanıttan yoksun olduğumuzu burada bir 
kez daha vurguyla belirtelim. Baba İlyâs’ı Ebû’l-Vefâ’ya ilk bağlayanın kendisinden iki yüzyıl sonra yaşamış 
‘Âşıkpaşazâde olduğunu hatırlarsak Dede Ġarkın’ın silsilesinden hiç te emin olamayacağımız anlaşılır. Yine de 
Ocak’ın Dede Ġarkın’ı Ebû’l-Vefâ’ya bağlamasını reddetmek için şimdilik bir neden görmüyoruz.

46 Ocak, Türk asıllı halifeleri olduğuna bakarak Ebû’l-Vefâ’nın Kürt olmayıp da “göçebe bir Türk boyuna mensup 
olabileceği ihtimali”nden sözeder, bkz. La Revolte de Baba Resul, 55. O bu konuda Gölpınarlı’yı izlemektedir, 
bkz. Yunus Emre: Hayatı, 58. Biz Ebû’l-Vefâ’nın hakkında ayrıntılı bir inceleme yapılmasını beklemek gerekti-
ğini düşünüyoruz. Alya Krupp, Studien zum Menâqybnâme des Ebu l-Wafâ Tâğ al-‘Arifîn, Beiträge zur Kennt-
nis Südosteuropas und des Nahen Orients (Münih: Trofenik, 1976) adlı kısa çalışmasında bu konuya bütünüyle 
açıklık getirmemekle beraber Ebû’l-Vefâ’nın Kürtlüğünden emin görünmektedir.

47 Bu konuda en önemli incelemelerden biri şudur: Fritz Meier, “Ḫurâsân und das Ende der Klassischen Şüfik”, 
Atti del Convegno Internazionale sul Tema: La Persia nel Medioevo (Roma, 31 Marzo-5 Aprile 1970) (Roma: Acca-
demia Nazionale dei Lincei, 1971), 545-70; aynı makale yazarın toplu makaleleri arasında da yayınlanmıştır, 
bkz. Bausteine: Ausgewählte Aufsätze zur Islamwissenschaft, ed. Erika Glassen and Gudrun Schubert, Beiruter 
Texte und Studien Istanbul (Stuttgart: In Kommission bei F. Steiner, 1992), c. 1, 131-56.

48 J. Spencer Trimigham, The Sufi Orders in Islam (New York: Oxford University Press, 1998), 11-6.
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yeni İslamlaşmaya başlamış bir bölgedeyse çoğu zaman da 14.-15. hatta 16. yüzyılda 
aramamız gerektiğini gösterir. Nitekim 13.-14. yüzyıl Anadolu’sunun silsile oluşumu 
açısından henüz bir geçiş döneminde olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu 
dönemde bir yandan Rifâ‘îlik, Kâzerûnîlik, Sühreverdîlik, Vefâ’îlik, belki de Kâdirî-
lik (ve bizce Kalenderîlik ve Haydarîlik) gibi daha önce Anadolu dışında oluşmaya 
başlamış silsileler yarımadaya uzanmaya başlamışken diğer yandan Mevlevîlik gibi 
yeni yerel silsilelerin türediği iyi bilinmektedir. Ancak aynı dönemde henüz etkin-
likleri kolay kolay bir silsile ağı içerisine yerleştirilemeyecek şeyhlerin de Anado-
lu halkları arasında bazıları bugüne dek silinmeyecek denli derin izler bıraktığı da 
bir gerçektir. Bunlar arasında Hacı Bektaş’ı, Abdal Musa’yla halifesi Kaygusuz Ab-
dal’ı, Sarı Saltuk’la halifesi Barak Baba’yı, Taptuk Emre’yle müridi Yunus Emre’yi sa-
yabileceğimiz gibi, tasavvufa kimin kılavuzluğunda girdiklerini bile bilmediğimiz 
Geyikli Baba, Kumral Abdal, Abdal Murad, Abdal Mehmed, Postînpûş Baba, Sey-
yid Hârûn, Sultan Şücâʻuddîn ve Seyyid ‘Alî Sultan’ı anabiliriz. Bizce adı geçen bu 
şahsiyetlerin silsileleri çıkartmak ne mümkün ne de anlamlıdır.49 Elimizdeki sınır-
lı ve kaypak bilgilerin böyle bir girişime izin vermediği bir yana, bu şeyhlerin ken-
di yaşamlarında silsile kavramının önemli bir yeri olduğunu gösteren kanıtlardan 
da yoksunuz. Kuşkusuz bu mutasavvıf kişilerin kendileri hangi mürşitlerden el al-
dıklarını ve önde gelen müritlerinin kim olduklarını biliyorlardı, bunu yadsımayı 
istemiyoruz. Ancak bize kalırsa silsile kavramı ve bu kavram etrafında gelişen ta-
rikat olgusu, yalnız bir da iki kuşak uzanabilen bir mürşit-mürit ilişkisine indirge-
nemez. Bu nedenle de kendimizi İslam tarihinin her döneminde ve her bölgesin-
de tarikat ve silsile arama eğilimine kaptırmayıp tarihi gerçeği bütün karmaşıklığı 
ve dağınıklığıyla yansıtmaya çalışmamız gerektiğine inanıyoruz. Özetle, üzerinde 
durduğumuz dönemde Anadolu’da hem dıştan içeri doğru yayılan, ancak kendi-
leri de ya yeni oluşmuş ya da oluşmakta olan silsileler, hem yeni doğan silsileler, 
hem de henüz silsileye dönüşmemiş (kendilerine belki de silsile parçacıkları ya da 
tohumları diyebileceğimiz) mürşit-mürit halkaları olduğunu söyleyebiliriz. Bunla-
rın hepsi 13., 14. ve 15. yüzyıllar boyunca evrilecek, bir kısmı palazlanıp boy atarlar-
ken bir kısmı da eriyip yok olacaklardır. Silsile tohumlarının da aynı şekilde, bazı-
sı yerel evliya kültü olarak yeşerirken bazısı da dallanıp budaklanarak Bayramîlik, 
Melâmîlik, Bektaşîlik gibi yeni silsile ve tarikatlar oluşturacak ya da ister yeni ister 
eski tarikatlarca yutulup sindirileceklerdir. Bu arada Anadolu’ya dışarıdan Halvetî-
lik, Safavîlik, Zeynîlik, Nakşibendîlik gibi yeni silsilelerin girmeye devam ettiklerini 
de unutmamalıyız.

49 Örneğin, bize kalırsa, Gölpınarlı ona dayanarak da Ocak’ın yaptığı gibi, bir yandan Sarı Saltuk’la Barak Ba-
ba’nın, öte yandan da Taptuk Emre’yle Yunus Emre’nin mürşit-mürit bağlantıları kesin olmakla beraber bun-
ları birleştirerek Sarı Saltuk-Barak Baba-Taptuk Emre-Yunus Emre yollu bir silsile olduğunu düşünmek için 
elimizde yeterli kanıt yoktur. Gölpınarlı ve Ocak’ı böyle düşünmeye iten Yunus Emre’nin iki ayrı şekli olan 
bir beytidir (söz konusu iki mısra şöyledir: 1. Yunus’a Taptuk’dan oldı hem Barak’dan Saluk’a; 2. Yunus’a Taptuk 
u Saltık u Barak’dandır nasip), bkz. Ocak, Sarı Saltık: Popüler İslam’ın Balkanlardaki Destanî Öncüsü (Ankara: 
Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2002), 78. Biz özellikle Yunus’un Sarı Saltuk ve Barak Baba’nın adlarını başka hiç-
bir yerde anmamasına bakarak kolay kolay Taptuk Emre’nin Sarı Saltuk’un halifesi olduğu sonucuna varılama-
yacağını düşünüyoruz.
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İşte çizdiğimiz bu resmin ana özelliklerini biz akışkanlık ve dağınıklık olarak 
görüyoruz. Hızla İslamlaşan ve Türkleşen Anadolu’da dışarıdan kaynaklanan tasav-
vuf akımları birbiriyle karışmakta, yeni akımlar kaynaklanmakta, ülkenin zaten ye-
ni beliren tasavvufî haritası sürekli yeniden çizilmektedir. Bu haritada yarımadayı 
çeşitli yönlerde boydan boya kesen güçlü ırmaklar olduğu gibi büyüklü küçüklü ye-
rel çaylar ve göller, ayrıca yalnızca küçük alanları sulayan sayısız su kaynağı da var-
dır. Ancak bütün bu sular her zaman birbiriyle bağlantılı olduğundan harita akış-
kan ve dağınıktır, kimse bir türlü ona sıkı bir çekidüzen vermeyi beceremez.

Bu gözle bakıldığında bütün bu gözlemlerden çıkarabileceğimiz sonuçları şöyle 
özetleyebiliriz:

 13. ve 14. yüzyılda Anadolu, tasavvufun kurumsallaşması açısından bir olu-
şum dönemindedir. Bu nedenle en güçlü silsileleşme ve evliyalaşma du-
rumlarında bile –buna iyi bir örnek Mevlevîliktir– bu dönemde tam anla-
mıyla tarikatlaşmaktan söz etmek doğru olmaz.

 Öte yandan bazıları sonradan tarikatlarca yutulmuş birtakım evliya inan-
casının bu dönemde oluştuğunu söyleyebiliriz. Bu inancalar her zaman po-
tansiyel olarak tarikat tohumları olmuşlardır.

 Bu inancaların birçoğu bugün bile bir silsile içine oturtamadığımız, ayrıca 
herhangi büyük bir tasavvufî akımın üyesi olduğunu sanmadığımız kendi 
başına buyruk şeyhlerin çevresinde oluşmuştur. Bunları ille de bir silsile ya 
da akımın içine yerleştirmeye çabalamamız gereksizdir.

 Elimizde bu dönemde Anadolu’ya doğudan gelip yerleşen Türkmen baba-
larının birçoğunun Yesevî olduğunu düşünmemize yol açacak kanıt olma-
dığı bir yana, 13. ve 14. yüzyıllarda Yesevî silsilesinin varlığından söz edebi-
leceğimiz bile kuşkuludur. Ahmed Yesevî’yle bir bağı olduğuna kesin gö-
züyle bakabileceğimiz tek Anadolu velisi Hacı Bektaş’ın da Yesevî’nin mü-
ridi olmayıp yine de ondan etkilenmiş genç bir çağdaşı, hatta bir rakibi 
olduğunu düşünmek pekâlâ mümkündür. Bu durumda Köprülü’den kay-
naklanan, Yesevîliğin Anadolu tasavvufunun ya da halk İslamının gelişme-
sinde belirleyici bir rol oynadığı görüşü artık bütünüyle terk edilmelidir.

 Melâmetîliği geniş ve uzun soluklu bir tasavvuf akımı olarak değil önce Ni-
şapur ve çevresinde tasavvuftan bağımsız olarak doğup gelişmiş ancak son-
ra Irak’tan Horasan’a yayılan tasavvuf seline kapılıp onun içinde erimiş ayrı 
bir dindarlık biçimi, tasavvuf içinde bir meşrep olarak görmek gerekir.

 Aynı şekilde, Kalenderîliği de kökü İslam öncelerine inen uzun yüzyıllar 
boyu sürmüş yaygın ve güçlü ancak o ölçüde de tanımlaması zor bir ta-
savvuf akımı olarak değil, Cemâleddîn-i Sâvî adlı bir pirin örneğini izle-
yen dervişlerin yolu olarak algılamak gerçeklere çok daha uygundur. Bu yol 
tasavvufun kurumsallaşmasına bir tepki olarak ortaya çıkan, bugün bizim 
sonradan verme bir adla yeni zühtçülük diye adlandırabileceğimiz daha 
yaygın bir tepkiler zincirinin yalnız bir halkasıdır. Haydarîlik, Câmîlik, 16. 
yüzyılın ilk çeyreğinden önceki Bektaşilik, 15. yüzyılın ortalarıyla 16. yüzyıl 
ortaları arasında çok belirgin olan Rum Abdalları bu zincirin Anadolu’daki 
diğer halkalarındandır.
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 Durum böyle olunca ister Melâmetîliğin isterse de Kalenderîliğin, Ana-
dolu’da tasavvufun ya da buna bağlı olarak Türk halk dininin oluşumun-
da belli başlı bir etmen, hatta en belirgin etmen olduğunu söylemek tarihi 
gerçeklerden uzak düşer.

 Bunların da ötesinde şunu söyleyebiliriz: Köprülü’nün Anadolu’nun İslam-
laşma sürecini daha önce Orta Asya’da ya da Horasan’da çizilmiş bir çer-
çeve içine oturtarak anlamaya çalışması, her ne kadar karşılaştırmalı tarih 
çalışmacılığı açısından verimli bir yaklaşım olabilirdiyse de uzun dönem-
de istenen sonuçları doğurmamıştır. Anadolu İslamlaşma tarihini anlamak 
için artık gözlerimizi –dış etkileri unutmadan– Anadolu’nun kendisine çe-
virmenin vakti gelmiştir.

 Bizce Anadolu’da tasavvufun kökenleri ve ona bağlı olarak Türk halk dini-
nin gelişmesi hakkında söyleyebileceklerimizi şöyle bir çerçeveye oturtma-
mız gerekir: 12. yüzyıl başlarından 15. yüzyılın ortalarına kadar Anadolu’ya 
özellikle İran üzerinden çok sayıda sûfî gelip yerleşmiştir. Bunlar arasında 
Arapça ve Farsça konuşanlar az değilse de Türkleşme hızlandıkça Türkçe 
konuşanların daha çok olduğunu düşünmemiz olağandır. İster Türkçe ister 
başka dil konuşsunlar bu göçmen sûfîlerin bazıları ya oluşmuş ya da oluş-
makta olan silsileleri Anadolu’ya taşımış, bazıları da tasavvufa girmiş olma-
larına karşın kendilerini henüz bir silsile taşımakla yükümlü görmeyip ken-
di başına buyruk hareket ederek ya yeni silsileler oluşmasına elayak olmuş 
ya da dar kapsamlı evliya inancalarının doğmasına yol açmışlardır. Ancak 
doğal olarak böylesine uzun bir zaman dilimi içinde Anadolu’da etkinlik 
göstermiş sûfîlerin hepsinin göçmen olmadığını ve Anadolu’da doğup ta-
savvufa yine Anadolu’da girenlerin sayısının zamanla artarak göçmenlere 
baskın hale gelmiş olması gerektiği de unutmamalıdır. Bu Anadolulu sûfî-
ler de, tıpkı göçmen yoldaşları gibi, kuşkusuz ya silsile oluşumuna katkı-
da bulunmuşlar ya da birbirinden bağımsız ve dağınık evliya yatırlarına 
dönüşmüşlerdir.

 İster göçmen ister Anadolulu olsun bu sûfîlerden Türkçe konuşanların, 
özellikle de konar-göçer boylar arasından çıkma ya da bunlar arasında ya-
şayan Türkmen babalarının, yalnız bazı silsilelere katıldıklarını, ya da bazı 
silsilelerden bilinçli bir şekilde uzak durduklarını düşünmemize yol açacak 
kanıtlardan yoksunuz. Örneğin “Türkmen babaları Sühreverdîlikten uzak 
durmuş, ancak Rifâ‘îliğe girmekten kaçınmamışlardır” gibi bir gözlemde 
bulunamayız.

 Bu dönemde tasavvuf daha yeni kurumsallaşıyor olduğu için adını bildiği-
miz her şeyhi ya da Türkmen babasını mutlaka bir silsile ya da bir akım içi-
ne yerleştirmeye çalışmamız da yersizdir.

 Öte yandan Türkmen babalarının İslam tasavvufunun inceliklerini anla-
mayacak kadar basit ve sade ya da geleneksel inançlarına bir türlü İslama 
gerçekten giremeyecek derecede bağlı olduklarını düşünmekte acele et-
memeliyiz. Bize kalırsa Köprülü Türk halk İslamının tasavvuf etkisinde ge-
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lişmiş olduğunu söylemekte büyük ölçüde haklı iken Türkmen babalarını 
yalnızca yüzeyde İslamlaşmış birer kam/ozan şaman olarak görmekle ya-
nılmıştır. Bunu söylerken Türklerin İslam öncesi inanç ve kılgılarının on-
ların İslamlaşmasında önemli bir rol oynadıklarını yadsımak istemiyoruz. 
Nitekim bu inanç ve törelerin güçlerinin kalıcı olduğunu gösteren kanıt-
lar bulmak hiç de zor değildir. Ancak geniş halk kitlelerinin inanç ve kılgı-
larındaki devamlılık onların arasından İslam tasavvufuna girecek kişilerin 
çıkamayacağını ya da tasavvufa giren olsa da bunların kam/ozanlar züm-
resinden olması gerektiğini göstermez düşüncesindeyiz. Tam tersine belki 
de İslamlaşmaya en çok direnen zümrenin şaman takımı olduğunu varsay-
mak bizce akla daha yatkın görünmektedir. Ancak şehirli, köylü ya da gö-
çebe kendi toplumları içindeki yerleri ne olmuş olursa olsun bir kısım Tür-
kün tasavvufa girip o zaman geçerli olan tasavvufî öğreti ve kılgılardan en 
az bir kısmını layıkıyla anlayıp sindirerek bunu kendi dil ve yaşam biçimle-
rine başarıyla uyarladıkları kesindir ve Türkmen babaları adını verdiğimiz 
takımı da işte bu gözle görmelidir.
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Giriş

Bu çalışma İran’da yapılan Yarsan araştırma dizisi içinde yer alan ve Alevilere ithaf 
edilen bir araştırmadır. Başlangıç bölümünde öncelikle okura eserde kullanılan kay- 
naklar kısaca tanıtılacak, araştırma metodunun bir parçası ve gerekli bir adım ola-
rak görülen bu ilk adımdan sonra asıl konuya geçilecektir.

Bektaşi Alevilerinin mukaddes kitabı olan Velayetnâme, Hacı Bektaş Veli’nin 
makam ve mertebelerini batıni yönden, irfani ve sade bir dille rivayet eden Türk-
çe yazılmış nesir bir eserdir. Bu eser İran Alevileri için Farsçaya tercüme edilmiştir; 
Türkçesi İran, Türkiye, Suriye, Irak ve diğer coğrafyalarda yaşayan Alevilerin birliği 
için oldukça önemli görülmektedir. Bu eserin hakkıyla anlaşılması adları ne olursa 
olsun (Yarsan, Alevi, Bektaşi, Kızılbaş, Şebek...) tüm Alevi topluluklarının fiziksel 
ve inançsal bağlarını göstereceği için akademik çalışma yapan İranlı araştırmacıla-
ra büyük bir destektir.1

Buyruk2 ise Kızılbaş Alevilerinin mukaddes kitabıdır. Bağlıları için özel bir öne- 
mi haiz olan bu eser, Safiyuddin Erdebili’nin emir ve buyrukları olup, Hazreti İmam 
Cafer’in sözlerine dayanır. Şebeklerin3 ve Kızılbaşların4 dini metnidir. Bu iki isim-
lendirme Şah İsmail Hatai’nin bağlılarına verilir ve aynı manada kullanılır. Ale-
vi-Kızılbaşların düşünce ve fikir yapıları derin sır ve gizler içerir. Şah Safiyuddin Er-
debili ve selefleri zamanında Aleviler kültürel varlıkları, mirasları, sırları, gelenek 
ve görenekleriyle Safevi tarikatına dahil olmuş, sonrasında Kızılbaşlık dairesinde 
yer almışlardır. Bu sürecin tüm izleri bugün Alevi cemaatlerinin görüş sahibi olan 
düşünür, araştırmacı ve eğitimcilerin zihinlerini meşgul eden yanıtlarla Buyruk’ta 
saklıdır. Bu eser Alevi bağlıları arasında yakınlaştırıcı ve birliği sağlayıcı bir rol üst-
lenir. Zira eser tam olarak bu ayinin kökenlerine işaret eder. Eserde yapılan atıf ve 

**  Bu metin “Derunmayehay-i Müşterek der Serencam ve Velâyetnam Buyruk: Soltani Muhammet Ali, 1336, Tah-
ran, Suha, 1390-2011, İntişarat-i Suha, 150s. (Yarsan Araştırmaları No.16)  ISBN: 978.964.6254.58.9” künyeli ese-
rin Türkçeye çevrisidir. Tüm ezoterik topluluklarda olduğu gibi Ehl-i Hak topluluklarının da metinlerinde “sır” 
diye tanımlanan özel anlamlara sahip ifadeler mevcuttur. Bu bakımdan çalışmamıza Yarsan Alevileri pencere-
sinden bakarak kontrol ve redaksiyonunu yapan Yashar Behnoud’a teşekkür ederim.

1 Bu eserde esas aldığımız Velâyetnâme, Dr. Hamiye Duran’ın 2007 yılında Ankara’da yayınladığı çalışmadır. 
Eserdeki alıntılar Esra Doğan Turay’ın katkılarıyla yayınlanan Farsça tercümesinden yapılacaktır. Hacı Bek-
taş-ı Veli, Velâyetnâme, ed. Muhammet Ali Soltani, çev. Esra Doğan (Erbil: Aras Yayınları, 2011).

2 Biz bu araştırmamızda Alevilerin ortak yapılarını konu alan Buyruk’un, 1988 yılında basılan ve karşılaştırılmalı 
olarak yayınlanan Fuat Bozkurt’a ait Almanya-Hamburg nüshasını kullandık. Bu eserin Meryem Sultani tara-
fından 2010 yılında yapılan ve Muhammet Ali Sultani’nin editörlüğünde basılan Farsça tercümesini dipnotlar-
da kullandık.

3 Şah Bağ, Şah Bey, Şah Bek ve zamanla Şebek şeklini almıştır. Kürtçe bir kelimedir.
4 Türkçe askeri bir terimdir. Zamanla dinsel bir ada dönüşmüştür.

Serencam, Velayetnâme ve Buyruk’ta 
Alevilerin Ortak İnançları*

MUHAMMET ALİ SOLTANİ**

* Dr. Muhammet Ali 
Soltani, “Serencam, 
Velâyetnâme ve 
Buyruk’ta Alevilerin 
Ortak İnançları,” çev. Esra 
Doğan Turay, Alevilik-
Bektaşilik Araştırmaları 
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vurguların tamamı Ehl-i Hak, Yarsan, Alevi, Bektaşi, Kızılbaş ve Şebeklerin gelenek, 
görenek, edep ve erkânında açıkça müşahede edilir.

Eserin atfedildiği şahıs İmam Cafer Sadık’ın İslam tasavvuf öğretisinde mer-
kezde duruşu ve asıllığı/mahveriyeti İran, Türkiye, Irak, Suriye, Arnavutluk, Mısır 
ve Balkanlar gibi tüm İslam ülkelerinde Alevilerin beslendiği ve Alevi düşüncesi-
nin doğum yeri olan Horasan sufiliğinin vurgu yaptığı nokta ve kaynaktır. Bu konu 
başlı başına değerlendirilmesi gereken bir konudur. Biz bu hatırlatma ile yetinerek 
asıl konuya devam edeceğiz.

Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki Buyruk’ta kullanılan tasavvufi terimler 
Alevilerce yaygın anlamlarıyla anlaşılamaz. Bunun aksine burada zikredilen terim-
ler oldukça özel anlamlar taşır. Buna göre “sufilik” terimi asıl itibarı ile Safevi hane-
danlığına intisabı gerektiren bir ifadedir. Sadece Şeyh Safiyuddin Erdebili’nin mü-
ritlerine verilen addır. Kızılbaş sufileri yani Şebekler, Safiyuddin Erdebili Hanedan-
lığı’na biat ederek Safevilik tarikatına girmiş ve böylece sufi olmuşlardır. Bununla 
beraber edep ve erkânda diğer sufi ekollerinden ayrılırlar. Bazı hareketleri ile diğer 
tüm tarikatlara karşı çıkarak bunların tam tersi davranışlarda bulunurlar. Tarihte 
dönem dönem diğer sufi tarikatların Safevi tarikatındaki bu ayrılış ve başkalaşma-
ya karşı gösterdiği bir yumuşama, bir göz yumuş söz konusu olmuştur. Örneğin Ne-
fehatü’l-Üns adlı eserin yazarı Cami’nin (ö.1492) Safevi tarikatı ve büyüklerine karşı 
sükûtu söz konusu olmuş, Nimetullahi tarikatı kaynaklarında görüldüğü üzere Sa-
fevi büyüklerine karşı rahatça algılanabilen bir göz yumuş müşahede edilmiş, di-
ğer tarikatlarda da zamanla Safevi Alevilerine karşı aynı tavrın belirdiği izlenmiş-
tir. Buyruk’u incelerkenki dikkat ve uzun mütalaalar bizi Alevilerin ortak sırlarına, 
oldukça nazik noktalara götürmüş, bu ortaklıkların anlaşılması da birçok kazanım 
elde etmemize imkân vermiştir. Tüm samimiyet ve iyi niyetimizle attığımız bu adı-
mın Alevilerin görüş ve inançlarının yakınlaşmasında bir fayda sağlayacağını ümit 
ediyoruz.

Kelam-ı Serencam, Yarsan Alevilerinin (Kakei, Ehl-i Hak) mukaddes kitabıdır. 
Yarsan bağlılarının bütün zuhur dönemlerini, mezahir, edep, erkân ve dualarını 
içerir. Kutsal şahısların zuhur dönemlerini kendi inanç esasları dahilinde tefsir 
eden bu eser, kapsamlı ve geniş bir kitaptır. Eserin bir bölümü olan ve yüz yıllık za-
man dilimini ihtiva eden kısmı, SSCB döneminde Rusya’da, Avrupa ve İran’da ba-
zı müsteşrik ve araştırmacılar tarafından basılıp yayımlanmıştır. Elbette son bası-
lan metin nispeten diğerlerinden daha kapsamlıdır. Bu metin Yarsan Alevilerinden 
olan Tayyib Tahiri’nin yayımlamış olduğu metindir. Fakat Kelamlar’ın en geniş ve 
en önemli bölümü aynı zamanda da en muteber olan kısmı rahmetli Seyyit Emrul-
lah Şah İbrahimi tarafından yayımlanan eserde yer alır. Onun tercüme ve açıklama-
ları ile basılan bu eser çoğu araştırmada esas alınan baskıdır. Serencam Kelamları, 
Kürtçenin Sorani/Orami lehçesi ile manzum olarak yazılmıştır. Bu eserden iktibas 
ettiğimiz şiirleri biz Farsçaya çevirerek okura sunduk.5 Bahsedilen Serencam Ke-
lamları’na ilave olarak, Ateşbegîlerin Serencamı olarak da bilinen eser bu çalışma-

5 Kürtçenin Orami lehçesinde yazılan metnin asılları bu çalışmaya alınmamış Dr. Soltani’nin eserine atıf yapıl-
mıştır. -çev.n.
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da kullanılan bir diğer kaynaktır.6 Tezkirey-i A’la adını alan bu eserden çalışmada 
birçok alıntı yapıldığı görülecektir. Bu eserden başka Serencam Kelamları’nın Hacı 
Nimetullah Ceyhunabadi’nin Farsça olarak yayımlanan manzum eseri Şahnâmeyi 
Hakikat’ten de istifade edilmiştir.

Velayetnâme muhteva açısından incelendikten sonra Serencam Kelamları ile 
mukayese edildiğinde bu iki eserin rivayetlerinin birbiri ile tamamen örtüştüğü 
rahatça görülecektir. Buyruk’ta gördüğümüz sırlı ve kapalı mefhumların diğer iki 
kitapta birtakım işaretlerle geldiğini görmüş, akabinde bunları mukayese ederek 
alan araştırmalarımızda edindiğimiz bilgilerle birleştirmiş ve sonuç olarak ortak 
noktaya ulaşmış bulunmaktayız. Ümidimiz bu ortak noktaların Ortadoğu Alevile-
rinin yakınlaşmasında atıf olmasıdır. Dileğimiz bu çalışmanın tüm dünyada kendi-
lerini bu yola feda eden Aleviler için özlerini tanımada bir kalkış, bir başkaldırış ol-
masıdır. Son olarak ifade etmek gerekirse Alevilik araştırmalar dizisinin on altıncısı 
olarak hazırladığımız bu eser, Alevilerin kökenlerini, erkân, edep, sembol ve simge-
lerini içeren bir çalışma olup, Alevilik yolunun dünyadaki diğer büyük din ve mez-
hepler arasındaki yeri ve ilişkisini gösteren bir çabadır. Araştırmacılara, dostlara ve 
bu ekolün bağlılarına katkı sağlayacağını umuyoruz.

[...]

Seyyit Mahmut Hayrani ve Hacı Bektaş Velî, Pir Mikail Dodani ve 

Sultan Sahhak Benzeşmesi

Velayetnâme’de Sultan Mahmud Hayrani ile Hacı Bektaş Veli arasında anlatılan du-
rum Serencam’da Dada Sarı’nın Babası Pir Mikail Dodani ile Sultan Sahhak arasın-
da geçen olayla aynıdır. Her iki kitapta da olayların neticesi aynı şekilde biter, yani 
her iki müddeinin sonu da mukaddes Yarana teslim olmakla biter.7

Velayetnâme’de Hacı Bektaş Veli’nin zuhurundaki coğrafyada Bektaşilik tarika-
tının büyüklerinden olan Seyyit Mahmud Hayran’ın şeytana uyduğu, batıni hâki-
miyet iddiasında bulunduğu yazılıdır. Seyyit Mahmud Hayran müritlerinin önüne 
geçerek kızgın vahşi bir aslana binmiş ve müritleriyle Hacı Bektaş’ı mağlup etmeğe 
yaşadığı bölgeye gelmiş, bu esnada Hacı Bektaş Velî’yi yarım yamalak yapılmış bir 
duvara binmiş görür. Aslanla gelen bu adamı karşılamak için harekete geçen Hacı 
Bektaş’a müritleriyle birlikte yenilen Seyyit Mahmud Hayran sonunda ona tabi olur. 
Bu hikâye ile Serencam Kelamları’nda Sultan Sahhak’ın yaşadığı bölgedeki tarikat 
büyüklerinden biri olan Pir Mikail Dodani’yle ilgili anlatılan hikâye aynıdır. O da 
batıni hâkimiyetin müddeisi olur, kızgın bir aslana binmiş, elinde de bir yılanı kam-
çı yapmış Pir Davud’a doğru gitmektedir. Sultan Sahhak’ın olduğu bölgeye geldiğin-
de kendisine bu hadise haber verilir. Pir Davud8 yarım yapılmış duvara oturmuş, du-

6 Bu eser meşhur Rus araştırmacı İvanof’un katkılarıyla Hindistan’da 1950 yılında Encümen-i İsmailiye tarafın-
dan Farsça olarak basılmıştır.

7 Velâyetnâme: 72 b ve 73a. Başka bir yerde Hacı Bekaşi Velî, işaretiyle yıkılan duvarı engeller; bkz. Velâyetnâme: 
43b.

8 Dikkat edecek olursak Hacı Bektaşi Velî Yarsan erenleri inancında Sultan Sahhak’la hemzad/ikizdir. Bunun ya-
nında o Davud-i Tekiyyegâh’tır.
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varı yürütmektedir; batıni âlemde mücadele başlamış, sonunda Pir Mikail teslim ol-
muş ve Sultan Sahhak’a baş eğmiştir. Bunun üzerine kızı Dada Sarı’yı ona vermiştir.9

Alevilerin mukaddes kitaplarında yer alan ve birbirine uygunluk arz eden bu 
yapı oldukça ilginçtir. Bu metinlerin tamamında var olan itikadi esaslardaki ben-
zeyiş, din büyüklerinin birbirini tasdikleyerek art arda gelişleri, Alevi toplulukları-
nın kökenlerinin bir olduğuna dair bizde hiçbir şüphe bırakmamaktadır. Buyruk’ta 
geçtiği üzere Huda’nın zatı en mukaddes gece sayılan ve her ayın on dördüncü gü-
nü olarak kabul edilen günün sabahında öğleye kadar on dördünde bakire bir kızın 
yüzü10 gibi tecelli eder.11

Kâinatın yaratıcısı Allah’tır; eğitmen Cebrail, pir Şah-ı Merdan Murtaza Ali, 
Mürşid-i Kâmil on iki halifenin imamı Muhammet Mustafa, musahip İbrahim Ne-
bi, aşina Musa Nebi, muşrif Yusuf Peygamber’dir.12 Serencam Kelamları’nın tefsir ve 
tercümelerinde de bu aynıdır.13

Değinilmesi gereken başka bir nokta ise enbiya ve eşkıyanın (nurani-zulma-
ni) isim ve mertebelerinin Serencam, Velayetnâme ve Buyruk’ta anlatılan hikâye-
lerde birbirine uygunluğu meselesidir. Zira Yarsan mektebinde nuraniler dönemi 
Şit Peygamber ile başlar.14 Buyruk’ta aşk Âdem Peygamber’de, ibadet İdris Peygam-
ber’de, şevk ve aşk İbrahim Peygamber’de, sabır Eyüp Peygamber’de, rıza Musa Pey-
gamber’de, zühd İsa Peygamber’de, irfan da Muhammet Peygamber’de ve Hz. Ali’de 
başlar.15 Sufilerin ilki Eyüb ve İsmail Nebi sayılır. Allah Teala’nın talipleri ve mürit-
leri evliyalar, ona şükredenler ise enbiyalar ve ilim ehli olanlardır. Nefesi öldürmek 
melun şeytandan kalan bir eylemdir. Zira yüce yaradan ona yani Âdem’e secde et-
mesini emretmiş, şeytansa büyüklenip secde etmemiş ve Âdem’e karşı böbürlen-
miştir.16

Mürşidi katletmek Abdurrahman ve Mülcem’den ve Yezid ibni Muaviye’den 
kalmıştır. Koğuculuk, suizan, gıybet, iftira, katil Kabil’den, melun Nemrut’tan, Ebu 
Sufyan’dan, Ebu Cehil’den, Ebu Hureyre ve şeytandan kalmıştır ve bunlar yüce ya-
radanın lanetine duçar olmuşlardır.17

Hz. İbrahim her üç mukaddes metinde de diğer peygamberlerden daha özel 
bir yere sahiptir. Serencam’ın başlangıcı olarak kabul edilen eski Mushaf Kelamı’n-
da18 Hz. İbrahim’in Nemrud’la olan mücadelesi İslam kaynaklarındaki gibi gelir.19 
Şahnâme-i Hakikat’te Farsça olarak aynı rivayet nakledilir. İlginç olan nokta Şah-

9 Şahnâme-i Hakikat: 365.
10 Tasavvuf edebiyatında var olan cemalperestlik ve mecazi anlamda kullanılan mahbup benzetişler bu görüşten 

neşet alır.
11 Buyruk: 88. Serencam’ın tefsiri olan Şahnâme-i Hakikat’te Zat-ı Hakk’ın zuhuru, Hazreti Ali donunda Cibril’in 

hocası ve önderi olan genç bir oğlan simasında görülür. Bkz. Şahnâme-i Hakikat: 37, 647. beyit.
12 Şahnâme-i Hakikat: 37.
13 Bkz. Kelam-ı Serencam’ın tefsiri Şahnâme-i Hakikat.
14 Şahnâme-i Hakikat: 111-112, 2115. beyit.
15 Buyruk: 467.
16 Farsça atasözünde geçen “Nefesi şehid etmek” buradan neşet alır. Bu atasözü ağızdan bir kere çıkan sözün ye-

rine getirilmesi gerekliliğini anlatır. Sözü yere koyarak onu şehit etmemek gerektiği vurgulanır.
17 Buyruk: 89. Serencam Kelamı’nda ve Serencam tefsiri olan Şahnâme-i Hakikat’te yukarıda bahsedilen son şahıs-

lar zulüm edenlerden sayılır.
18 Kelam-ı Mushaf-ı Kadim, Serencam’ın mukaddimesi olarak da kabul edilir.
19 Kelam-ı Kadim-i Mushaf-ı Mu’cem: 51-58.
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nâme-i Hakikat’te Hz. İbrahim için ilk defa Dede unvanının kullanılmasıdır.20 De-
de unvanı bilindiği üzere Alevi yolu bağlıları arasında, Alevi Bektaşi seyitlerinden 
postta oturan mesnet sahiplerinin aldığı bir unvandır. Bu dedelik unvanı Şahnâ-
me-i Hakikat’te aynı mahiyetle gelir. Hz. İbrahim’in vefatı anlatılırken, onun Ya-
kub’un oğlu İsrail donunda yeniden dönüşü ve ardından da Yakub’un Cibril Emin= 
Bünyamin mazharında dönüşü anlatılır. Bilindiği üzere Perdiver devresinde Bün-
yamin Cibril-i Emin’in mazharıdır.21 Serencam Kelamı’nda Pir Şemseddin’in rivaye-
tiyle Baba Yadigâr’ın (Yar Zerdebam) Hz. Halil İbrahim’in mazharı olduğu görülür.

“Yar Zerdebam İbrahim idi. Nemrud’a karşı başkaldırdı. Putları ve puthaneyi 
viran etti. Hüdavend’in fermanı, malik ve sahibin fermanı ile ateş İbrahim’e gülis-
tan olmuştu. Talib o kişidir ki başıboş ve avare olmaya! Yolunu kaybedenlerle bera-
ber tuzağa düşmeye! Yarsan yolunu ve Yâri ayinini seyr ve suluk ede. Kelamın yo-
lundan ayrılmayarak dosdoğru gide! Ta ki yürek kelamına erişe ve yâri ile kavuşa.”22

Yukarıda değinilen ve Baba Yadigâr’ın üç gün tandırda kalma rivayeti Halil İb-
rahim’in mazharıdır. Velayetnâme’de geçen ve Hoy Ata ile ilgili anlatılan olayda Ha-
lil İbrahim’in onun mazharı olduğu açıkça görülür. Buradaki rivayette Tatarların pa-
dişahının bir gün ava gittiği, makam ve tahtının boş kaldığını gören Hoy Ata’nın da 
büyük bir ateş yaktığı rivayet edilir. Hızlıca puthaneye gidip bütün putları buradan 
çıkaran Hoy Ata, puthanenin bekçilerinin kendisini görüp ne yaptığını sormaları 
ve putları onun elinden kurtarmak istemeleri üzerine hızlıca koşarak putları ateşe 
doğru getirip kendisi de ateşin içine oturmuştur. Bekçiler ona yaklaşamaz. Durum 
padişaha bildirilir ve padişah süratle anlatılan hadisenin olduğu yere doğru hare-
ket eder. Hoy Ata’yı ateşin içinde dizleri üzere oturur halde görünce dehşete kapı-
lır.23 Anlatılan hikâyenin devamı İslam tarihi kaynaklarındakine benzer şekilde Ke-
lam-ı Ademi Safi, Mushaf-ı Mu’cem ve Şahnâme-i Hakikat’te de aynı biçimde zikre- 
dilir.

Velayetnâme, Hacı Bektaş Veli’nin ve yâranlarının makam ve kerametlerinin 
menkıbevi tarzda şerhi olduğu için nebilerle ilgili yapılan açıklamalar da burada 
sembolik olarak gelmektedir. Bu eserde mazharlar birtakım işaretlerle zikredilir. 
Şöyle ki, Hz. Hacı Bektaş Veli’nin her bir yâranı bir nebinin mazharıdır. Açıktır ki 
küçük çocuğun diriltilmesi hadisesinde olduğu gibi keramet sergileyen Hacı Bek-
taş Veli, Zat-ı Bari Teala’nın tecellisidir.24 O, Zat-ı Hüda’nın tecellisi,25 insan-ı kâmil, 
sultanlık tahtına oturan ve Davud’un tekiyyegâhıdır.

Alevilerin bu mukaddes metinlerine dikkatle bakıldığında ilginç bir uyum 
ve bire birliğin söz konusu olduğu, yine Can Baba ve Hoy Ata’nın Halil İbrahim’in 
mazharı olduğu,26 Sarı İsmail’in İsa’nın mazharı olduğu,27 Hacım Sultan’ın Musa Ke-
lim’in mazharı olduğu görülür.

Velayetnâme’de Hacım Sultan hikâyesi şöyle gelir: “Suya dönerek şöyle söyle-

20 Şahnâme-i Hakikat: 140, 2747. beyit.
21 Şahnâme-i Hakikat: 151, 2905. beyitten 2910. beyite kadar.
22 Vata: 69; Derunmayehay-i Müşterek: 41.
23 Velâyetnâme: 115a.
24 Velâyetnâme: 102b, 103a.
25 Velâyetnâme: 140b, 119a.
26 Velâyetnâme: 115a.
27 Velâyetnâme: 129a.
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di: Ey didar görmüş temiz ve hoş su, sen dosta gidiyorsun, biz de dosta gitmek isti-
yoruz, dosta gitmeye yol yok mu? Bize yol ver geçelim! Irmak hemen ikiye bölün-
dü. Yarısı yukarı çekildi, yarısı aşağı aktı. Kendileri ve kurbanları geçti...”28 Bu olay 
bize Musa Kelim ve Nil Nehri’nin hikâyesini çağrıştırır. Şu bir hakikat ki Serencam 
Kelamı’nın rivayetlerini içeren, ondan bir nakil olan Velayetnâme, rivayetleri sırlar 
içindeki makamlarla, menkıbevi bir yapıda anlatmaya gayret gösterir. Buyruk’ta ise 
ayet ve hadisler ışığında sırlar anlatılır. Bu anlatımda kinaye söz konusudur. Buyruk 
aslında, Serencam’da yer alan sembollerin anahtarlarını açıklayan bir eserdir. Bu iki 
kitap yani Velayetnâme ve Buyruk genişlik ve konuların kökenlerinin birliği açısın-
dan birbiri ile tam örtüşür. Bu iki eserde anlatılan rivayetler Serencam’da tüm açık-
lığı ile yer alır. Bu anlamda Serencam Kelamı bu iki kitabın açılımıdır.29

Hz. Hacı Bektaş Velî ve Sarı İsmail’in gayb erenleriyle Hırka Dağı’nda üç gün 
üç gece yaptığı sohbetler, Şahu ve Kavaltas’ın yarenleri ile Serencam Kelamı’ndaki30 
buluşmayı çağrıştırır. Yine Serencam’da Hz. Nuh asrında yaşayan ineği olan yaşlı bir 
kadının ve genç oğlunun Nuh Peygamber’e süt götürmesi ve götürme nezir ve ni-
yetlerinin kabul olması ile ilgili anlatılan hikâyede yaşlı kadının Remzbar’ın maz-
harı, oğlunun da Musa’nın mazharı olduğu görülür.31 Buyruk’ta Hz. Muhammed tu-
ba ağacının sembolüdür.32 Serencam Kelamı’nda tuba ağacı yüce bir sembol ve özel 
bir ağaçtır. Buyruk’ta insanın yaradılışı Hz. Ali’nin eli ile gerçekleşir.33 Zebur, Kuran, 
Tevrat ve İncil’de be noktası bismillah ile bilinir.34 Bu Hz. Ali’den rivayet edilen ha-
dise işarettir. Hz. Ali şöyle buyurur: “Ben Bismillahın be harfinin altındaki nokta-
yım.”

Özetle ifade edersek, her üç mukaddes kitap da hiçbir şüphe ve tereddüt ba-
rındırmadan Hz. Ali’nin Allah’ın tecellisi olduğunu kabul eder. Aynı şekilde her üç 
kitap35 İmam Hüseyin’in, İmam Hasan’ın yüceliğine, çağlar ötesi makam ve payesi-
ne, aşura hadisesine, Kerbela olayına yer verir.

28 Velâyetnâme: 132b, 131a.
29 Velâyetnâme: 61b, 62a.
30 Serencam (Berzenci dönemi): 254; Dovrey-i Berzenc Ağa Seyyit Emrullah Şah İbrahimi:  638 ve sonrası.
31 Şahnâme-i Hakikat: 127 ve 128, 2426. beyit ve sonrası.
32 Buyruk: 178 ve 182.
33 Buyruk: 238 ve 239.
34 Buyruk: 162.
35 Serancam (Govah, 72 Pir, Govahi 99 Pir Şahu, Govahi 966 Gulam Zerrin Çogan:749-866 ve ...); Velâyetnâme 132a; 

Buyruk: 303, 304 ve 414.
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II. Bayezid döneminde, Âşıkpaşazade’nin hem müridi hem damadı, hem de onun 
gibi aileden tevarüs edilmiş bir Vefai mirasının sahibi olan Seyit Velayet [Seyyid Velā-
yet], Vefailiğin isim babası Ebü’l-Vefa’nın menkıbevi hayat hikâyesi olan Menāḳıb-ı 
Seyyid Ebü’l-Vefā’ adlı eseri Arapçadan Türkçeye çevirmesi için kendi müritlerinden 
birini görevlendirir.1 Türkçe çeviriye, Âşıkpaşazade’nin Osman Bey’in rüyasının yo-
rumcusu olarak bize tanıttığı Şeyh Ede Balı hakkında uzunca bir giriş eklenir.2 Bu 
girişte ayrıntılı bir şekilde Ede Balı’nın Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna verdiği des-
tekten bahsedilir ve şeyhin Vefai kimliğinin altı çizilir.3 Âşıkpaşazade’nin Tevārīḫ’i 
de dahil olmak üzere, bildiğimiz kadarıyla ne bundan önce ne de bundan sonra 
hiçbir kaynak Ede Balı’nın Vefai bağlantısından açıkça söz eder.

Bu ilave giriş kadar çevirinin zamanlaması da manidardır. Bektaşi dervişleri-
ni ilk Osmanlı beyleri ve gazileri ile yakın ilişki içinde resmetmek suretiyle devle-
tin kuruluşuna katkı yapmış tüm tarikatlar arasında en önemli rolü Bektaşiliğe bi-
çen Bektaşi menakıpnamelerinin yazıya dökülüş dönemi ile bu çeviri projesinin 
zamanlamasının örtüşmesi basit bir tesadüf olmasa gerektir. Âşıkpaşazade’nin ve 
damadı Seyit Velayet’in kuruluş döneminde Osmanlı beyliğine Vefai dervişlerinin, 
özellikle de Ede Balı’nın verdiği desteği kayıt altına alma yönündeki çabaları muh-
temelen Osmanlı beyliğinin uç bölgelerindeki sufi/derviş kültürünün başat taşı-
yıcısı olarak Bektaşiliğin ön plana çıkması ve buna koşut olarak Vefai hatırasının 
hızla kolektif hafızadan silinmesine bir tepkiydi. Aslında Âşıkpaşazade’nin Bekta-
şi tarikatının piri Hacı Bektaş’a yönelik iyi bilinen, polemikçi ifadeleri de bu zavi-
yeden okunduğunda yeni bir anlam kazanmaktadır. Âşıkpaşazade eserinde Hacı 
Bektaş’tan tarikat kurması imkânsız meczup bir derviş diye söz eder. Ayrıca Hacı 

1 Ebü’l-Vefa’nın Arapça menakıbnamesi H. 777/M. 1376 tarihinde Şihāba’d-dīn Aḥmad al-Vāsiṭī tarafından kale-
me alınmıştır. Bugün Paris’te bulunan eserin bilinen tek nüshası H. 878/M. 1473 tarihlidir: M. le Baron de Slane, 
Bibliothèque nationale, Département des manuscrits: Catalogue des manuscrits arabes, (Paris: Imprimerie Nati-
onale, 1883-1895), no. 2036. Ebü’l-Vefa’nın Arapça menakıbnamesi ile ilgili olarak bkz. Alya Krupp, Studien zum 
Menāqybnāme des Abu l-Wafā’ Tāğ al-‘Ārifīn: Das historische Leben des Abu l-Wafā’ Tāğ al-‘Ārifīn, (München: Dr. 
Rudolf Trofenik, 1976).

2 Menāḳıb-ı Seyyid Ebü’l-Vefā’, Süleymaniye Kütüphanesi, Murad Buhari #257, bundan sonra “Menāḳıb-Türkçe.” 
Menakıbnamenin bu nüshası yeni harflerle de yayımlanmıştır: Tâcü’l Arifîn Es-Seyyid Ebu’l Vefâ Menāḳıbnâme-
si: Yaşamı ve Tasavvufi Görüşleri, yay. haz. Dursun Gümüşoğlu, (İstanbul: Can Yayınları, 2006). Seyit Velayet’in 
ailesinin Vefai bağlantısı menakıbnameye eklenen girişte şu şekilde ifade edilir: “Ḥażret-i Seyyid Velāyet’üñ ba-
bası Seyyid Aḥmed [bin] Seyyid İsḥāḳ bin Seyyid ‘Allāme’d-dīn bin Seyyid Ḫalīl bin Seyyid Cihāngīr ibn Sey-
yid Pīr Ḥayāte’d-dīn. Ḥażret-i Tācü’l-‘ārifīn anı oġul edinmişdür ve hem iki ḳardaş ‘iyālleridür.” Menāḳıb-Türkçe,  
v. 5a.

3 Menāḳıb-Türkçe, v. 2a-3b.
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Bektaş’ın ilk Osmanlı beyleriyle görüşmüş veya yeniçeri ocağının kuruluşuna katkı 
yapmış olma ihtimalini de kesin bir dille reddeder. Âşıkpaşazade’ye göre Hacı Bek-
taş, Anadolu’ya vardığında ilk iş olarak Sivas’a, bir Vefai şeyhi olan Baba İlyas’ı ziya-
rete gitmiştir. Böyle bir ziyaret Âşıkpaşazade’nin atası Baba İlyas’ın Hacı Bektaş’tan 
çok daha kıdemli ve önemli bir dini şahsiyet olduğu anlamına gelir ki Âşıkpaşaza-
de’nin ima etmek istediği tam da budur.4

Âşıkpaşazade’nin ve damadı Seyit Velayet’in Vefai varlığını kayda geçirme yö-
nündeki tüm bu çabalarına rağmen Ebü’l-Vefa’ya ve Vefailiğe ne Osmanlı ne de 
tasavvuf tarihine dair literatürde rastlanır. Hayatı ile ilgili elimizdeki ana kaynak 
olan menakıpnamesine ve hakkında bilgi veren birkaç sufi tabakat kitabına göre 
Ebü’l-Vefa el-Bağdadi (417/1026 501/1107) Irak doğumludur ve hayatının büyük kıs-
mını Irak’ın güneyinde, Bağdat ile Vasıt şehirleri arasındaki Numaniye’ye komşu 
Kusan adlı bölgede geçirmiştir.5 Gerçek adı Muhammed’dir. Aynı adı taşıyan ba-
bası, İmam Zeynel Abidin’in soyundandır. Seyitlere yapılan baskıdan kaçarak Kürt 
aşiretleri arasına yerleşmiş ve Benî Nercis aşiretinden Kürt bir kadınla evlenmiştir; 
Ebü’l-Vefa bu evliliğin meyvesidir. “El-Kürdī” nisbesiyle de tanınan Ebü’l-Vefa dola-
yısıyla anne tarafından Kürttür ve Kürtler arasında, sadece Kürtçe konuşarak bü-
yümüştür, ta ki bir gün Peygamber ona rüyasında görünüp mucizevi şekilde Arap-
ça öğretene kadar.6 Kaynaklar Ebü’l Vefa’nın Talha eş-Şunbuki tarafından tasav-
vuf yoluna kazandırıldığı konusunda müttefik olmakla birlikte, tasavvufa intisa-
bından önceki hayatı hakkında farklı portreler çizer. Menakıpnamesi Ebü’l-Vefa’yı 
daha on yaşındayken ıssız orman köşelerinde bir başına ibadet edecek kadar din-
dar biri olarak gösterirken, önemli bir Rifai kaynağı olan Takiyu’d-din el-Vasiti’nin 
Tiryāḳu’l-muḥib-bīn’inde eş-Şunbuki ile tanışana kadar Ebü’l-Vefa’nın yol kesen ve 
vurgunculuk yapan bir haydut olduğu yazılıdır.7 Takiyu’d-din el-Vasiti’nin, diğer Ri-
fai kaynakları gibi hakkında övücü bir dil kullandığı Ebü’l-Vefa’yı tahkir amacı güt-
mediği ve bu tip faaliyetlerin göçebe aşiret toplulukları için norm dahilinde ekono-
mik faaliyetlerden sayıldığı düşünülürse, söz konusu iddiayı en azından Ebü’l-Ve-
fa’nın içinde büyüdüğü aşiret ortamının bir teyidi olarak okumak mümkündür.

Ebü’l-Vefa evlenmiş olmasına rağmen mücerret kalmıştır ve zürriyeti yoktur. 
Bununla birlikte menakıpnamesine göre, çoğu aynı zamanda akrabası olan yedi 
çocuğu evlat edinmiş ve soyunu bir anlamda bu evlatlıkları aracılığı ile sürdürmüş-
tür.8 Vefai kökenli Alevi ocaklarının belgeleri dolaylı olarak menakıpnamedeki bu 
iddiayı teyit eder. Bu belgelere göre evvelce sözü edilen, Ebü’l-Vefa’nın erkek kar-

4 ‘Āşıḳpaşazāde Aḥmed, ‘Āşıḳpaşazāde Tārīhi (İstanbul: Maṭba‘a-i ‘Āmire, 1332 [1914]),  237-38, bundan sonra, 
“Apz.” Hacı Bektaş’ın Vefai/Babai çevrelerle ilişkisi başlı başına önemli ve üzerinde durulması gereken bir ko-
nudur. Nitekim 14. yüzyılda yazıya dökülmüş olan Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin menakıbnamesine göre Ha-
cı Bektaş’ın bizzat kendisi de bir Vefaiydi; bkz. Shams al-Dīn Aḥmad al-Aflākī al-‘Ārifī, Manāḳib al-‘Arifīn, yay. 
haz. Tahsin Yazıcı, 2. baskı, cilt 1 (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1976-80), 381. Ancak bu konunun ayrıntılı bir tar-
tışması bu makalenin sınırlarını aşmaktadır.

5 Menakıbnamesi dışında Ebü’l-Vefa’nın hayatıyla ilgili bize bilgi veren en önemli kaynak şudur: Taḳiyu’d-dīn 
‘Abdu’r-raḥmān al-Vāsiṭī (ö. 1343), Tiryāḳu’l-muḥibbīn fī ṭabaḳāti ḫirḳati’l maşāyiḫi’l-‘ārifīn, (Kahire, 1305 
[1888]), bundan sonra “Ṭabaḳāt-Vāsiṭī.” Ebü’l-Vefa’ya yer veren bir Sufi Ṭabaḳāt kitabına örnek olarak bkz. Ab-
du’l-Vahhāb aş-Şa’rānī, at-Ṭabaḳātu’l-kubrā, cilt 1 (Kahire, 1316 [1898]), 107-8, bundan sonra “Ṭabaḳāt-Şa’rānī”.

6 Menāḳıb-Türkçe, v. 14b-15a.
7 Menāḳıb-Türkçe, v. 6b-8b, Ṭabaḳāt-Vāsiṭī, s. 6-7.
8 Menāḳıb-Türkçe, v. 19b-21a.
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deşi Seyit Ganim’in [Seyyid Ġānim] oğlu olan Seyit Hamis, yukarıda zikrettiğimiz 
Ağuiçenler ve İmam Zeynel Abidin ocakları başta olmak üzere Anadolu’nun doğu-
sundaki bazı Alevi dede ailelerinin ortak atasıdır.9 Bunlardan el almış diğer Alevi 
ocaklarının belgelerinde verilen irşat silsileleri de aynı isim üzerinden yürür.10 Hem 
Seyit Ganim’in hem de Seyit Hamis’in adı Ebü’l-Vefa’nın menakıpnamesinde de ge-
çer, ancak menakıpnamede Ebü’l-Vefa’nın evlatlıklarına dair verilen, aslında pek 
de net ifade edilmemiş kısa soyağaçlarında Seyit Ganim, Ebü’l-Vefa’nın abisi değil 
yeğeni, Seyit Hamis ise Ebü’l-Vefa’nın evlatlıklarından Seyit Ali’nin babası olarak 
gösterilir.11 Irak merkezli Vefai çevrelerinin perspektifinden yazıldığı anlaşılan me-
nakıpnamede Ebü’l-Vefa’nın açıkça bahsi geçen tek erkek kardeşinin adı Seyit Sa-
lim [Seyyid Sālim], onun oğlunun adı ise Seyit Matar’dır [Seyyid Maṭar]. Ebü’l-Ve-
fa’nın manevi mirasının asli taşıyıcısı olarak resmedilen Seyit Matar’a bazı sufi ta-
bakat kitaplarında da yer verilir.12

Menakıpname Ebü’l-Vefa’yı klasik, Sünni bir mutasavvıf olarak resmetme gay-
reti içindedir,13 ancak bu resimle çelişen, belirgin bir batini eğilimi ve bir dizi anti-
nomyan öğeyi de içinde barındırır. Ebü’l-Vefa zaviye sahibi yerleşik bir sufi şeyhine 
dönüşmeden önce uzun yıllar gezginci bir derviş olarak yaşamış, aynen Geyikli Ba-
ba gibi toplumdan uzak kalarak insanlardan çok vahşi hayvanlarla temas etmiştir. 
Daha sonra kayınbabası olacak Şeyh Acemi [Şeyh ‘Acemī’] adıyla anılan birinin tel-
kinleriyle bu hayatı bırakmış olsa da, gezginci dervişliğin toplumsal normlara me-
safeli, hatta bu normları reddeden anlayışına bağlı kalarak evlendiği halde mücer-
ret kalmıştır.14 Ayrıca menakıpnamedeki anekdotlardan Ebü’l-Vefa’nın ve takipçile-
rinin sema(h) ve kadınlı-erkekli ayinler15 gibi ulemanın gözünde şüpheli, hatta din 
dışı sayılan ritüel pratikleri olduğunu anlıyoruz; bunlar nedeniyle dönemin Abbasi 
halifesinin bir gün onu ulema huzurunda sınamak üzere Bağdat’a çağırttığı anlatıl-
maktadır.16 Bir yandan Bağdatlı Sünni ulema çevreleri ve siyasi otoritelerle yaşadığı 

9 Bkz. dipnot 32. [Elimizdeki Vefai icazetnamelerinin karşılaştırılması ve bu meyanda kimi yazım hataları ve 
isim farklılıklarının uzlaştırılması sonucunda ortaya çıkan tarikat silsilesi Ebü’l-vefa’dan Seyit Muhammed’e 
kadar şu şekildedir: Seyyid Muhammed ←Seyyid İbrāhīm, Tāce’d-dīn adıyla bilinir ← Seyyid Aḥmed, Seyyid 
el-Hāşim adıyla bilinir ← Seyyid Cemāle’d-dīn Yusuf ← Seyyid Şerafe’d-dīn İsḥaḳ ← Seyyid Nizāme’d-dīn Veys ← 
Seyyid Şerafe’d-dīn Ḥüseyin ← Seyyid Minā’e’l-dīn ‘O̠smān ← Seyyid ‘İzze’d-dīn ← Seyyid Sāliḥ ← Seyyid Ḫāmis ← 
(amcası) Seyyid Ebü’l-Vefā’ Tācü’l-̠‘Arifīn. Özellikle krş. H. Zilhicce 855/M. 1451 tarihli icazetname, AA, Muhar-
rem Naci Orhan ve H. Zilhicce 990/M. 1583 tarihli icazetname, İzzettin Doğan; H. 10 Muharrem 905/M. 1499 ve 
H. Cemaziyelevvel 952/M. 1545 tarihli icazetnameler, AA, Ahmet Rıza Kargın; H. Muharrem 993/M. 1585 tarihli 
icazetname; AA, Mustafa Aygün, Şahlu Köyü, Göynücek-Amasya, Ağuiçen Ocağı; ayrıca bkz. bu kitapta (Vefai-
lik, Bektaşilik, Kızılbaşlık: Alevi Kaynaklarını, Tarihini ve Tarihyazımını Yeniden Düşünmek) “Bir Vefai/Alevi Der-
vişine Ait H. 955/M. 1548 Tarihli Bir Ziyaretname”, ve “Sinemilliler” yazısında belge: Erzincan-İcazetname.]

10 Örnek olarak bkz. “Sinemilliler” yazısında belge: Erzincan-İcazetname.
11 Menāḳıb-Türkçe, v. 151b.
12 Mesela bkz. Ṭabaḳāt-Şa’rānī, 117.
13 Ṭabaḳāt-Vāsiṭī, Ebü’l-Vefa’nın Şafii mezhebine mensup olduğunu iddia ederken, Menāḳıb-Türkçe tek bir mez-

hebe bağlı kalmadığını, konusuna göre dört mezhepten herhangi birinin içtihadına uyduğunu söyler, bkz. v. 
10a.

14 Menāḳıb-Türkçe, v. 18b-20b.
15 Kadınlı-erkekli toplu ritüellerle ilgili olarak bkz. Menāḳıb-Türkçe, v. 101a-102a. Burada anlatılan anekdota göre 

Ebü’l-Vefa’nın bu tür meclislerinden şüphelenen dönemin halifesi bu şüphesini ima edecek şekilde Ebu’l-Ve-
fa’ya meclislerinde tüketilmek üzere yedi tulum şarap gönderir. Ancak Ebü’l-Vefa keramet gösterip şarabı yağa 
ve bala dönüştürür. Ayrıca şarabına karşılık halifeye bir tas içinde, erkeğin şehvetini temsilen bir parça ateş ile 
kadının şehvetini temsilen bir parça pamuğu, aralarına biraz kar koyarak yollar. Şeyhin manevi gücünü temsil 
eden aradaki kar, ateşin pamuğu yakmasını önler.

16 Menāḳıb-Türkçe, v. 27b-29b.
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gerilimlere yer veren menakıpname, öte yandan Ebü’l-Vefa’nın Şii karşıtlığına da 
vurgu yapar.17 Ayrıntılı tartışmasına burada girmeyeceğimiz dikkat çekici bu vurgu, 
Ebü’l-Vefa’nın yaşadığı Kusan bölgesinin Bağdat ve Vasit gibi iki önemli Sünni mer-
kez arasına sıkışmış Şii ağırlıklı kuşaktaki konumu dikkate alınarak, dolayısıyla en 
azından bir boyutuyla korunma amaçlı olabileceği olasılığı da düşünülerek değer-
lendirilmelidir.18 Bu meyanda 11. yüzyılın ortalarında Sünni Selçukluların Şii Büvey-
hoğulları hanedanını ortadan kaldırıp halifeliğin merkezi Bağdat’ı kendi kontrolle-
rine almış olması ve akabinde Şii/Batıni çevrelere yönelik uygulanan baskı politi-
kaları özellikle gözden uzak tutulmaması gereken bir husustur.19

Ebü’l-Vefa’nın yaşadığı yüzyıl aynı zamanda tarikat silsilelerinin henüz yeni 
yeni şekillenmeye başladığı bir dönemdir. Hiçbiri en bilinenleri arasında olmasa da 
literatürde Vefai adını taşıyan birden fazla tarikatla karşılaşıyoruz. Bunlardan Ebü’l 
Vefa el-Bağdadi ile ilişkili olanı Şunbukiyye-Vefaiyye olarak bilinen tarikattır. İsmi-
ni Ebü’l-Vefa ve şeyhi eş-Şunbuki’den alan bu tarikat, Ebü’l-Vefa’dan daha sonra ya-
şadığı halde bazı kaynaklarda yanlış olarak Ahmed er-Rifai’ye nisbet edilen Rifaili-
ğin bir şubesi olarak gösterilir.20

Menakıpnamesine göre Ebü’l-Vefa’nın farklı bölgesel, etnik ve sosyal köken-
lerden binlerce müridi vardı ve daha hayattayken mürit ağı Irak’ın ötesine taşmış, 
Lübnan’dan Buhara’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyaya yayılmıştı; nitekim sorgu-
lanmak için Bağdat’a çağrılmasının asıl nedeninin de Abbasi halifesinin Ebü’l-Ve-
fa’nın bu büyük popülaritesinden ürkmesi olduğu ima edilir.21 Her ne kadar me-
nakıpnamedeki bu tür iddialar için belli bir abartma payı bırakılması uygun olsa 
da, gerçekten de daha geç dönemlerde Anadolu’ya ilaveten Mısır ve Halep’te de 
Vefai tarikatı mensuplarına rastlıyoruz.22 Anadolu özelinde Vefai varlığından bah-
seden elimizdeki telif eserlerden hiçbiri geç 15. yüzyıldan önceye gitmemekle bir-
likte, Hasan Yüksel’in bulup yayımladığı iki Arapça vakıfname sayesinde Vefailiğin 
Anadolu’daki mevcudiyetini 13. yüzyıla kadar geri götürebiliyoruz. Bu vakıfname-

17  Menakıbnamesindeki muhtelif anekdotlarda Ebü’l-Vefa, Rafizilere karşı ve ilk üç Sünni halifenin meşruiyetini 
savunur halde resmedilmektedir; mesela bkz. Menāḳıb-Türkçe, v. 59a-60a.

18  12. yüzyılın sonu ve 13. yüzyılın başında yaşamış olan coğrafyacı Yakut Hamevi’ye göre Kusan (Ķūsān), Numa-
niye (Nu’māniyya) ve Vasit (Vāsit) arasında yeralan ve içinde birçok köy barındıran bir bölgedir ve özellikle Nu-
maniye’de nüfusun büyük çoğunluğu “aşırı Şii” (ġāliyya) inancındadır, Yāḳūt ibn ‘Abdullāh al-Ḥamawī, Mu’cam 
al-Buldān, Dār al-Kuttab al-’ilmiyya, cilt 4 (Beyrut), 468, 339-340. Osmanlı döneminde bir ara Kusan’ın Numa-
niye’yi de içine alan bir idari birim olduğuna dair bkz. Muhammad Rashid al-Feel, The Historical Geography of 
Iraq between the Mongolian and Ottoman Conquests 1258-1534, (Bağdat: Electrofest Press, 1967), 18 no’lu harita. 
Büveyhoğulları döneminde bölgenin dinî ve mezhepsel yapısına dair bkz. Heribert Busse, Chalif und Grosskö-
nig: Die Buyiden im Iraq (945-1055) (Wiesbaden, Beyrut, 1969), 2 nolu harita. 7. yüzyılda kurulan Vasit şehri, 17. 
yüzyılda Dicle nehrinin yatağındaki değişim sonucu ortadan kalkmıştır. Ağırlıklı Sünni nüfusa sahip bu şehir 
Ebü’l-Vefa hayattayken iki defa kısa süreli olarak Şii kontrolüne geçmiştir, bkz. Mondher Sakly, “Wāsit,” Encyc-
lopaedia of Islam, 2. baskı (Leiden: Brill, 1960).

19  Selçuklu döneminde değişen dini ve siyasi dengeler ve Şiilere ve İsmaililere yönelik politikalar için bkz. Jonat-
han P. Berkey, The Formation of Islam: Religion and Society in the Near East, 600-1800 (Cambridge, 2003), 189-
201; A.C.S. Peacock, The Great Seljuk Empire (Edinburgh University Press, 2015), s. 258-66.

20  Ṭabaḳāt-Vāsiṭī, 7; J. Spencer Trimingham, The Sufi Orders in Islam (Londra: Oxford University Press, 1973), 281.
21  Menāḳıb-Türkçe, v. 27b.
22  Şunbukiyye-Vefaiyye tarikatına ait bir zaviyenin 1526’da Kahire’de kurulduğuna dair bkz. Trimingham, The Su-

fi Orders in Islam, 281; Mısır’da Vefai tarikatı ile ilgili bir grup en azından 19. yüzyıla kadar varlığını sürdürmüş-
tür, bkz. F. De Jong, Ṭuruq and Ṭuruq-linked institutions in nineteenth century Egypt: a historical study in organi-
zational dimensions of Islamic mysticism (Leiden: Brill, 1978), 76-7. 16. yüzyılda Halep’te yaşamış bir Vefai dervi-
şiyle ilgili olarak bkz. Heghnar Zeitlian Watenpaugh, “Deviant Dervishes: Space, Gender, and the Construction 
of Antinomian Piety in Ottoman Aleppo”, International Journal of Middle East Studies 37, sy 4 (2005): 535-65.
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lerden biri, Sivas eyaletinin Zara nahiyesinde bulunan Şeyh Merzuban [Şeyh Mer-
zubān] zaviyesi için Sultan III. Gıyase’d-din Keyhüsrev (h. 1266-1284) tarafından 
Şaban 672/1274 tarihinde kurulmuş vakfa aittir. Orijinal vakıfnamede Şeyh Merzu-
ban’ın tam adı “Şeyh Maḥmūd b. Seyyid ‘Alī el-Hüseynī el-Bağdādī” olarak verilmiş-
tir. Nisbeleri İmam Hüseyin’in soyundan ve Bağdatlı olduğuna işaret etmektedir. 
Aynı zaviye için daha sonra oluşturulan bir başka vakfın Muharrem 943/1536 tarihli 
vakıfnamesinde ise Şeyh Merzuban’ın adının sonuna, “el-Vefā’ī el-Ḥanefī” şeklinde 
iki yeni nisbe eklendiğini görüyoruz.23 Bu eklemelerin Osmanlı Devleti tarafından 
Sünni kimliğin tahkimi amaçlı politikaların ve Kızılbaşlara yönelik takibatın yoğun 
olarak yürütüldüğü bir döneme rastlaması bir tesadüf olmasa gerektir. Nitekim il-
ginçtir ki bu zaviye “Merziban Veli Ahioğlu Zaviyesi” olarak Bedri Noyan’ın derledi-
ği Bektaşi dergâh ve tekkeleri listesinde de yer almaktadır. Noyan’a göre Şeyh Mer-
zuban, Alevi geleneğinde İmam Zeynel Abidin soyundan bir seyit olarak bilinmek-
tedir. 20. yüzyıl Alevi ozanı Âşık Ali İzzet Özkan bir şiirinde şeyh Merzuban’dan 
“mürşit” ve “pir” olarak bahsetmiş ve devrin halifesi tarafından kendisine yollanan 
şarabı keramet gösterip bala ve tereyağına dönüştürmesini anlatmıştır.24 Aynı kera-
metin menakıbnamesinde Ebü’l-Vefa’ya atfedildiğini görüyoruz.25

Elimizde sadece 19. yüzyılda yapılmış bir kopyası bulunan, ama aslı Şeyh Mer-
zuban zaviyesinin vakıfnamesi ile aynı tarihte düzenlenmiş, Hasan Yüksel’in ya-
yımladığı ikinci vakıfname Sivas’ın Suşehri nahiyesindeki Şeyh Behlül Baba zaviye-
si vakfına aittir. İki zaviyenin birbiriyle olan coğrafi yakınlıkları kadar, her ikisi için 
de aynı sultanın aynı tarihte birer vakıf kurmuş olması dikkat çekicidir.26 Amas-
ya Tarihi adlı eserinde Hüseyin Hüsameddin kaynak belirtmeden Behlül Baba’nın, 
Baba İlyas’ın Suşehri’ne sürülen, aynı zamanda halifesi de olan kardeşinin çocuğu 
olduğunu yazar.27 Vakıfnamede tam olarak bu bilgiyi doğrulayacak bir veri yoksa 
da Şeyh Behlül Baba’nın “Şeyh Behlūl Dānā b. Ḥüseyn el-Ḫorāsānī” olarak verilen 
adındaki nisbesi, Baba İlyas gibi onun da Horasan kökenli olduğuna işarettir. Evliya 
Çelebi de Şebinkarahisar ile Erzincan arasında, “Behlūl-i Semerkandī” adında bi-
riyle ilişkilendirilen bir Bektaşi tekkesinden bahseder, bunun Behlül Baba zaviyesi 
ile aynı yer olması ihtimal dahilindedir.28 Vakıfnamesine göre Behlül Baba zaviye-
sini, vakfın kurucusu III. Gıyase’d-din Keyhüsrev’in babası Rükne’d-din Kılıçarslan 
(h. 1261-1266) yaptırmıştır. Vakıfname metinlerinden, ilgili vakıflar tesis edildiği es-
nada ne Şeyh Merzuban’ın ne de Şeyh Behlül Baba’nın hayatta olduğunu anlıyoruz. 
Bu da bize gösteriyor ki bu iki Vefai şeyhi 12. yüzyılın sonu veya 13. yüzyılın başı iti-
bariyle Anadolu topraklarında bulunuyordu.

23  Hasan Yüksel, “Selçuklular Döneminden Kalma Bir Vefaî Zaviyesi (Şeyh Marzubân Zaviyesi)”, Vakıflar Dergisi 
25 (1995): 235-50.

24  Bedri Noyan, Bütün Yönleriyle Bektâşîlik ve Alevîlik, cilt 5, (Ankara: Ardıç Yayınları, 2002), 331-2. Şiirin birinci kı-
tası şöyledir: Güzel Sivas Zara Tekke Köyünde / Şeyh Merziban Velî gibi er yatar / Hamdolsun yüz sürdüm ocak 
ayında / Bu tekkede mürşîd yatar, pîr yatar.

25  Bkz. Dipnot 47 [15].
26  Hasan Yüksel, “Bir Babaî (Vefaî) Şeyhi Zaviyesi (Şeyh Behlül Baba)”, Osmanlı Araştırmaları 21 (2001): 97-107.
27  Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, cilt 1 (İstanbul, 1327-30 [1911-1914]), 235-6; cilt 2, 395-6; zikreden Hasan 

Yüksel, “Bir Babaî (Vefaî) Şeyhi”, 97.
28  Evliyâ Çelebi b. Derviş Muhammed Zillî, Evliya Çelebi Seyahatnâmesi: Topkapı Sarayı Bağdat 305 Yazmasının 

Transkripsiyonu-Dizini, cilt 2, yay. haz. Yücel Dağlı vd. (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1996-2007), 199.
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Osmanlı arşiv kayıtları Malatya’da bulunan bir başka Vefai zaviyesinden daha 
bahseder. Bu örnek için elimizde ne bir vakıfname ne de kuruluş tarihi hakkında 
fikir verebilecek başka bir belge mevcut olmamakla birlikte, bu zaviyenin de Os-
manlı devrinden önceye giden bir geçmişi olduğu tahmin edilebilir. Zaviyeden söz 
eden elimizdeki iki arşiv belgesinin tarihleri sırasıyla 5 Cemaziyülevvel 1102/1691 ve 
Rebiyülevvel 1117/1705’tir.29 Belgelerde Muşar nahiyesinde bulunan bu zaviyenin adı 
“Kuṭbü’l-‘Arifin Seyyid Şeyh Ebü’l-Vefā’” zaviyesi olarak verilir ve birkaç köyün bu 
zaviyeye akar olarak vakfedildiği belirtilir. Bu zaviye ile Doğu Anadolu’daki Şeyh/
Şıh Ahmed adlı Alevi ocağı arasında ilginç bir bağlantı tespit ediyoruz. İlgili zaviye-
ye vakfedilen köylerden biri olan Şeyh/Şıh Hasanlı köyü, bahsi geçen arşiv belgele-
rinin ve 16. yüzyıla ait bölge tahrirlerinin de teyit ettiği üzere Şeyh/Şıh Ahmed oca-
ğının isim babası Şeyh/Şıh Ahmed-i Tavil’in türbesinin bulunduğu yerdir.30 Sözlü 
geleneğe göre köye adını veren Şeyh/Şıh Hasan, Şeyh/Şıh Ahmed-i Tavil’in kardeşi 
ve Dersim yöresindeki bir grup Alevi aşiretinin ortak atasıdır. Her ne kadar yuka-
rıdaki arşiv belgeleri Şıh Ahmed ile Ebü’l-Vefa zaviyesi arasında doğrudan bir ilişki 
kurmasa da, ocağa mensup dedelerin ellerindeki belgeler ailenin Vefai kökenli ol-
duğunu ortaya koymaktadır.31 İlginçtir ki bölgede 1970’li yıllarda derlenen sözlü an-
latılar Şıh Ahmed-i Tavil’i Yesevi tarikatının isim babası Ahmed Yesevi ile özdeşleş-
tirmektedir. Anlatıya göre Ahmed Yesevi Horasan’dan Anadolu’ya gelip bu bölgeye 
yerleşmiştir.32 Kısmen iki şahsiyetin aynı isme sahip olmasının yol açtığı bu açık 
anakronik inanç, Vefai tarihsel mirasının Bektaşi geleneği ile iç içe geçip bütünleş-
mesine bir başka örnek teşkil etmektedir.

29 BOA, İbnü’l-Emîn Evkaf, 2725: “Ḳażā-i meẕbure (i.e. Malatya) tabi’ Muşār nāḥiyesinde āsūde olan Kuṭbü’l-‘A-
rifīn Seyyid Şeyh Ebu’l-Vefā’ ḳuddise sırruhu’l-‘azīzün zāviye tekiyesinde..” ve BOA, Cevdet Evkaf, 6210: “Malāṭi-
ya mużāfātından Muşār nāḥiyesinde vāķi’ āsūde olan Kuṭbü’l ‘Arifīn Seyyid Şeyh Ebü’l-Vefā’ zāviyesinde...” Bu 
belgeler şurada da zikredilmişlerdir: Ahmet Yaşar Ocak, “Türkiye Selçukluları Döneminde ve Sonrasında Vefāi 
Tarīkatı (Vefāiyye): Türkiye Popüler Tasavvuf Tarihine Farklı Bir Yaklaşım”, Belleten 70, no. 257 (2006): 138.

30 Yinanç-Elibüyük, Kanunî Devri Malatya Tahrir Defteri, 103.
31  M. Beşir Aşan, “Fırat Kenarında Bir Horasan Ereni Şeyh Ahmed Dede”, I. Uluslararası Türk Dünyası Eren ve Ev-

liyalar Kongresi Bildirileri (Ankara, 1998), 60.
32 Bu sözlü geleneğe dair bkz. Mehmet Özdoğan, Aşağı Fırat Havzası 1977 Yüzey Araştırmaları, (İstanbul: Orta Do-

ğu Teknik Üniversitesi Aşağı Fırat Projesi Yayınları, No. 2, 1977), 64-5.
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Kardeşlerimiz bu dünyada barışsever olmalı; her milletten 
insanla konuşmalı ve onları dinlemekten zevk almalıdırlar. 

Böylece her kavimden [gelen katkıyla] bilgelikleri artar,
 daha da gelişirler ve hikmet sahibi olurlar.1

13. yüzyılın rahip şairi Yovhannês Erznkac’i (1230-1293) tarafından Ermenice der-
lenen iki fütüvvet kodundan [fütüvvetnâmeden] biri, şehir kardeşlik cemiyetinin 
üyelerini her milletten gelen bilgiye açık olmaya teşvik etmektedir. Ermeni Kilise-
si’nin İslamî kurum ve uygulamalara karşı direnci göz önüne alındığında hakikaten 
şaşırtıcı bir ifadedir bu. Nitekim Yovhannês, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde Müs-
lüman şehir kardeşlik cemiyetleri için Arapça, Farsça ve Türkçe yazılmış fütüvvet 
kodlarına [fütüvvetnâme] çok benzeyen birkaç tüzük hazırlamıştır.

Bu bölüm, Ermeni fütüvvet metinlerinin aslında Anadolu’da telif edilen fü-
tüvvet risalelerinin tesiri altında ortaya çıktığını göstermeye çalışacaktır; özellikle 
Şihâbeddîn Ömer es-Sühreverdî’nin (1144-1234) eserlerini ve onun öncülüğündeki 
fütüvvet geleneği çevresinde yazılanları kastediyorum.2 Bu Ermenice eserlerin, Er-
meni Kilisesi’nin İslamî sosyal ve dinî kurumlar tarafından “fesada ve bozulmaya” 
uğratılacağı korkusu altında, kendi kurumlarını yeniden yapılandırma girişimleri-
nin bir parçası olarak kaleme alındığını savunuyorum. Bu bağlamda, Yovhannês’in 
yaşadığı 13. yüzyıl Erzincan’ının entelektüel ve politik ortamını ele alacağım. O dö-
nemin Erzincan’ı Mengücek ve Selçuklu siyasi egemenliğinin tanınmasına karşı di-
renen rakip Ermeni akımların yaşadığı, Moğol liderliğindeki siyasi ve sosyal istik-
rarsızlığın devam ettiği bir şehirdi ve Farsçanın lengüistik ve edebî etkisine çok 
açıktı. Bölgedeki bu akımlar hem mahallî Ermeni kurumlarının (şehir kardeşlik ce-
miyetleri dahil) reform ihtiyacına parmak basıyor hem de yeni bir Ermenice İslamî 
edebî metin türünün gelişmesine yönelik şevki gösteriyordu. Bu metinler o büyük 
siyasi hercümerç döneminde, daha geniş bir kapsamda, Anadolu halkının kendi 
kendini yönetme eğilimine sözcülük edecekti.

** Robert Bedrosian, Cemal Kafadar, Scott Redford, James Russell ve Suzan Yalman’a; ayrıca, bölüm yazılırken 
ortaya koydukları görüş ve öneriler için bu kitabın editörlerine teşekkür ediyorum.

1 E. Paltasaryan, Hovhannes Erznkac’i ev nra xratakan arjaka / Erzincanlı Yovhannês ve Onun Nasihatname Edebi-
yatı (Erivan: Armenian Academy of Sciences, 1977), 227.

2 Bkz. Angelika Hartmann, al-Suhrawardî, Shihâb al-Dîn ‘Umar’, El2, ix, 778-781.
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Fütüvvet: Kristalleşme ve Gelişim

Fütüvvet, İslamî bağlamda “ideal insan” kavramı etrafında kristalleşmiş ahlakî bir 
koddu. 8. yüzyıldan itibaren fütüvvet, belirli ahlak ve hareket biçimleriyle tanım-
lanan bir davranış felsefesine dönüşmüş, İslam dünyasının muhtelif şehirlerinde 
bazı sosyal grupların önderliğinde sürdürülen ortak bir hayat tarzı ile irtibatlan-
dırılmıştır.3 Konuya dair en eski risaleler 11. yüzyıldan itibaren fütüvvetin kodunu, 
İslam tasavvufuyla ilişkili manevi bir çerçeveye yerleştirirken, zaman içinde dün-
yevî endişeler ve düzenlemeler ağırlık kazanıp merkezî hale geldi. Ebu’l-Kāsım Ab-
dülkerîm el-Kuşeyrî’nin (ö. 1072) Risâletü’l-Kuşeyrî olarak bilinen makalesinde yer 
alan fütüvvet bölümüne göre bu kavram, kazanılabilecek birtakım ahlakî ideal ve 
uygulamaları kapsamaktadır. Kuşeyrî’nin metni fütüvvetin gelişiminde bir dönüm 
noktası oluşturdu; zira bu eser telif edilene kadar fütüvvet, tasavvufi bağlamıyla sı-
kı sıkıya irtibatlı idi. İlk defa Kuşeyrî, fütüvvetin inançlardan değil birtakım eylem-
lerden oluştuğunu belirlemiş, ayrıca fütüvvet ile pazar arasındaki bağlantı hakkın-
da ilk açıklamayı da o yapmıştır. 12. yüzyıldan itibaren bu bağlantı kalıcılaşmış ve 
sonunda kodun temel bir parçası haline gelmiştir.4

12. yüzyılda, özellikle Bağdat’taki İslam âlimleri ve tarihçileri, fütüvvet kodları-
nı kendi örgütleri için tüzük haline getiren şehir kardeşlik cemiyeti üyelerinin (‘ay-
yârûn veya fityân, tekili fetâ) hareket ve tavırlarını eleştirdiler. Bazı İslam âlimleri 
kodu, “alışılmışın dışında olma, yoldan sapma” ithamıyla kınarken, diğerleri bu ce-
miyet üyelerini [hakiki] fütüvvet kodlarına uymamakla, fizikî kavga ve dalaşa gir-
mekle suçladı. 12. yüzyıl Bağdat Hanbelî hukukçusu Ebu’l-Ferec İbnü’l-Cevzî’nin 
(1115-1201) yazdığı Telbîsü İblîs (Şeytanın Ayartması) adlı eserde, hem fütüvvet anla-
yışına hem de buna uyduğunu iddia eden “‘ayyârûn” tayfasının eylemlerine yöne-
lik sert bir eleştiri vardır.5 İbnü’l-Cevzî özellikle, fütüvvet kardeşliğinin üyeleri ta-
rafından sergilenen şiddet eğilimini kınamıştır.6 Bu fütüvvet etkinliği ortamında, 
bir yanda kodun en temel prensipleri öbür yandan da kodu taklide yeltenenlerin 
eylemleri kıyasıya eleştirilirken, İslam dünyasının en yüksek mercii olan halife ta-
rafından başlatılan reformlar sayesinde fütüvvet, yeniden doğum ve yönlendirilme 
tecrübesi yaşadı.

Halife en-Nâsır Li-dînillah 1180 yılında yirmi iki yaşında tahta geçtiği zaman 
fütüvvet, İslam dünyasında yaygın bir şehir fenomeniydi. Yine de bu kurumun İs-
lamî bakımdan meşru olup olmadığı konusu karara bağlanmış değildi. Özellikle bu 
sebepten dolayı, halifenin fütüvvete katılımı ve neticede bu kurumun lideri oluşu, 
hem onun nihai menfaatlerinin açık bir ifadesi sayılmış hem de fütüvvetin gelişi-
minde belirleyici bir an olarak görülmüştür.7 En-Nâsır halifeliğe geçişinden sade-

3 Fütüvvet araştırmalarına giriş sadedinde bkz. Claude Cahen ve Franz Taeschner, “Futuwwa”, El2, ii, 961-9; Clau-
de Cahen, “Mouvements populaires et autonomisme urbain dans l’Asie musulmane du moyen âge”, Arabica 5 
(1958): 225-50; Arabica 6 (1959): 25-56, 233-65; D.A. Breebaart, “The Fütüvvet-nâme-i kebîr: a manual on Turkish 
guilds”, Journal of the Economic and Social History of the Orient 15, no. 1-2 (1972): 203-15; Franz Taeschner, “Akhî”, 
El2, i, 321-323; idem, Zünfte and Bruderschaften im Islam: Texle zur Geschichte der Futuwwa (Zürih: Artemis-Ver-
lag, 1979).

4 el-Kuşeyri, Risâletü’l-Kuşeyrî, Muhammed Emîn ‘Amran neşri (Kahire: Matba’at Mustafa el-Bâbî el-Halebî, 
1940), 114.

5 İbnü’l-Cevzî, Telbîs İblîs, Hayreddîn Ali neşri, (Beyrut: Dâru’l-Va’yi’l-’Arabî, 1970), 444.
6 İbnü’l-Cevzî, Telbîs İblîs. 
7 Franz Taeschner, “Die islamischen Futuwwabünde, das Problem ihrer Entstehung und die Grundlinien ihrer 
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ce iki yıl sonra, 1182’de fütüvvet [alâmeti] ile donandı. Halife, bu seremoniden yir-
mi beş yıl sonra 1207 yılında fütüvveti tamamen kendi otoritesine bağlamış, başta 
“serâvîl” denen fütüvvet şalvarı olmak üzere diğer elbiseleri, yeniden düzenlediği 
halife merkezli fütüvvet cemiyetine giriş ritüeli olarak Eyyûbî yöneticilerine dağıt-
maya başlamıştır.8 Bu faaliyetler halifenin yalnızca fütüvvet kurumunu reforme et-
mesini kapsamıyordu; aynı zamanda hilafetin bütün örgütsel çatısını yenilemek, 
tüm tüzel yapılanmaları kendine ve halifeliğin başkenti Bağdat’a yeniden bağla-
mak için ortaya koyduğu kapsamlı bir planın parçasıydı.9 İbn Vâsıl’ın tarih kitabı 
Müferricü’l-Kurûb’a göre halife, 1218’de sınır bölgelerinin hükümdarlarına (“mulû-
kü’l-etrâf”) fermanını mektupla bildirdi; onlar, fütüvvet kadehinden içip serâvîl 
kuşanmalı, böylece “saray fütüvveti” olarak bilinen kurumun hiyerarşik yapısının 
üyesi (“intimâuhum ileyh”) olmalıydılar. İbn Vâsıl’ın bildirdiğine göre hükümdarlar 
mektupları aldıktan sonra o kadehten içip serâvîl giydiler.10

Bu kurumsal yenilenişten sonraki iki yüzyıl, hem halifeliğin ahlak kurallarına 
olan ilgisi hem de kendine bağlı kuruluşları kontrol etme saikasıyla hazırlanmış bir 
dizi etkin fütüvvet kodunun telif edildiği dönemdir. Halifenin reformu İslam dün-
yasının mevcut aristokrasisine nüfuz etmeyi amaçlarken, halife merkezli fütüvvet 
hareketi en çok da Anadolu’yu etkilemiş görünüyor. Bu durum, büyük ihtimalle 
Şihâbeddîn Ömer es-Sühreverdî’nin 13. yüzyıl başlarında yeniden örgütlediği fü-
tüvvet anlayışının yaygınlaşmasının bir sonucuydu. Bu yüzyıl boyunca kurumsal 
hiyerarşiler bulanıklaşıp sayısız insan toplulukları ve siyasi oluşumlar Moğol ege-
menliği altında güç ve itibar yarışına girdikçe, fütüvvet daha belirgin bir sivil özerk-
lik aracı haline geldi.

Halife en-Nâsır Li-dînillah, Anadolu’ya yoğun ilgi göstermiş, Selçuklu sultanı 
II. Kılıçarslan’ın (hük. 1156-1192) kızı Selçuk Hatun (ö. 1188/1189)11 ile evlenmiştir. 
Halifenin reforma tabi tuttuğu yeni fütüvvet programının Selçuklu seçkinleri nez-
dinde ilgi gördüğü de müşahede edilmekteydi. İbn Bîbî’ye göre 1214’te Selçuklula-
rın Sinop’u fethedişinden hemen sonra, Selçuklu sultanı I. İzzeddîn Keykâûs (hük. 
1211-1219), Şeyh Mecdüddîn İshak’ı12 enfes armağanlarla Bağdat’a gönderdi ve halife 
merkezli fütüvvete katılma talebinde bulundu. Selçuklu sultanına teslim edilmek 
üzere Mecdüddîn’e, İbnü’l-Mi‘mâr’ın (1244) Fütüvvet adlı kitabıyla birlikte “mürüv-
vet [civanmertlik] kuşağı” ve “adalet şalvarı” (fütüvvet şalvarı) verildi.13

Geschichte”, Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft 87 (1934): 6-49.
8 Erik S. Ohlander, Sufism in an Age of Transition: ‘Umar al-Suhrawardî and the Rise of the Islamic Mystical Brot-

herhoods (Boston ve Leiden: Brill, 2008), 96.
9 Ohlander, Sufism in an Age of Transition, 20-7.
10 İbn Vâsıl, Müferricu’l-Kurûb fi ahbâri beni Eyyûb, Cemâleddîn eş-Şeyyâl ve Hasaneyn Muhammed Rebî’ neşri, 

(Kahire: Matbaat Dâr el-Kütüb, 1953-1975), iii, 206-7.
11 Benim bildiğim kadarıyla, bu evlilikle ilgili o dönemdeki tek atıf, İbnü’l-Esîr tarafından 1188/1189’daki vefatlar-

la ilgili bölümde yapılmıştır: “Selcûka Hatun, Kılıçarslan’ın kızı ve Halife’nin hanımıdır. Daha önce, Hisn-ı Key-
fa [Hasankeyf] hâkimi Nûreddîn Muhammed bin Kara Arslan’ın karısıydı; onun ölümünden sonra, herkesin 
önünde ona karşı muhabbetini izhar eden Halife ile evlendi. Halife, bu hanım için onun kasabasının üst tara-
fında, batı yakasında bir türbe yaptırmış ve bu türbeyle yan yana, Ramle’nin ünlü düşkünler evini inşa ettir-
miştir.” Bkz. The Chronicle of Ibn al-Athir for the Crusading Period from al-Kâmil fi’l-tarikh, İngilizceye çev. D.S. 
Richards (Aldershot: Ashgate, 2006-2008), ii, 358.

12 Mecdüddîn İshak hakkında daha ayrıntılı bilgi için bu eserin 7. kısmına bkz. Sara Nur Yıldız ve Haşim Şahin, 
“Sultanların Yakınında: Mecdüddîn İshak, İbn Arabî ve Selçuklu Sarayı”.

13 İbn Bibî, El-Evâmirü’l-Alâ’iye fi’l-Umûri’l-Alâ’iye, Adnan Sadık Erzi tarafından tıpkıbasım (Ankara: Türk Tarih 
Kurumu, 1955) 154-60.
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Halifenin ünlü sûfî hatip Şihâbeddîn Ömer Sühreverdî’yi 1221’de manevi ve si-
yasi elçisi olarak bölgeye göndermesi, İslam dünyasının bu sınır bölgesinde fütüv-
vet kurumunun gelişimiyle ilgilendiğini göstermektedir. Sühreverdî, eğitimini Bağ-
dat’taki Nizamiye Medresesi’nde tamamlayarak bu şehrin en tesirli hatiplerinden 
biri haline gelmiş gayet üretken bir âlimdi. Bağdat şehrindeki sûfî zaviyelerinin ge-
nel idaresini üstlenmiş, buna ilaveten sadece Anadolu’da değil, Eyyûbî idaresi altın-
daki Mısır’da ve Hârezmşâhların Buhara’daki sarayında halifeye bağlı bir diplomat 
olarak görev yapmıştır. Halife-Sühreverdî münasebetinde sürtüşmeler de yaşan-
mış, halife artık bir noktada Sühreverdî’nin görevini ilga edip onun halkla hemhal 
olmasını, konuşmasını yasaklamıştı. Onun 1221’de Anadolu’da görev alışı bu soğu-
ma döneminden sonra gelmiştir. Sühreverdî’nin bölgedeki görevlerinden biri, ye-
ni taç giymiş Sultan I. Alâeddîn Keykubâd’a halife menşûru (tayin ve tanınma fer-
manı) vermek, ayrıca sultan ve siyasi seçkinler tabakasını Sühreverdiyye tarîkatına 
sokmaktı. Ancak büyük kardeşi I. İzzeddîn Keykâûs’un aksine Sultan Keykubad, 
halife merkezli fütüvvet hareketine intisap etmemiş görünüyor.14

Sühreverdî Tarzı Fütüvvet ve Sonrası

13. yüzyıl sonlarında yazan İbn Bîbî’nin 1221’de Selçuklu başkentini ziyaret eden 
Sühreverdî’ye dair anlattıkları, Şeyh’in Anadolu’daki etkisinin büyük ve hayli uzun 
süreli olduğunu gösteriyor:

Şeyh [Sühreverdî] Konya’da kaldığı süre içinde, sultan onu defalarca ziya-
ret etmeye gayret etti. Bilâd-i Rûm’un [Anadolu’nun] seçkin ve sıradan in-
sanları, özellikle de Konya’nın genç-yaşlı bütün sakinleri, soylular ve ahılar 
şeyhin hırkasını giyerek teberrük [bereketlenme amacıyla öpme] ve irâde 
[şeyhin müridi olma] şerefini kazandılar.15 Herkes şeyhin sünnet, tarikat, 
şeriat ve hakikate dair manevi kudret ve himmetinden kabiliyetine göre 
alacağı nasibi aldı. Bugüne kadar da o [ziyaretin] saadet meyveleri halen 
bakidir, tesiri devam etmektedir.16

Sühreverdî, Anadolu’ya gelir gelmez Halife en-Nâsır’ın savunduğu fütüvvetten 
örgütsel olarak ayrı bir program takip etmiş gibi görünüyor.17 Bununla birlikte, ha-
lifeliğe sadakat fütüvvet anlayışının temel bir parçası olmaya devam etmiştir. Nite-
kim onun konuyla ilgili ilk risalesi bunu tasavvufun bir parçası olarak tarif etmiş; 
bu da neticede halifelik ile köklü bir şekilde irtibatlı olmuştur.18 Tasavvuf ile fütüv-

14 İbn Bibî, El-Evâmirü’l-Alâ’iye fi’l-Umûri’l-Alâ’iye, 232-3. İbn Bîbî, sultanın Sühreverdî’ye mürit olarak intisap et-
me töreni de dâhil, halifenin gönderdiği egemenlik simgelerine ve onunla bağlantılı seremoniye dair zengin 
açıklamalar yapmasına rağmen, sultanın halife merkezli fütüvvet hareketine girip girmediği hususunda haki-
katen pek sessizdir. Bu da aslında sultanın serâvîl (fütüvvet şalvarı) giymediğini ima etmektedir.

15 Bu iki farklı türde hırka, iki farklı fütüvvet üyesine, yani kavlî ve seyfî olana mukabil olarak verilir. İlki bir usta ile 
sathi bir münasebet kurmuşken ikincisi doğrudan münasebet kurmuştur. Bkz. Şihâbeddîn ‘Umer Sühreverdî, 
Fütüvvetnâme, neşr. M. Sarrâf, Resâil-i Cevânmerdî: müştemil ber heft fütüvvetnâme (Tahran: Encümen-i Îrân-
şinâsî-i Ferânsa, 2000), 94-5, 101, 109, 110, 125-6.

16 İbn Bîbî, El-Evâmirü’l-’Alâ’iye, 233.
17 Ohlander, Sufism, 272-3.
18 Sühreverdî, İdâletü’l-’iyân, MS Bursa Ulu Cami 1597, fol. 89a. Ohlander tarafından atıfta bulunulmuştur, bkz. 

Ohlander, Sufism, 279.
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vet arasındaki bu ilişki, fütüvvet üyelerinin giydikleri libasın dervişlerin kıyafetine 
benzediğine işaret eden Sühreverdî tarafından da vurgulanır: “Tasavvufun kıyafeti 
hırka, fütüvvetin kıyafeti ise şalvardır. İç elbise (zîr-câme) ve şalvar, hırka cümlesine 
girdiği için, fütüvvet tasavvuf yolunun bir parçasıdır.”19 Sühreverdî ayrıca, dervişle-
rin evvelce yaptığına benzer şekilde, zinadan geri durmanın sembolü olarak fütüv-
vet üyeleri tarafından şalvar (serâvîl) giyilmesini ısrarla vurgulamakta ve fütüvvet 
teşkilatıyla bağlantılı olup gezginlerin konaklayabileceği binaların önemine dikkat 
çekmektedir.20

Sühreverdî’den sonra Anadolu’da fütüvvet üzerine en az üç İslamî eser telif edil- 
di.21 En uzun olanı, Tokat’ta 1290’da Mevlânâ Nâsırî tarafından Farsça yazıldı.22 Bir di- 
ğeri Harputlu İlyasoğlu Nakkāş Ahmed tarafından Arapça yazılmış ve Halife el-Mus-
tansır oğlu Ebu’l-Hasan Ali’ye (hük. 1226-1242) ithaf edilmiştir. Fütüvvet üzerine ilk 
Türkçe risale Yahya b. Çoban Fetâ el-Burgâzî tarafından 14. yüzyılın başlarında ha-
zırlanmıştır. Bu eserlerin her biri Sühreverdî’nin fütüvvet koduna bağlılık gösterse 
de bazı farklılıklar ihtiva etmektedir; özellikle Burgâzî’nin eseri bir hayli farklıdır.

Sühreverdî gibi, üç yazar da insan vücudunun muayyen bölümlerinin açılma-
sı-kapanması metaforuna uygun şekilde, fütüvvetin bazı temel prensiplerini veya 
belirli şartlarını açıklamaktadır. Hem Nakkāş hem de Burgâzî, feta (fütüvvet sahi-
bi, genç delikanlı) kişinin gözlerini, dilini ve ellerini yasak şeylerden, utanç verici 
konuşmalardan ve fiziksel zarardan uzak tutması gerektiğini izah ediyor.23 Her üç 
metin de fütüvvetin temelinde inanç olduğu konusunda ısrar ederken, fütüvvet ve 
şeriat arasında ne derece bir ilişki olduğu hususunda farklı şeyler ileri sürmektedir.24 
Sühreverdî’nin kendi risalelerinde sûfi tekke hiyerarşisinin aynen taklit edilmesin-
de ısrar ettiği gibi, Nâsırî ve Nakkāş’ın metinleri de fütüvvet hiyerarşisini usta-çırak 
ilişkisine uygun olarak iki taraflı düzenlemektedir.25 Ancak Burgâzî’nin metni, fü-
tüvvetle ilişkili cemiyetlerin üçlü bir organizasyonunu önererek bu hususlarda bir 
yenilik ortaya koymaktadır.26 Her üç eser de fütüvvetin ağır sorumluluğunu, yeni 
başlayanların intisap ritüelini ve fütüvvet mensuplarının iffet yükümlülüğünü çe-
şitli şekillerde sembolize eden tarikat kıyafetlerini kuşanmanın ehemmiyetine dik-
kat çekmektedir.27 Sühreverdî’nin metinleri gibi, bu üç makale de kardeş fütüvvet 
mensuplarının hazır bulunduğu mecliste nasıl sohbet edileceğine [adap ve erkâ-
na] önem vermektedir.

19 Sühreverdî, Fütüvvetnâme, 94. Ayrıca aynı eserin Henry Corbin tarafından yazılan giriş kısmına bkz. 42.
20 Sühreverdî, Fütüvvetnâme, 94-5, 109-10, 125-6.
21 Bkz. Breebaart, “The Fütüvvet-nâme-i kebîr”, 203-5. Anadolu kökenli birçok fütüvvet risalesi evvela Abdülbâki 

Gölpınarlı tarafından çalışılıp neşredilmiştir. Onun şu makalesine bkz. “İslam ve Türk İllerinde Fütūvvet Teş-
kilatı ve Kaynakları”, İktisat Fakültesi Mecmuası 11, no. 1-4 (1949-1950): 23-354; “Burgâzî ve Fütüvvet-namesi”, İk-
tisat Fakültesi Mecmuası 15, no. 1-4 (1953-1954): 76-154; “Şeyh Seyyid Ghaybioğlu Şeyh Seyyid Hüseyn’in Fütü-
vvet-namesi”, İktisat Fakültesi Mecmuası 17, no. 1-4 (1955-1956): 27-126; “Fütüvvet-name-i Sultani ve Fütüvvet 
Hakkında Bazı Notlar”, İktisat Fakültesi Mecmuası 17, no. 1-4 (1955-1956): 127-44.

22 Taeschner, metnin Tokat’ta telif edilmesine rağmen, yazarının muhtemelen Sivaslı olduğu sonucuna varmış-
tır. Bkz. Franz Taeschner, Der anatoliscben Dichter Nâsirî (um 1300) und sein Futuvvetnâme (Leipzig: Brockhaus, 
1944), 3.

23 Gölpınarlı, “İslam ve Türk”, 215-5 ve “Burgâzî”, 125.
24 Gölpınarlı, “İslam ve Türk”, 209-15 ve “Burgâzî”, 111.
25 Ohlander, Sufism, 286-68.
26 Ohlander, Sufism, 115-6.
27 Taeschner, Nâsirî, 209. Gölpınarlı, “İslam ve Türk”, 222-4 ve “Burgâzî”, 124.
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Her bir eser kendi çapında benzersiz iken, Burgâzî’nin telif ettiği risale, fütüv-
vetin acilen reforma ihtiyaç duyduğu hususundaki ısrarıyla, diğerlerinden en farklı 
olandır. Burgâzî fütüvvet ile ilişkili hataları cesaret ve kahramanlık (alplik ve baha-
dırlık) kavramlarına bağlar.28 Aslında kendisi de açıkladığı gibi, fütüvvetin bozulu-
şu olarak gördüğü şeyler onu sarsmış, böylece bu metni kaleme almaya karar ver-
miştir:

İtaat yerine fesat kıldılar, edep, hayâ yerine yüzsüzlük düzdüler. Ve dahi, 
cahilliği yani bilmezliği fütüvvet hücceti kıldılar. Gördüm ki fütüvvet ka-
pısında oturan ahılarda fütüvvetname yok, yani fütüvvet kitabı yok... Dile-
dim ki fütüvveti beyan kılayım, bir kitap yazayım.29

Bu üç eserin Sühreverdî risalelerinden 50 ila 100 yıl sonra telif edildiğini göz 
önüne alırsak, şeyhin bu bölgede, özellikle Anadolu fütüvvet metinlerinin kom-
pozisyonu üzerinde kalıcı bir etki bıraktığı ortaya çıkar. Erik Ohlander tarafından 
gösterildiği ve yukarıda da belirtildiği üzere, Sühreverdî’nin propagandasını yaptı-
ğı fütüvvet tarzı aslında halife tarafından yaygınlaştırılandan farklıydı. Ancak hali-
fe bu kuruma böylesine büyük bir ilgi göstermeseydi Sühreverdî’nin metinleri bü-
yük bir ihtimalle telif edilemezdi. Her metin Sühreverdî’nin sarahatle vurguladığı 
talimatlardan bir şekilde sapma göstermektedir; gerek fütüvvet ve halifelik arasın-
daki ilişkiye, gerekse fütüvvetin örgütsel yapısına veya fütüvvet evinin tasvirine ne 
denli önem verildiğine dair tüm ifadelere baktığımızda bu farklılığı görürüz. Yine 
de eserlerin temel kaygıları büyük ölçüde inancın merkezi konumuna, usta-çırak 
ilişkisine, iffet sembolü olarak kıyafet kuşanmaya ve sohbet adabına verilen öne-
min yanı sıra insan vücudu bağlamında davranış ve ahlakı tanımlarken de Sühre-
verdî’nin fütüvvet ideolojisine ayna tutmaktadır.

Sühreverdî risalelerinde ille de Selçuklu saltanatına veya halifeliğe bağlı ol-
mayan, ama usta-çırak münasebetiyle birbirine bağlanan insanların bulunduğu, 
“hankāh” merkezli, şehir kökenli, spiritüel-sosyal cemaatleri cesaretlendirdi. Belki 
de Sühreverdî’nin öngördüğü bu sosyal kardeşlik, hem tavsiye edilen bir hayat tar-
zını teşvik ettiği hem de cemaat üyelerine –ister Selçuklu saltanatı, isterse halifelik 
tarafından dayatılsın– diğer bütün sosyal kontrol biçimlerinden bağımsız davran-
ma yolunu açtığı için, onun sunduğu hususi prensipler Anadolu’nun şehir sakinleri 
arasında yankı bulmuştu. Anadolu’nun yerleşik sakinleri, özellikle Moğolların böl-
geye hâkim olduğu dönemde üst üste gelen karışık güç hiyerarşileri şebekesinde 
yol bulmaya çalışıyordu. Belki de en şaşırtıcı olan husus, Sühreverdî’nin fütüvvete 
dair söylemlerinde beliren endişe ve tavsiyelerin, rahip şair Yovhannês Erznkac‘i 
tarafından hazırlanan iki Ermeni fütüvvet makalesinde de aynen tekrarlanmasıdır.

28 Fütüvvetin militarist davranışla çok yakından bağlantılı olduğuna dair benzer bir eleştiri, 14. yüzyılın başların-
da Ahmed Gülşehrî tarafından yazılan “Kerâmât-ı Ahi Evren” başlıklı metne de yansımıştır. Bkz. Franz Taesch-
ner, Gülschehrî’s Mesnevi auf Akhi Evren, den Heiligen von Kirschehir und Patron der türkische Zünfte (Wiesba-
den: Steiner, 1955), 14.

29 Gölpınarlı, “Burgâzî”, 112-5. [Bu paragrafı Gölpınarlı tarafından neşredilen Burgâzî metninden aynen aldım, sa-
dece bazı ekleri günümüz Türkçesine uyarladım. Çev. A. Sait Aykut]
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Hıristiyanlar ve Fütüvvet

İbnü’l-Mi‘mâr’ın fütüvvet üzerine yazdığı risalenin işaret ettiği gibi, 13. yüzyılın baş-
larında ehl-i zimmet gruplarının (Hıristiyanlar, Museviler ve Sâbiîler) sınırlı bir şe-
kilde halife merkezli fütüvvette yer alabileceğine dair bazı deliller vardır.30 Bununla 
birlikte, Nâsırî ve Burgâzî’nin yazdıklarına göre, Anadolu’da en azından 13. yüzyıl 
sonlarında ve 14. yüzyıl başlarında gayrimüslimlerin bu kurumlara girmesi imkân-
sızdı. Aslında Nâsırî gayrimüslimlerin fütüvvet ile ilişkili yapılara bile girmemele-
rini şart koşar.31 Burgâzî fütüvvet dergâhına kabul edilemeyecekler listesine sah-
tekârlar, astrologlar, caniler ve yalancılardan önce gayrimüslimleri koymaktadır.32 
Konuyla ilgili beyanında Müslüman olmayanların “gerçek inanca karşı kör” olduk-
ları için fütüvvete giremeyeceklerini bildirir.33

Bununla birlikte, fütüvvet benzeri Hıristiyan organizasyonların varlığı halife 
reformundan çok önceye, 12. yüzyıla kadar uzanmaktadır. 1120’lerde Antakya ken-
tinde gerçekleşen bir hadiseyi anlatan Urfalı Mateos’un (ö. 1136) vakayinamesi, Er-
menilerin de fütüvvet benzeri kardeşliklere katıldığını ispatlamaktadır:

Aynı yılın barekendan günü (Ermenice: mec pahk‘ başlangıcından hemen 
önceki pazar ya da Paskalya öncesi perhiz) tuzlu balık taşıyan (Ermeni-
ce: tarex) bir kervan Doğu’dan Antakya şehrine geldi.34 Bu kervana ait in-
sanlar pazar yerinde eğleştiler; içiyorlardı ve neşeliydiler. Kasabalılar on-
ların dans ve şarkı seslerini duyunca, hepsi galeyana gelerek onlara girişti, 
üzerlerine küspe attılar; daha sonra da onları şehirden kovmaya çalıştılar. 
Şimdi bu kervandaki adam sayısı 80 olup her birinin değnekleri var idi ve 
amaçları konusunda kararlıydılar. Liderleri (manktawagn nocʻa)35 onlara 
haykırdığında, sarhoş oldukları halde kasaba halkının peşine düştüler; on-
ları Sevodn (Ermenice kara ayak) Kapısı’ndan Saint Peter Kilisesi’ne kadar 
takip ettiler. Tüm kasaba halkını kaçırttılar, kafalarını ve kemiklerini kırdı-
lar. Nihayet Antakyalılar, bir daha onları rahatsız etmeyeceklerine dair haç 
ve İnciller üzerine yemin etti. Böylece barış yeniden tesis edildikten sonra, 
kervan asıl mekânına geri döndü.36

Kullanılan terminolojiye, grubun ticaretle ilgili çıkarlarına ve onlara atfedilen 
şiddete bakan araştırmacılar, bu olayın Van / Ahlat civarında neredeyse 12. yüzyı-
lın ilk yarısı gibi erken bir dönemde, fütüvvete girmiş Ermeni şehir cemaatlerinin 

30 İbnü’l-Mi‘mâr, Kitâbü’l-fütüyve, Mustafa Cevâd neşri, (Bağdat: Mektebetü’l-Müsennâ, 1960), 167, 175.
31 Taeschner, Nâsirî, 10.
32 Gölpınarlı, “Burgâzi”, 121.
33 Aynı yerde.
34 Ermeni âlimleri arasında genel olarak bu kervanın Van’dan geldiği kabul edilmiştir. Bkz. V. Grigoryan, “Arevmt-

yan Ukrainayi Haykakan Galut’neri Ktričvorac’ Elbayrut’yunneri Masin” / “Batı Ukrayna Ermeni cemaatlerinin 
cesur kardeşliklerine ilişkin olarak”, Patma-banasirakan Handês (Erivan) 2, no. 21 (1963): 115-6.

35 Manktawag terimi “gençlerin büyüğü, lideri” anlamına gelir. Bu terim 13. yüzyılın sonlarında oluşan Ermeni 
kardeşlik tüzüklerinde kullanılır ve tam da ahı veya fetâ kelimesinin eşanlamlısıdır. Bkz. L. Xačik‘yan, “1280 
T‘vakanin Erznkayum kazmakerpvac elbayrut‘yunna” / “1280’de Erzincan’da kurulan Kardeşlik Cemiyeti”, Tele-
kagir (Erivan) 12 (1951): 208.

36 Armenia and the Crusades Tenth to Twelfth Centuries: the Chronicle of Matthew of Edessa, çev. Ara Edmond 
Dosturian (Lanham, Md.: NAASR and University Press of America, 1993), 148-9; Matt‘eos Urhayec‘i, Žamana-
kagrutʻiwn, neşr. M. Melik-Adamian ve N. Ter-Mik‘aelyan (Valaršapat: Valaršapat, 1898), 226.
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varlığını ispatladığını öne sürmektedirler.37 Yine de 1120’den 13. yüzyıl sonlarına ka-
dar Ermeni bağlamında fütüvvet tabanlı bir derneği andıran herhangi bir şeye dair 
hiçbir referans bulunmamaktadır metinlerde.38 Seta Dadoyan halifelikçe yapılan 
reformun Ermeni kodunun gelişimini etkilediğini öne sürmüş olmasına rağmen,39 
asıl etki fütüvvetin halifelikçe yeniden ele alınışından kaynaklanmamıştır. Daha zi-
yade, halife elçisi Şihâbeddîn Sühreverdî’nin Farsça yazılarının bölgeye tesiri hem 
Anadolu’da hem de Farsçayı mükemmel bilen Erzincan Ermeni kardeşliğinin üye-
leri arasında fütüvvetin macerasını şekillendirmiştir. Ayrıca İslamî kurum ve sosyal 
örgüt düzenlerinin bu bölgede inşa edilişinin hemen akabinde, Ermenilerin de ku-
rumsal reform kaygısına düşmeleri (Hıristiyan) Ermeni sivil cemaatlerin ahlakî ko-
dunun oluşturulmasına hız kazandırmıştır.40

13. yüzyılın sonlarında rahip-şair Yovhannês Erznkac‘i tarafından yazılan iki 
Ermenice metin –muhtemelen beş yıl arayla telif edilseler de– birbirinden oldukça 
farklıdır. Erznka / Erzincan’ın yerli halkından olup evvela Sepuh Dağı’ndaki (Erzin-
can’ın hemen dışında Keşiş Dağları’nda) Aziz Minas Manastırı’nda ve aynı bölge-
nin diğer manastır komplekslerinde41 yetişen Yovhannês Erznkac‘i “Pluz” (bu lakap 
mavi gözlü ya da kısa boylu olduğunu ima eder), daha sonra Vartan Arewelcʻi (1198-
1271) tarafından kurulan Kayan Berd’deki Aziz Andreas Manastırı’nda ilim tahsil et-
ti.42 Genç Yovhannês muhtemelen Aziz Andreas’ta, yaklaşık 1260 yıllarında İslamî 
konulara ciddi bir alaka besleyerek, Arapça popüler bir neoplatonik metin olan Saf 
Gönül Dostlarının Mektupları’nı (Resâil-i İhvân-ı Safâ) tercüme etmiştir.43 Neredeyse 

37 Dickran Kouymjian, “The Canons dated 1280 of the Armenian akhî-type brotherhood of Erzinjan”, Actes du 
XXIXe Congrès Internationales Orientalistes (Paris: L’Asiatheque, 1975), bölüm I, ii, 107-115.

38 Zamanın Ermenice metinlerinde 150 yılı aşkın süredir bu tür örgütlere atıfta bulunulmaması, bu cemiyetlerin 
dönem içinde bölgeden tamamen silindikleri anlamına gelmez. Belki de kaynaklar bu tür cemiyetlerden bah-
setmek konusunda isteksiz kalmış veya bunların popülaritesi geçici olarak düşmüş olabilir.

39 Seta Dadoyan, “A case study for redefining Armenian-Christian cultural identity in the framework of Near Eas-
tern urbanism – 13th century: the Nâsirî futuwwa literature and the brotherhood poetry of Yovhannês and Kos-
tandin Erzenkacʻi (texts and contexts)”, J.J. Van Ginkel, H.L. Murre-van den Berg, ve T.M. Van Lint (ed.), Redefi-
ning Christian Identity: Cultural Interaction in the Middle East Since the Rise of Islam (Leiden: Brill, 2005), 237-
264; aynı yazar, “The Constitution of the brotherhood of Erzinjan (1280): an Armenization of the futuwwa re-
form project and literature of Abbasid Caliph al-Nâsir li-Dîn Allâh”, Revue des Etudes Arméniennes 29 (2004): 
117-65.

40 James Russell, Ermenistan’da benzer türden kardeşlik cemaatlerinin, Hıristiyanlık öncesi bağlamında da mev-
cut bulunduğunu göstermiştir. Aslında Russell, Anadolu’daki Mitra kültlerinin uygulamaları ile bağlantılı olan 
Hıristiyanlık öncesi İran alt [kültür] tabakalarının, ortaçağ sonu fütüvvet tipi cemaatler bağlamında muhafa-
za edildiğini savunmaktadır. Ayrıca, 13. yüzyıl Erzincan’ındaki fütüvvet kardeşliği tüzüklerinin, kiliseden ilham 
alan kurumsal reformun bir parçası olduğunu öne süren ilk kişi de odur. Bkz. James R. Russell, “On Mithraism 
and freemasonry”, Heredom: the Transactions of the Scottish Rite Research Society 4 (1995): 269-86; aynı yazar, 
“Medieval Armenian fraternities”, Transactions of the American Lodge of Research. F. & A.M. 22 (1993): 28-37.

41 “Sivas Anonim Vakayinamesi” içinde bir paragrafta şöyle deniyor: “Ter Hakop 1268 yılında katolikos (en üst dinî 
merci) oldu, Erznkalı Pluz da vardapet oldu.” Bkz. V.A. Hakobyan editörlüğünde, “Manr Žamanakagrutʻiwnner 
XIII-XVIII dd” / “13. Yüzyıldan On Sekizinci Yüzyıla Doğru Daha Küçük Vakayinameler” (Erivan: Armenian Aca-
demy of Sciences, 1956), ii, 156. Baldasaryan’a göre, Yovhannês 1268 yılına kadar rahip olmasaydı, o zaman Yov-
hannês sargawag (Ermenice: diyakoz) adlı birinden bahseden 1268 kitabesi muhtemelen aynı kişiye atıfta bu-
lunmuş olacaktı. Ayrıca, 1266 yılından kalma bir kolofon şöyle diyor: “Mukaddes Kurtarıcının bereketiyle Eke-
leac şehrinde, 1266 yılında sargawag Yovhannês’den...” Şu kaynaklardan aynen alınmıştır: Paltasaryan, Hovhan-
nes, 23-24 ve H. K‘iwrtean, Eriza ew Ekeleac Gawar (Venedik: San Lazzaro, 1953), 118. K‘iwrtean bu elyazması ve 
onun kolofonuna dair bir referansı Eǰmiacin dergisinde basılan “Karin (Erzurum) El Yazmaları Dizini”nde bul-
muştur. Bkz. Eǰmiacin, 1863, w., c. 1, 78. Daha sonra 561 numaralı asıl elyazma eseri Ermenistan’ın Eǰmiacin (Eç-
miyazin) kentinde buldu. K‘iwrtean bu eserin Yovhannês tarafından telif edilip halen mevcut ileri sürmektedir.

42 Bu manastır ve kalenin nerede olduğu tam olarak bilinmemekle beraber modern Ermenistan Cumhuriyeti’nin 
Lori veya Tavuş eyaletinde bulunma ihtimali vardır.

43 Seta Barsoumian-Dadoyan, Hay-Arabakan mšakut‘ayin haraberuteanc palmudenen, 13 dar: Yovhannês Pluz Er-
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yirmi yıl sonra iki fütüvvet metni telif edişinden anlaşılacağı üzere, Resâil’de anlatı-
lan hiyerarşik kardeşlik Yovhannês üzerinde ciddi bir tesir bırakmış gibi görünüyor.

Yovhannês 1272-1280 yılları arasında geniş çaplı seyahatlerde bulundu. Ku-
düs’ü ziyaret etti ve Hromgla’da (Rum Kale) Ermeni katolikos [Ermeni kilisesinin 
manevi liderliği] merkezinde, ayrıca Kayan Berd’deki manastırda eğitim gördü. 
Gürcistan krallığındayken yerel bir Ermeni soylusu için Semavi Cisimlerin Hareke-
tine Dair adlı eserini hazırladı.44 Gençlik yıllarını geçirdiği Surb Minas Manastırı’na 
1280’lerde dönen Yovhannês, Dionysios Thrax [Trakyalı Diyonisyus] tarafından ya-
zılan Dilbilgisi Sanatı kitabı üzerine bir şerh döşendi. Ayrıca, Ermeni prensler, ra-
hipler, Erznka kardeşlik cemiyeti mensupları ve “ortak halk için” (xratk‘ hasarakac) 
şiir ve nasihatname (xratakan) edebiyatına girdi.45 Yovhannês’in eseri, kendi muaz-
zam nasihatname edebiyatının yansıması olarak, geniş çaplı kültürel ilgilerini ve 
farklı konumlardaki insanlar için hissettiği derin endişeyi gösteriyor.46

Yazdığı fütüvvetname benzeri iki makale birbirinden farklı olsa da her ikisi de 
Sühreverdî’nin fütüvvet tarzıyla bağlantılı birçok kavramı bir araya getirmektedir. 
Makalelerinden birincisi Sahman ew kanonk‘ miabanut‘ean elbarc‘ (Kardeşler Bir-
liğinin Tüzüğü ve Temel Prensipleri) başlığını taşır. Bu tüzük iki genel kısma ayrıl-
mıştır: Çeşitli kardeşliklerin tasviri ve dernek üyeleri için pratik ve ahlakî kurallar 
seçkisi. Eser, Hıristiyanlığa bağlılık etrafında çerçevelenmiş ve İncil’den iktibaslarla 
doldurulmuştur. Metnin ilk bölümünde Yovhannês dört farklı kardeşlik türünü ta-
nımlar: (1) Tanrı’nın tüm yarattıkları, (2) aynı ebeveynden doğanlar (3) Hıristiyan-
lığa giren / vaftiz olanlar, (4) mezkûr tüzüğün yazıldığı derneğe üye olanlar. Bu kar-
deşliğin hem yeni olmadığını hem de özellikle Hıristiyanlığa çok yakıştığını vurgu-
lamaktadır. Bu dördüncü tür kardeşliğin üç gayesi a) dürüst davranışı teşvik etmek, 
b) kârı paylaşmak, c) dünyevî âdetleri Mesih adına korumaktır.47 Tokatlı Mevlânâ 
Nâsırî’nin Farsça makalesiyle aynı zamanda telif edilen bu metin, bu tür bir kardeş-
liği kâr amaçlı ticaret ve sosyal yaşamla bağdaştıran ilk Anadolu tüzüğüdür.

Yovhannês Erznkac‘i ahlakî eylemleri bire bir bedenle izah ediyor, ancak belir-
li vücut kısımlarının “açılışı” veya “kapanışı” tarzındaki Sühreverdî yöntemine baş-
vurmuyor:

Tanrı adına itiraf eden ağzını sıkı tut; senin sohbetin saldırgan kelimeler-
den ve uygunsuz laflardan berî ve mübarek olsun; Tanrı’nın şeytan işi için 
yarattığı dili kullanma! Duyularını Tanrı korkusuyla güçlendir: Göz, ahlak-
sız bakışlardan; kulak, kötülüğe çağıran günahkâr ayartmalardan; el, so-

znkacʻii Tačkacʻimastasirac‘’ə ew imastasirakan arjekə Islamakan albiwrnerun loysin dak / Ermeni-Arap Kültürel 
İlişkiler Tarihinden 13. yüzyıl: Yovhannês Pluz Erznkacʻi’nin ‘Müslümanların Bilgeliğinden’ adlı eseri ve İslamî kay-
naklar ışığında onun entelektüel neşri” (Beyrut: kendi baskısı, 1991), 21-46.

44 Bu metin için bkz. Yovhannês Erznkac‘i, On the Movements of the Celestial Bodies, neşr. Lusik Stepanyan, Aram 
Topjyan, ve Thomas Samuelian, (Erivan: Matenadaran, 2001), 11.

45 Armenuhi Srapyan, Hovhannes Erznkacʻi Pluz (Erivan: Nairi, 1993), 44. Yazdığı metinler arasında şunlar yer al-
maktadır: Dilbilgisi Üzerine Şerh Derlemesi; Semavi Cisimlerin Hareketleri Üzerine; Müslüman Filozoflar Üze-
rine; Mukaddes Havarilerin Kurallarına Uygun Olarak Tüm Hıristiyanlara, Papazlara ve Din Adamı Olmayanla-
ra Uyarılar; Kardeşler Cemaatinin Tüzüğü ve Hükümleri; Hikmet Bakışına Göre Dünyadaki Bedeni Hayat Hu-
susunda Uyarılar. Bkz. Paltasaryan, Hovhannes, özellikle 26-27.

46 Paltasaryan, Hovhannes, 26-7.
47 Paltasaryan, Hovhannes, 223-4.
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yup çalma ve dayaktan; ayak günaha azmetmekten, günah için koşmaktan 
uzak dursun! Lakin şöyle davran: Gözlerle Tanrı’nın güzel eserlerine baka-
rak, ağızla Yaratıcı’yı zikredip tebcil eyleyerek, kulakla O’nun emirlerini işi-
tip itaat kılarak, elle çalışıp dua ve niyaz ederek; fakir [derviş] bereketiyle 
gönlü şeytanın vesvese ve ayartmalarından arındırarak.48

Yovhannês yukarıda zikredilen prensiplerin özellikle cemiyetteki kardeşlere 
yönelik olduğunu belirtmesine rağmen, tüm Hıristiyanlar tarafından da uygulan-
masını önermektedir. Bu bölümün ardından, yalnızca kardeşlik cemiyetine özgü 
ikinci bir prensipler grubu gelir: Kardeşlerin şiddet eylemlerine katılmasını önle-
mek, bir kardeşin günaha karşı direnme kararına yardımcı olmak, fakir bir karde-
şe yardım etmek, hasta düşmüş bir kardeşe el uzatmak ve vefat eden bir kardeşi 
gömmek.49 Metin ayrıca, kardeşleri yabancılara misafirperver davranmaya teşvik 
etmektedir.

Yovhannês’in ikinci fütüvvet tüzüğü Krkin kanonk‘ ew xratk‘ tlayahasak man-
kanc‘ ašxarhakanac‘ (Yine Prensip ve Nasihatler: Yeni Ergen Dünya Gençleri İçin) 
başlığına sahiptir. Bir önceki kurallar grubundan tamamen farklı olan bu makale 
evvela kardeşlik uygulamasının kökenleri üzerinde durur, daha sonra hem katılma-
yı arzu edenler hem de dernek içinde yükselmek isteyenler için gerekli şartları an-
latır. Yovhannês, Müslüman fütüvvet kod [fütüvvetname] yazarları gibi, bazı insan-
ların dernekten dışlanması gerektiğini öne sürmektedir.

Yovhannês böyle bir organizasyona kimlerin katılmasına izin verileceğini 
açıklarken, gençliğin (burada mankutʻiwn, yani fütüvvetin) cesaret, dürüstlük ve iyi 
niyetten oluştuğunu önermektedir. Gençlerin lideri, (manktawag) Mukaddes Ki-
tap bilgisine sahip, (insanların örnek alacağı) temiz davranışlı, başkalarına karşı 
cömert ve Kilise’nin kurallarına uyan biri olmalıdır.50 Yovhannês burada kardeşlik 
cemiyetinin Hıristiyanî köklerini araştırır ve bu uygulamanın esasen İsa Mesih ve 
mukaddes havarilerinden kaynaklandığı hususunda ısrar eder. Bu tavır aslında ya-
zarın Ermeni (Hıristiyan) mankut‘iwn kavramının “İslamî” fütüvvete benzerliğini 
kabule yanaşmayışına dair ince bir gösterge olabilir.

Bu makale, fütüvvet üzerine yazılan İslamî metinler gibi, kardeşliği usta-çırak 
münasebetinde yoğunlaştırır. Yovhannês gençlerin liderlerine manktawag (Erme-
nice; gençliğin lideri), acemilere ise sadece manuk (çoğul: manuk‘ ve mankti) adı 
verildiğini açıklamaktadır. Ancak bir genç verildikten sonra ona vordegîr (Ermeni-
ce: kabul edilmiş, evlatlık) denir ve sonra ona bir ustaya kuşak (Ermenice: gawti) 
verilir. Nitekim bu durum, Erzincan’daki Ermeni kardeşliğinin Yovhannês’ten sonra 
fütüvvet metni yazan Burgâzî’nin sistemine uygun bir şekilde, üçlü bir yapıya gö-
re düzenlendiğini ortaya koyar. Yovhannês de aynı şekilde kuşak takanları muhtelif 
sınıflara ayırır: (mecburen kırmızı ve beyaz renkteki) vaftiz kuşağı, papazlar, zâhit-
ler, askerler (Ermenice zinvorakan) ve gezginler tarafından takılan diğer kuşaklar.51 

48 Paltasaryan, Hovhannes, 225. 
49 Paltasaryan, Hovhannes, 226-7.
50 Paltasaryan, Hovhannes, 232.
51 Paltasaryan, Hovhannes, 234-5. 
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Kuşaklarda son bir kategori de kardeşlik üyelerine aittir. Kardeşlik cemiyetinin bir 
sembolü olarak bu kuşak “bereket getirir ve büyük ejderhanın arzularına ket vu-
rur.”52 Dolayısıyla Ermenice [metnin] bağlamındaki kuşak, dönemin muasır Arap-
ça, Farsça ve Türkçe metinlerinde geçen Libâsü’l-fütüvvet (fütüvvet giysisi) ile aynı 
manayı vurgulamaktadır. Hem cesaret sembolü hem de iffet timsalidir. Bununla 
birlikte Ermenice metinler sürekli fütüvvet ile ilişkilendirilen şalvardan hiç söz et-
memekte, böylece Ermeni kardeşlik cemiyeti üyelerini Müslüman muadillerinden 
tamamen ayrı tutmaktadır. Bu farklılıklara rağmen, Ermeni (Hıristiyan) [kardeşlik 
cemiyeti] kodları, dönemin fütüvvet makaleleri gibi hem Sühreverdî’nin eserlerin-
den ilham alan Anadolu şehir ortamında hem de çeşitli siyasi hiyerarşiler arasın-
da vuku bulan rekabete karşı sivil idareye dair ciddi bir mahallî ilgi sayesinde ge-
lişmiştir. İslamî fütüvvet fikrinin Hıristiyan bir bağlama nasıl dönüştürülebildiğini 
anlamak için, Yovhannês’in yaşadığı şehir olan Erzincan’ı, kısacası bu eserlerin telif 
edildiği mekânı yeniden ele almak zorundayız.

Erzincan ve Müslüman-Hıristiyan Kültür Alışverişi

Erzincan, Konya, Sivas ve Antalya’dan sonra 13. yüzyıl Anadolu’sunun en büyük şe-
hirlerinden biriydi. Büyük bir Ermeni metropolü olan Erzincan, 13. yüzyılın ikinci 
yarısında buraya uğrayan Venedikli seyyah Marko Polo tarafından da takdir edilen 
bir kumaş üretim merkeziydi:

[Büyük Ermenistan], girişinde Arzingan (Erzincan) adında bir şehrin ku-
rulu olduğu muazzam bir bölgedir. Erzincan’da bombazin denen çok ince 
bir pamuklu kumaşın yanı sıra, tek tek tasnifi bıktırıcı daha pek çok tuhaf 
kumaşların da imalatı yapılır.53

Yâkūt el-Hamevî (1224-1228 yılları arasında derlediği) Mu‘cemü’l-buldân adlı coğraf-
ya kitabında Erzincan’ı şöyle tarif eder:

Erzincan, Ermenistan’ın en güzel, en meşhur, en keyifli, en canlı ve kalaba-
lık şehirlerinden biri olup, Erzurum yakınlarında, Rûm ile Ahlat arasında 
kuruludur. Yerel halk bu şehre “Erzinka” demektedir. Nüfusun çoğunluğu 
Ermeni olup Müslümanlar da mevcuttur ve onlar yerel halkın âyan tabaka-
sıdır (a‘yân ehlihâ). Şarap içme ve uygunsuz davranışlar gayet açık ve yay-
gındır. Bu şehirden bahseden herhangi bir kimseyi tanımıyorum.54

Arapça konuşan Müslüman bir gezginin, Erzincan’a gelip şehrin aktif Ermeni 
ve Hıristiyan entelektüel hayatıyla temasa geçemeyeceği (veya onlarla özenli bir 
münasebetten kaçınacağı) hususu hiç de sürpriz değildir.55 13. yüzyılda Erzincan 

52 Paltasaryan, Hovhannes, 236.
53 The Travels of Marco Polo [The Venetian], Manuel Komroff (ed.), (New York: Horace Liveright, 1926), 25.
54 Yâkūt el-Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, (Beyrut: Dâr Sâdır, 1993), i. 150.
55 Bölgenin ahlakî ve dinî refahı hakkında eleştirel bir değerlendirme yapma işi, Reyli bir sûfî ve âlim olan Nec-

meddîn Râzî’nin (ö. 1256) Erzincan’da yaşarken aklına gelen bir konuydu. Râzî, Erzincan’da yazdığı Mermûzât-ı 
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bölgesi Avag, Lusavorič, Surb Kirakos, Surb Minas, Surb Pʻrkič ve Tirašên de dahil 
olmak üzere çeşitli aktif (kitap yazım evi bulunan) manastırlara sahipti. Coğrafi 
konumu, ticaret şehri olarak önemi ve belki de sadece civarda epey fazla Ermeni 
ve Ermeni manastırı olması sebebiyle 13. yüzyıl Erzincan’ı önemli bir Ermeni ente-
lektüel merkeziydi.

Nitekim Erzincan’da üretilen Ermeni elyazmalarının kolofonları [müstensihin 
düştüğü şahsi notlar] buradaki Müslüman gücünün Yâkūt’un belirttiğinden daha 
sınırlı olabileceğini ortaya koyuyor.56 Kolofonların ana öğeleri, mahallî güç yapıla-
rıyla ilgili ipuçları verir. Kolofonlar sıklıkla şu şekilde organize edilir: Müellif önce 
kendini derbeder ve çaresiz (örneğin “kötü hizmetkâr”, “günaha batmış diyakoz” ve 
“değersiz papaz”) gibi tevazu sıfatlarıyla ifade ettikten sonra, elyazmasını yazdığı ya 
da kopyaladığı manastırın adını zikreder. Daha sonra aşağıdan yukarıya hiyerarşik 
bir sırayla, tabi olduğu kilisenin ve siyasal iktidarın temsilcilerinin adlarını zikre-
der; evvela akranı olan rahipler, sonra piskopos, Ermeni prensi veya Ermeni kralı, 
Ermeni kilisesinin başpiskoposu ve bazen de yabancı derebeyi dahil olmak üzere 
listeyi tamamlar. Bazı özel durumlarda önce kral, sonra Ermeni kilisesinin başpis-
koposu ve daha sonra kilisenin diğer liderlerinden bahsedilerek yukarıdan aşağıya 
doğru, olağanın tersine bir hiyerarşik sıralama da yapılabilir. Hem kolofonların ya-
pısından hem de Ermeni asıllı banilerden sonra bir yabancının listeye koyulmasın-
dan ortaya çıkan şu olur: Eğer Ermeniler orada bir yabancının hâkimiyeti altında 
yaşıyorlarsa, Ermeni kâtip ve müstensihler Ermeni olmayan o hâkimi muhakkak 
surette listeye dahil ederler. Erzincan çevresinde tamamlanan Ermeni elyazmala-
rına baktığımızda, Moğollara kadar hiçbir Ermeni olmayan hükümdar zikredilme-
miştir.57 Mesela 1280’de (Moğolların bölgeye girişinden yaklaşık 40 yıl sonra) Erzin-
can’da telif edilen bir kolofonda şu açıklama yapılıyor:

Bu eser, saygıdeğer piskopos beyimiz Sargis ve özverili oğlu Baron John ta-
rafından yaptırılan Kutsal Kurtarıcı kilisesinin [manevi] korunması altın-
daki Erznka ana kentinde yazıldı; Het‘um (1226-1270) oğlu Kibar Levon’un 
(II. Levon, 1270-1289) krallığı sırasında, Ermeni kilisesi başpiskoposu Ya-
kov’un emri altında, Sargis’in torunu olan Nerses ve onun Tanrı sevgisiy-
le dolu kardeşi Grigoris’in piskoposluğu sırasında, Hülagü (1217-1265) oğ-
lu Abaka Han’ın (1284-1282) egemenliği altında, tam 1280 yılında kaleme 
alındı.58

Esedî adlı eserinin giriş bölümünde Rum (Anadolu) Müslümanlarını dine ilgi duymamalarından dolayı eleş-
tirmiş, Erzincan halkını “adi ve rezil” olmakla suçlamıştır. Bkz. Najm al-Dîn Râzî, The Path of God’s Bonds-
men from Origin to Return, İngilizce çev. Hamed Algar (North Haledon, N.J.: Islamic Publication Internatio-
nal, 1980), 12-13.

56 Ermenice kolofonların tarihi bir kaynak olarak değerlendirilmesi için bkz. Avedis K. Sanjian, Colophons of Ar-
menian Manuscripts, 1301-1480 (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1969), vii- xv; A.S. Matevosyan, 
Hayeren Ceragreri Hišatakaranner, ŽG dar / 13. yüzyıl Ermeni Yazmalarının Kolofonları, (Erivan: Armenian Aca-
demy of Sciences, 1984), 6-11; L.S. Xačikean, ŽE dari Hayeren Ceragreri Hišatakaranner / On Beşinci Yüzyıl Erme-
ni Yazmalarının Kolofonları (Erivan: Armenian Academy of Sciences, 1955), c. i, s. v-lxvi.

57 Bildiğim kadarıyla, Anadolu’da bulunan 13. yüzyıl Ermeni kolofonlarında, Moğolların gelişine kadar hiçbir ya-
bancı hükümdar bu şekilde zikredilmemiştir.

58 Mat‘evosyan, Hayeren Ceragreri Hišatakaranner, 508.
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1228 yılında Alâeddin Keykubad tarafından Selçuklu Devleti’ne ilhak edile-
ne kadar59 (ayrıca, 1277 yılına değin Mengüceklerin bir başka kolunun Divriği’de 
var olmaya devam ettiğini60 hatırda tutalım); Mengücekler 12. yüzyılın büyük bö-
lümünde Erzincan üzerinden bütün bir bölgeyi zahiren yönetmişlerse de döne-
min Ermeni kaynaklarında onların Erzincan’daki mevcudiyetlerine nadiren dikkat 
çekilmiştir. Başkumandan Smbat’ın (1208-1276) vakayinamesinde Vahram Şah adlı 
muayyen bir beyin Erznka/Erzincan (têrn Eznkayin) şehrini yönettiğine dair ben-
zersiz, tek bir referans vardır. Burada Vahram Şah denirken, 1201/1202’de Gürcüler 
tarafından alt edilen Selçuklu Rukneddîn Süleymanşâh’ın61 Mengücekli müttefiki 
Fahreddîn Behrâmşâh kastedilmiştir. O halde Erzincan Ermeni nüfusu, Mengücek 
hükümdarı Behrâmşâh’ı “bey”den öte bir şey olarak görmemiştir. Burada Ermeni 
kaynağı têr terimini kullanmaktadır ki, bu sıfat Erzincan Ermeni liderinin unvanı 
olan baron ile karşılaştırılabilir. Oysa Selçuklu Rukneddîn’in unvanı daima sultan 
olarak zikredilmiştir.

Ermeni kaynaklarında Mengüceklere yapılan atıfların eksikliği hayli tuhaftır. 
Bu durum Ermenilerin Erzincan’da Mengücekler ailesine önem verme konusunda-
ki isteksizliğinin bir göstergesi olabilir; ancak mezkûr Müslüman hanedanlığın ye-
rel Ermeni müellifler gözünde nispeten önemsiz olduğunun göstergesi de olabilir. 
Yukarıda zikredilen 1280 tarihli kolofonun da ortaya koyduğu üzere, Erzincan Er-
meni nüfusu siyasi bağlılık için alternatif olarak Kilikya Krallığı’nda yoğunlaşıyor-
du. Bu husus iki Ermeni fütüvvet makalesinin müellifi olan Yovhannês Erznkac‘i’nin 
bir başka çalışmasıyla da teyit edilmektedir. Yovhannês 1289 veya 1290 civarında 
Kilikya Ermeni kraliyet ailesine hitaben Ekeleac‘ [Erzincan] Bölgesinin Prenslerine 
Mektup başlıklı bir metin kaleme almıştır.62 Yovhannês mektubunda Kilikya Ermeni 
Krallığı ile bağların güçlendirilmesini istemekte, Ermenileri bölgede lidersiz bıra-
kıp ayrılmalarından ötürü Ermeni “prenslerini” (išxank) eleştirmekte, Ermenilerin 
“kendilerine ait olmayan yasalara boyun eğmek zorunda olduğunu” ifade etmekte-
dir. Bu metin bölgede Moğol hâkimiyetinin başladığı bir zamanda İslamî bir top-
lumsal dokunun gelişimi karşısında Hıristiyan liderliğinin eksikliğinden duyulan 
üzüntüyle, hem Mxit‘ar Goš’un (1130-1213) hukuk kodunun reformcu ruhunu çağ-
rıştırmakta, hem de aşağıda ele alacağımız Kilikyalı Başkumandan Smbat’ı hatırlat-
maktadır. Ancak Yovhannês bir Hıristiyan hâkimiyeti arzulamasına rağmen düzen-
lemeler İslamî temaların nüfuzu altındadır. Onun şarap içmeye karşı uyarısı, adil 
düzen ve sıkı çalışmayla ilgili tavsiyeleri, aslında geç ortaçağ Anadolu’sunun tavsiye 
edebiyatına veya “prensler için ayna” [siyasetname] literatürüne duyduğu hayran-
lık bağlamında değerlendirilmelidir. Bu edebî türün İslamlaşmış bölgelerdeki altın 
çağı genel olarak 11. yüzyılın ikinci yarısı olarak düşünülmektedir.63 Ancak bu çalış-

59 Bkz. Necdet Sakaoğlu, Türk Anadolu’da Mengüceloğulları (İstanbul: Yapı Kredi, 2005), özellikle 101-9.
60 Elinizdeki eserde Oya Pancaroğlu’nun makalesine bkz. Ayrıca, aynı yazarın şu makalesi: “The Mosque-Hospi-

tal Complex in Divriği: A History of Relations and Transitions”, Anadolu ve Çevresinde Ortaçağ 1 (2009): 198.
61 Smpat Sparapet, Taregirk‘ (Venedik: San Lazzaro, 1956), 212-3; Gérard Dédeyan (ed.), La Chronique Attribuée an 

Connétable Smbat (Paris: Libraire Orientaliste Paul Guenther, 1980), 82-3.
62 Paltasaryan, Hovhannes, 83.
63 E.I.J. Rosenthal, Political Thought in Medieval Islam: an Introductory Outline (Cambridge: Cambridge Univer-

sity Press, 1968), 68-9; C.E. Bosworth, “Administrative Literature”, M.J.L. Young ve diğerleri (ed.), The Cambridge 
History of Arabic Literature: Religion, Learning and Science in the ‘Abbasid Period (Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press, 1990), 165-7.
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malar 13. ve 14. yüzyıllarda Anadolu’da kayda değer bir popülerlik kazanmış, hatta o 
dönemde bölgenin en popüler edebî türlerden biri haline gelmişti.64

Erzincan kökenli diğer Ermeni yazarların eserlerinde de İslamlaşmış edebi-
yatın takdir edildiği görülüyor. 13. yüzyılın en sevilen üç Ermeni şairi de (ilki Yov-
hannês Erznkacʻi, diğer ikisi ise aynı adı taşıyan Kostandin Erznkacʻi) Erzincan’dan 
çıkmıştır. Onların eserleri, dönemin Anadolu’sunda dinler arası veya kültürlerarası 
etkileşimin yalnızca pazardaki kelimeler, gıdalar ve tekstil türleri arası alışverişten 
kaynaklanmadığını ortaya koyuyor. Bu alışveriş, takip ettikleri inançlar veya konuş-
tukları diller ne olursa olsun, geniş kapsamlı sosyal ihtiyaçların insanlar arasında 
farklı bağlantılar yarattığı çokdilli bir ortam sayesinde düşünce ve temaların birbi-
rine nüfuz etmesinden kaynaklanıyordu.

Erzincan’da doğan Kostandin Erznkacʻi, aslında dinî bir görev almadığı düşü-
nülse de kuvvetli bir ihtimalle yakındaki Tirašên Manastırı’nda eğitimini aldı ve 
nihayet daha dünyevi bir hayat yaşamak için burayı terk etti.65 Mahalli halk ede-
biyatı tarzında yazan Kostandin, “gül-bülbül” şeklindeki tasavvufî imgeyi66 Erme-
ni şiirine dahil eden ilk şairdi. O, bu tasvirleri Ferîdüddîn Attâr (ö. 1221) ve Sa‘dî (ö. 
1283) gibi dönemin İranlı şairlerinin zikrettiği tarzda kullandı. K‘iwrtian’ın görüşü-
ne göre, Kostandin manastır hayatından uzak durduğu için dinî zihniyetin tesiri al-
tındaki çağdaşlarının oluşturduğu şiir yapısından çok farklı ürünler verebilmiştir.67 
Eserlerinin “kardeşler” (Ermeni: elbayrk‘) ile yapılan sohbetlere atıflarda bulunma-
sının teyit ettiği üzere, onun şiirindeki lirik yön hem okunmak hem de dinlenmek 
amacıyla yazıldığını ortaya koyuyor.68 Theo Van Lint’e göre, “kardeşlere” yapılan bu 
atıflar Kostandin Erznkac‘i’nin bir Ermeni fütüvvet kardeşlik cemiyetinin üyesi ol-
duğunu göstermektedir. Örneğin Kostandin muayyen bir Baron Amir P‘olin için 
bir eser telif etti; burada Baron’u “şerefli ve sevgili biraderimiz” (Ermeni: mer par-

64 13. ve 14. yüzyıllar boyunca çeşitli dillerde Anadolu’da farklı tavsiye kitapları telif edilmiştir. Necmeddîn Râzî, 
Farsça Mirsâdü’l-‘İbâd mine’l-mebde’ ilâ’l-me‘âd adlı eserini 13. yüzyılın başında, tasavvuf yoluna girenlere bir 
tavsiye kitabı olarak yazmıştı. Kâbûsnâme, 14. yüzyılın başlarında Farsçadan Türkçeye uyarlandı. Aynı dönem-
de, hayatın farklı demlerindeki tüm insanlara manevi ve pratik tavsiyeler sunan Garîbnâme adlı eser Âşık Paşa 
Velî (1271-1332) tarafından yazılmıştır. Ayrıca, Ahmed ez-Zencânî, Sultan Alâeddîn Keykubâd’a ithafen “prens-
lere ayna” türünde el-Letâiſü’l-‘Alâiye adlı eseri telif etti. Bkz. H. Hüseyin Adalıoğlu, Sultana Oğütler (İstanbul: 
Yedi Tepe, 2005). Bu türün 13. yüzyıl Selçuklu Sarayı’ndan üretilen bir başka örneği için bkz. Charles-Henri de 
Fouchécour, “Hadayeq el-Siyar: un Mirroir de Princes de la cour de Qonya au Vlle-XIIIe siècles”, Studia Iranica 
1/2 (1972), 219-228. Bölgede telif edilen nasihat edebiyatının nispeten büyük bir miktarda oluşu, dönemin siya-
si ve kültürel kargaşasının tavsiye ve rehberlik için belirli bir talep yarattığını gösteriyor. Nasihat edebiyatı, sa-
dece bölgedeki Müslümanlar arasında popüler değildi. Armenuhi Srapyan’ın tespitine göre, Frik (ö.1300), Kos-
tandin Erznkac‘i (ö. 1336) Yovhannês Erznkac‘i (ö. 1293) dâhil olmak üzere, 13. ve 14. yüzyıllar boyunca nere-
deyse tüm Ermeni şairleri edebî tür olarak nasihati (Ermenice: Xratakan) tercih etmişlerdir. Bkz. Srapyan, Ho-
vhannes Erznkac‘i Pluz, 136-7.

65 Theo van Lint, “Kostandin of Erznka: An Armenian Religious Poet of the XIIIth-XIVth Century” (Doktora tezi, 
Leiden Üniversitesi, 1996), 8-9.

66 “Gül, ilahi yüceliğin veya sevgilinin yüzünün bir yansıması olduğu için, bülbül fevkalade ruhani bir kuştur. Sık 
sık Celâleddîn Rûmî (ve daha sonra mistik ve mistik olmayan şairler) tarafından zikredilen gül-bülbül hikâye-
si, pervane ve mum ile beraber ebedi aşkı anlatan birer simgedirler.” Bkz. Annemarie Schimmel, The Triump-
hal Sun: a Study of the Works of Jalâlodin Rumi (Albany, N.Y.: SUNY Press, 1993), 115. Ayrıca bkz. James Russell, 
Yovhannês T‘kuranc‘i and the Medieval Armenian Lyric Tradition (Atlanta, Ga.: Scholars Press, 1987), 6: “Orta-
çağ’daki Ermeni lirik şiiri, antik Arşak Hanedanı zamanında Ermenistan’ın paylaştığı İslam öncesi İran âşıklık 
geleneğinden çıkmıştır. Ancak bu çok eski kökenlere, Hıristiyan kültürünün getirdiği yenilikler ve “İslamî” bir 
estetik eklendi. Bahçeler, şaraplar ve sevgililer gibi sıklıkla İslam dışı / İslam öncesi imgeler çizen bu estetik de 
aslında yine büyük ölçüde İran kökenliydi.” 

67 K‘iwrtean, Eriza ew Ekeleac Gawar, 154.
68 Van Lint, “Kostandin”, 20. 70 Age, s. 23.
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canac‘ elbayr eir sireli) diye vasıflandırır.69 Baron Amir’in, Kostandin’in dünyevi şi-
irinin tadını çıkaran kardeşlik cemiyetinin bir üyesi olması muhtemeldir. Yine de, 
ona atıfta bulunan başlık kendisinin rahip ya da din adamı değil normal biri oldu-
ğunu göstermektedir. Kostandin mezkûr Baron Amir’in dünyevi ahvalinden bahse-
derek şöyle yazıyor:

Biliyorum, herkes anlamaz mukaddes metinden, 
İşte bu yüzden bunu yazdım, sen işit diye benden.70

Van Lint’in belirttiği gibi, şu bakış Kostandin’in pek sevdiği bu “kardeşi”nin din 
adamı olmadığını gösteriyor. Kostandin’in şiirleri o kadar popülerdir ki birçoğu ona 
haset etmektedir: “Bazıları benden bahsederken kıskançlıktan ötürü kötü kötü ko-
nuşup ‘Bir vardapet’ten (Ermenice: sade eğitim görmüş bir rahip) daha fazla ders 
almadığı halde nasıl oluyor da böyle bir şiir söylüyor?’ diyor.”71 Yine de Kostandin’in 
şiirinin Hıristiyan altyapısı kuvvetlidir. Koleksiyonunun iki şiiri, iyi Hıristiyanları 
saptırıp yoldan çıkaran “aldatıcı” ve “cahil” kişilere uyarılarda bulunuyor.72

Ayrıca aşağıdaki şiirinin girişinden açıkça belli olduğu gibi, Kostandin’in kar-
deşlik cemiyetinin üyeleri İran edebî kültürü hakkında derin bilgi sahibi olma ko-
nusunda ortaktır:

Biri Şâhnâme’yi yüksek sesle okuyunca, 
Sual etti kardeşler, gelip yanı başıma,
“Şâhnâme tarzı şiir okur musun?”   (tarz: Ermenice jayn)
Ben de bu şiiri söyledim, 
Şâhnâme gibi okunsun namıma!73

Bu tek cümle bile Erzincan’da özellikle Kostandin’in kardeşliğine katılan bazı Er- 
menilerin Şâhnâme’nin tarzını ve veznini bilecek kadar İran kültürüne aşina olduk-
larını gösteriyor. Bununla birlikte, Erzincan bölgesinde İran edebiyatına olan bu ilgi 
sadece Ermeni kardeşlik cemiyeti üyeleri ile de sınırlı değildi. Ünlü İranlı şair Gen-
celi Nizâmî (ö. 1141-1209), 12. yüzyılın sonunda yazdığı Mahzenü’l-esrâr adlı man-
zum eserini Erzincan’ın Mengücekli hâkimi Fahreddîn Behrâmşâh’a ithaf etmiştir.

Taronlu T‘oros tarafından söylenen bir şiir, Erzincan’da paylaşılan İslam kültü-
rü etkilerini daha da güçlü bir şekilde ortaya koyar.74 Şiir on dört dörtlükten oluş-
makta olup on dizesi Ermeni Türkçesi ile (Ermeni hurufatıyla yazılan Türkçe: ha-
yatar t‘urk‘erên) ifade edilmiştir ve 1287’de Erzincan’ı harap eden depremi tasvir et-

69 Van Lint, “Kostandin”, 23.
70 Van Lint, “Kostandin”, 25.
71 Van Lint, “Kostandin”, 189.
72 Van Lint, “Kostandin”, 172-8.
73 Van Lint, “Kostandin”, 253, 257.
74 Yazar, hayatının büyük bölümünü (Erzurum’un doğusunda, yaklaşık iki yüz mil uzaklıktaki) Glajor Ermeni 

Manastırı’nda geçirmiştir. 13. yüzyıl sonlarından 14. yüzyıl başlarına kadar iyi tanınmış bir elyazması ressamı-
dır. Gerçi, 13. yüzyıl sonu-14. yüzyıl başında yaşamış olan diyakoz Taronlu T‘oros namında bir müellif daha bi-
linse de, bu şiir büyük bir ihtimalle el yazma ressamı olan yazar T‘oros tarafından kaleme dökülmüştür. Zira o, 
peripatetik / gezgin bir rahiptir; ayrıca, Erzincan ve Bayburt şehirlerini ziyaret etme ve Türkçe bilme ihtimali 
de vardır.
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mektedir.75 Uzmanlar Ermenilerin Ermeni hurufatıyla Türkçe yazmaya 14. yüzyılda 
başladıklarını ileri sürer,76 fakat mezkûr şiirin Türk diliyle ifade edilmiş on dizesi bu 
uygulamanın daha da erken bir vakitte, 13. yüzyılın sonlarında başladığını gösteri-
yor. Aşağıda orijinal şiirin hem Ermeni-Türkçesi, hem de modern Türkçeye transli-
terasyonu aynen verilmiştir:

Պարոնն զիւր քաղաքն ձգեց,
Մինչ ի Բաբերթ գնաց չափառ,
Պուկիւն վէրէմ սանդայ խէպար,
Տէկիլ սաախուռլայ ու հաքպար:

Հախաան կէլաի պիզէ զաւալ.
Էրզընկայ օլաի աէրպէաէր.
Պեյլէ զաւալ կեւրմէմիշ իաիմ.
Հիչ կեօրունմէզ չարսուպազար:

Պուկիւն նազուկ իկիթլեր.
Տամլար ալթընաայ նէչէ վար.
Կալմաաի կանճուն ւ արասաա.
Հիչ կէւրունմէզ չարսու պազար:

Baştaki [Ermenice olan] ilk iki satırdan sonra modern Türkçeye transliteras-
yonu şöyledir:

[Baron çoktan terk edip bu şehri, 
Bayburt gibi uzağa giderken dedi:]77

Bugün vereyim sana haber 
Değil estağfurullah ve Ekber

Haktan geldi bize zeval 
Erzincan oldu derbeder 
Böyle zeval görmemiştim, 
Hiç görünmez çarşı pazar.

Bugün nazik yiğitler 
Damlar altında nice var 

75 Hasmik Stepenyan Hayatar T‘urk‘erên başlığı altında iki kataloğun editörlüğünü yapmıştır. Birincisi, Ermeni 
Türkçesinde yayımlanmış önemli eserlerden oluşan bir derlemedir: Ermeni Harfli Türkçe Kitaplar ve Süreli Ya-
yınlar Bibliyografyası, 1727-1968 (İstanbul: Turkuaz, 2005). İkincisi, Ermeni Türkçesinde telif edilmiş olup şu an-
da Erivan’da Mesrop Mašdoc’un el yazma deposunda veya Ermenistan’da Mukaddes Ejmiacin Ana Kütüpha-
nesi’nde bulunan el yazmalarının tam listesini ihtiva etmektedir. Bkz. Cʻucʻak Hayerên Jeragreri Hayater T‘ur-
kerên niwt‘eri ew Hayatar T’urkerên Jeragreri / Ermeni Türkçesiyle Yazılmış Materyaller ve Eserler Kataloğu, (Eri-
van: National Academy of Sciences, 2008).

76 Robert Koptaş’ın makalesi Ermeni Türkçesi olgusunun harika bir temel tarihçesini ve tarih yazım serüvenini 
sunuyor. Bkz. Robert Koptaş, “Ermeni Harſleriyle Türkçe”, makale no. 125 Hyetert, 19 Mart 2003.

77 Beytin ilk satırı Türkçe değil, Ermenicedir.
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Kalmadı gencin ve arasta,78 
Hiç görünmez çarşı pazar.79

Yukarıdaki kompozisyon Endülüs tarzı bir muvaşşahı –şarkı gibi söylensin di-
ye yazılan şiirleri– hatırlatmaktadır. Ayrıca Ermeniceyle Türkçenin yan yana kulla-
nımı çokdilli mülemma (iç içe geçmeli) şiire örnek teşkil etmekte, bu durum onun 
çağdaşı olan Celâleddîn Rûmî’nin Farsça muazzam şiir külliyatına Arapça, Ermeni-
ce, Rumca ve Türkçe beyitleri sokarken ortaya koyduğu söylem stratejisine benze-
mektedir.80 T‘oros’un şiiri Farsça ödünç alınan tabirlerle doludur. Bu dillerin kulla-
nımı belki de izleyicisini etkileme veya özellikle Farsça ve Türkçeye aşina olan ta-
kipçilerinin anlayacağı şekilde kendisini ifade etme isteğiyle açıklanabilir. Mezkûr 
şiirin Ermeni Türkçesinin mevcudiyetine dair ilk delil oluşu ve Erzincan hakkında 
söylenişi, bu şehrin kültürel atmosferiyle ilgili benzersiz bir durumun var olduğu-
nu ortaya koymaktadır. Ayrıca metindeki Türkçe satırların Erzincanlı bir Ermeni 
beyinin sözlü ilanı olarak belirtilmesi, depremin yıkım haberini paylaşan bu asilin 
aslında Türkçe konuştuğuna işaret etmektedir.

Öyle görünüyor ki dilsel çoğulculuk ve dinler arası etkileşim Erzincan’da gün-
delik hayatın bir parçası gibiydi. Böylece, fütüvvet ile ilgili kavramların Ermeni ta-
kipçilere Selçuklu seçkin tabakası vasıtasıyla aktarıldığını değil de Sühreverdî gibi 
mistiklerin telif ettiği bir fütüvvet edebiyatı ile yansıdığını savunabiliriz. Herhalde 
Erzincan gibi bir şehirde fütüvvet kodlarıyla sunulan sivil özerklik modeli hem eği-
tim hem de ticaret merkezi olan bir şehir ve o bölgede istikrar arayan bir halk için 
gayet çekici olmuştu. Yine de Ermeni Kilisesi’nin “çokyönlü yönetimi” bölgede ya-
şanan muazzam kültürel ve toplumsal değişikliklere ille de açık olmayı teşvik et-
memekteydi. Nitekim Kilise 12. yüzyılın ortalarından itibaren, yeni kurumların –
Ermeni Kilikya Krallığı dışında yaşayan– Ermeni (Hıristiyan) nüfus üzerindeki et-
kilerini sınırlamaya yönelik bir reform hareketi başlattı.

Ermeni Reform Hareketleri

Aynı Burgâzî gibi Yovhannês de teklif ettiği tüzüğün ardında yatan sebebi kurumsal 
bir reform ihtiyacıyla izah etmektedir:

78 Bkz. El yazma # 85, Mxit‘arean El Yazmaları Deposu, San Lazzaro-Venedik. H.  K‘iwrtean Şahsi El Yazmaları Ko-
leksiyonu, Talaran, 1681. Bkz. K‘iwrtean, Eriza ew Ekeleac Gawar, 139-41.

79 “Cesur genç” anlamına gelen yiğit terimi, 14. yüzyılın başlarından itibaren fütüvvet temelli Türk kardeşlik ce-
miyetleriyle bağlantılı olarak sıklıkla kullanılmıştır. Aslında, Burgâzî’nin fütüvvet makalesine göre “yiğit” bir fü-
tüvvet kardeşliğinin en genç üyesidir. Tam üye “ahı” olup “şeyh” ise en yüksek seviyedeki üyedir. Bkz. Gölpınar-
lı, “Burgâzî”, 111. Ahmed Gülşehrî (ö. 1317) Ferîdüddîn Attar’ın 12. yüzyılda Farsça kaleme aldığı Mantıku’t-tayr 
(Kuşların Konferansı) adlı tasavvufi manzumesini 14. yüzyıl başlarında Türkçeye çevirirken esere fütüvvet ile 
ilgili bir bölüm eklemiştir. Bu bölümde fütüvvet cemiyetlerinin en alt üyelerine atıfta bulunurken yiğit terimini 
kullanmaktadır. Bkz. Aziz Merhan (ed.), Die ‘Vogelgespräche Gulşehrî’s und die Anfange der türkischen Litera-
tur (Gottingen, 2003; Materiala Turcica, Beiheft 15), 226. Bu tabirin Erzincan pazarıyla ilişkili olarak kullanıldı-
ğını; mezkûr şiirin yazılışından on üç yıl sonra, 1280 yılında Erzincan’da Ermeni kökenli cemiyetlerin mevcut 
olduğunu; ayrıca, Ermeni fütüvvet metinlerinin cemiyet mensupları ve pazaryeri arasında bir bağlantıya işa-
ret ettiğini hesaba katarsak, burada “yiğit” kelimesiyle yapılan referansın, ister Farsça, Ermenice veya Türkçe 
konuşsun, isterse Hıristiyan veya Müslüman olsun, bir fütüvvet kardeşliğinin üyeleriyle doğrudan ilgili olması 
kuvvetle muhtemeldir.

80 Rûmî’nin çok dilli şiiri ve mülemma‘ât (iç içe geçmeli) tarzıyla alakalı bir çalışma için bkz. Nargis Virani, “‘I am 
the Nightingale of the Merciful. Macaronic or Upside-Down?: The Mulamma‘ât of Jalâl al-Dîn Rûmi” (Doktora 
tezi, Harvard University, 1999).
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Bu âlemde manktawag (gençlik lideri) adı verilen adamlar arasında ge-
lenek sayesinde bekasını sürdürmüş bir uygulama bulunduğunu gördük; 
gençleri evlatlık oğulları gibi çağırmakta ve onlara kuşak takmaktaydılar. 
Bu [gelenek]in memleketten kaldırılması mümkün değil. Zira bu uygula-
ma kadimdir ve bunu yapanların güzel ve cerbezeli olduğu düşünülmek-
tedir. Fakat sürdüregeldikleri bu pratik, arzulara dayalı, dünyevi ve cahil-
ceydi. Böylece, onlara tavsiyelerde bulunmayı ve asıl yolu göstermeyi ümit 
ettik. Ta ki bu uygulama marifet, hikmet ve prensipler vasıtasıyla aydınlan-
sın, kötülük ile örtülüp karanlıkta kalmasın; ayrıca Mukaddes Kitap’ın şe-
hadeti ile ortaya koyulsun, yanlış bilgi ile değil!81

Yovhannês’in metni Ermeni kardeşliği reformuna duyulan ihtiyacın en azın-
dan kısmen şu kaygıyla kiliseye bildirildiğini gösteriyor: Bu tip örgütler Hıristiyan 
ideallerine göre değil, dünyevi kaygılar doğrultusunda faaliyet göstermektedir, do-
layısıyla reforme edilmelidir.

Halife’nin fütüvvet reformu nasıl halifeliği güçlendirmek ve yeniden merkezî 
hale getirmek için yürütülen kapsamlı planın bir parçası ise, fütüvvet (Ermenice: 
mankutʻiwn) temelli sivil cemaatler için düzenlenen Ermeni tüzükleri de geç orta-
çağdaki Ermeni kurumsal reformuyla ilgili daha büyük bir kaygının sadece bir yö-
nüydü. Göç dalgaları ve yeni (İslamî) kurumların gelişimi Ermeni entelektüelleri 
arasında endişe yaratmış, bu durum nihayet bir reform hareketine yol açmıştır. Ja-
mes Russell’ın gösterdiği gibi, 12. yüzyıl Ermenilerinin ruhani lideri Nersês Šnorhali 
(1102-1173) yeni şiir tarzları geliştirmiş, Urfa Şehrine Ağıt kitabı da dahil olmak üzere 
eserlerinin çoğunu Ermenileri Hıristiyanlığa geri döndürmek, kilise hakkındaki an-
layışlarını sağlamlaştırmak ve kendilerini kiliseye adamalarını garanti etmek ama-
cıyla telif etmiştir.82 1070’te günümüz Azerbaycan’ında Gancak / Gence’de doğan 
David, Kanonakan Xratk‘ (Kanonik Nasihatler) adıyla bir dizi kanonik [kilise kanu-
nuna uygun] prensip yazmıştı.83 

Genceli David’in eseri, 12. yüzyıl sonlarına ait Mxit‘ar Goš kanunnamesinin 
metnine kısmen nüfuz etmiştir ki bu metin Van’dan Polonya’ya, yüzyıllar boyunca 
devam eden Ermeni hukuk uygulamalarının temelini oluşturmaktaydı. Kanonakan 
Xratk‘, Müslüman komşularla kaçınılmaz bir temas, bir yüzleşme gerçekleşeceği 
için gıda tüketimiyle ilgili şu özel talimatı sunmaktadır:

Bir kimse bir kâfir (aylazg) tarafından işlenmiş / ellenmiş ekmeği yememe-
li, onların tattığı şarap ya da suyu içmemelidir. Rahipler onların bıraktığı ya 

81 Paltasaryan, Hovhannes, 231.
82 James R. Russell, “The credal poem hawatov xostovanim”, Van Ginkel ve diğerleri (ed.), Redefining Christian 

Identity, 185-236. Russel şunu gösteriyor: Yazar, şiire girişte Müslümanlardan etkilenen kişilere ağıt yakmakta; 
herkesin Hıristiyanlık’ın temel ilkelerini rahatça anlayabilmesi için “İmanın Kabulü / İtirafı” adlı eserini telif 
ettiğini açıklamaktadır. Bkz. s. 232.

83 David’in “Kilise Kanunlarına Uygun Nasihatname” (Kanonakan Xratk‘), Charles Dowsett tarafından The Pe-
nitential of David of Ganjak (Louvain: Secretariat du Corpus SCO, 1961) başlığıyla çevrilip neşredildi. Dow-
sett’in çevirisinden önce, bu metin evvela L. Ališan tarafından “Ermenilerin Antik İmanı veya Pagan Dini”, / 
Hin hawattk‘ kam het‘anosakan kronk‘ hayoc” başlığı altında incelendi. [Venedik: San Lazzaro, 1910] daha sonra 
A. Aprahamyan tarafından incelendi. Bkz. “‘Tawit’ Alvka ordu kanonagirk’”, çev. ve neşr. A. Aprahamyan, Eǰmi-
acin, [Eǰmiacin, 1952] 48-67 ve Eǰmiacin, [Eǰmiacin, 1953] 56-63. Aprahamyan, David’in eserinin, Ermeni huku-
kunun gelişmesinde gayet mühim olduğunu kabul ediyor.
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da ellerinin dokunduğu hiçbir şeyi içmeyeceklerdir ve bu şey, mukaddes bir 
hizmet için de kullanılamaz. Eğer büyük bir miktar ise dışarda kullanılır, az 
ise hemen dökülür. Aynı şekilde, süt ve peynir altı suyu da (t‘an) dökülmeli-
dir. Et, peynir veya yağ almaları gerekiyorsa, işlenmiş/ellenmiş kısımlar kesi-
lip atılacak, geri kalan kısımlar yıkanıp yenilecektir. Onların verdiği –ekmek, 
peynir, et, sebze, üzüm ve şarap gibi– hiçbir şey yenmez; ceviz, nar ve kavun 
vs. gibi kabuklu [meyveler] ile vücudu iyileştirmek için kullanılan ilaçlar ha-
riç. Ancak, theriaca ve diğer iğrenç (pilc) ilaçlar da alınamaz.84

Mxit‘ar Goš, Kilikya krallığı dışında yaşayan Ermeni nüfus için bir kanun kodu 
oluşturan ilk kişiydi. Bugünkü modern Ermenistan Cumhuriyeti’nde Ičevan yakı-
nında, eskiden Getik denen şehirde 1184’te yazan Mxit‘ar böyle bir kodun niçin telif 
edilmesi gerektiğine dair on iki sebep sıralarken, eğer bir kod olmazsa Ermenile-
rin zaten hazır kanalları kullanarak yardım için “yabancılara başvuracaklarını” zik-
retmiştir.85 Mxit‘ar’ın metni Müslümanlarla olan temas neticesinde hem kurumsal 
hem de kişisel düzeyde bir bozulma, bir tefessüh korkusunu yansıtmaktadır.86 Er-
menilerin “imansızların” mahkemelerine dadanmasını yasaklayan Mxit‘ar, Hıristi-
yan kanunlarının üstünlüğünü açıkça ifade eder:

Üstün ve merhametli kanunnameye başvurmak icap eder. Binaenaleyh bir 
Hıristiyanın adaletten pek uzak olanların mahkemesine gitmesi doğru de-
ğildir. “Yabancılara başvurunca davamız zaferle halledilir” diye düşündük-
leri zaman inananların çoğunun oralara doğru koşturduğunu müşahede 
ediyoruz. Ve inananlar arasında, vaziyet arzuladıkları şeye uygun hale ge-
lirse, hemen onlara başvuranlar [var]. Velakin, inananların tamah ve zafer 
uğruna imansızlara başvurması asla doğru değildir. Aksine, hukukun gere-
ği olarak davayı kaybetseler de iman ehline müracaat etmelidirler!87

Mxit‘ar Goš Kanunnamesi, gelişmekte olan Müslüman bir toplumda yaşayan 
Ermenilere İslamî hükümler yerine Ermeni kanunlarıyla idare edilme ve düzen 
kurma imkânı sunan bir girişimdi.88 Onun çalışması, dönemin Ermeni kurumla-
rı arasında en mühim ve en köklü olanının acilen reforme edilmesi gerektiğinden 
bahsetmektedir; açıkçası Ermeni olmayanların hâkimiyeti altında yaşayan bütün 
Ermenileri düzenleme ve temsil etme rolünü üstelenen Ermeni Kilisesi’ni reforme 
etmenin lüzumunu dile getirmektedir.89 Goš Kanunnamesi’nin iki yüz elli faslın-

84 Dowsett, Penitential, 14. Bu bölümün orijinal Ermenice başlığı “Yiyeceklerimizi Tutan Müslümanlara Dair” (Er-
menice: vasn aylazgoy zkerakur mer ambrnê), Aprahamyan, “Tawit”, 57.

85 Mxit‘ar Goš, Girk‘ Datastani, Xosrov T‘orosyan neşri (Erivan: Armenian Academy of Sciences, 1975), 3. Ayrıca 
bkz. The Lawcode of Mxit‘ar Goš, çev. ve neşr. Robert W. Thomson (Amsterdam: Rodopi 2000), 72.

86 Mxit‘ar Goš, Girk‘ Datastani, viii; Thomson, Lawcode, 47, 72.
87 Mxit‘ar Goš, Girk‘ Datastani, 22; Thomson, Lawcode, 101-2.
88 Thomson, Lawcode, 47.
89 Mxit‘ar Goš, Girk‘ Datastani, i-cxviii; Thomson, Lawcode, 71-5. Ermeni Kilisesi’nin hem Ermeni nüfusunu kont-

rol eden hem de Kilise yönetimi altında bağımsızlık haklarını savunan bir organ olarak önemi, açık bir şekil-
de Bizans İmparatorluğu çerçevesinde ortaya konmuştur. Bkz. Nina Garsoian, Armenia Between Byzantium 
and the Sasanians (Londra: Variorum Reprints, 1985); Nina Garsoian, Thomas Mathews ve Robert Thomson 
(ed.), East of Byzantium: Syria and Armenia in the Formative Period (Washington, D.C.: Dumbarton Oaks, 1982). 
“Azınlık” konularının Bizans’ta müzakere edildiği araçlar şu çalışmada ele alınmıştır: Bkz. Helena Ahrweiler ve 
Angeliki Laiou (ed.), Studies on the Internal Diaspora of the Byzantine Empire (Washington, D.C.: Dumbarton 
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dan altmışı doğrudan din adamları ve kilise mülkleriyle ilgili düzenlemeleri ele alır. 
Geri kalan bölümlerin çoğu, din görevlileri tarafından gerçekleştirilen (vaftiz, bo-
şanma, evlilik vb.) faaliyetlerle ilgilidir. Goš mesela, dinle alakasız kişileri barındır-
dığı için Ermeni manastırlarını kıyasıya eleştiriyor, ayrıca o dönemin fütüvvet veya 
derviş tekkelerinin çalışma tarzına benzer bir tavır geliştirmelerini de onaylamıyor:

Bazı soylular ve süvariler manastır bölgesinde bulunan köylere vardığında 
köyden ayrılmıyor, bazıları ise eşleri ve kadın hizmetkârları ile manastı-
rı mesken tutarak [kilise] pederlerinin kanunu ile çatışmış oluyorlar. Şar-
kı söyleyen yosmalarla yan yana, dindarların (Ermenice: gusank‘) yanı ba-
şında takdis ve ibadet evinde ziyafet veriyorlar! Bırakınız görmeyi, bunu 
dinlemek bile Hıristiyanlar için ne kadar korkunç! İşte, manastırların pa-
pazları, yukarıda zikredilen kanunları böyle adamların kulaklarına duyur-
sun! Dikkatli davranıp köye yerleşirlerse bu daha iyi olur. Lakin inatta ısrar 
ederlerse, bu insanlar nimetimizden uzak kalacak ve azizlerin intikamına 
uğrayacaklardır. Zira “manastır” azizler için huzur yeri olup piskopos, ra-
hip, keşiş ve fakirlerin barındığı bir mekândır. Bununla birlikte, soylular ve 
süvariler, erkek ve kadın olarak adlandırılmalarına binaen, Tanrı evine ya-
kışacak şekilde büyük bir huşu ile niyaz etmeli, dua ve ibadete iştirak et-
melidirler. Bu kanuni hüküm herkes için açıktır.90

Goš Kanunnamesi çeşitli siyasi ve sosyal değişikliklerin dikkate alınmasıy-
la, derlendikten sonraki ilk yüzyılda iki defa tadilata uğradı. İkinci ve üçüncü de-
fa tadilata uğraması kodun aslında 13. yüzyılda dahi kullanıldığını gösteriyor.91 Ni-
tekim bu kanunname öyle müsait hale geldi ki 14. yüzyıl itibarıyla Kilikya Kralı I. 
Het‘um’un ağabeyi Başkumandan Smbat onu çoktan tercüme ettirip Kilikya Erme-
ni Krallığı’na, yani Müslüman hâkimiyeti ve hukuku altında olmayan bir bölgeye 
adapte etmişti.92

Sonuç

Öyle görünüyor ki Ermeni kilisesinin hem din dışı ilgilerin yaygınlaştığına dair duy-
duğu endişe hem de İslamî müesseselerin kurulması karşısında yeniden örgütlen-
menin lüzumunu hissetmesi, Erzincan kardeşlik cemiyetleri üzerine telif edilen 
makalelerin arkasındaki ivmenin asıl sebebidir. Bu Ermeni fütüvvet kitapları Er-
menilerin Ermeni ve Moğol olmayan güç hiyerarşilerini kabul etme konusunda-
ki isteksizlikleriyle beraber, mahalli bakımdan Farsçanın edebiyat formlarına ve 
Türkçeye açıklık ortamında telif edilmiştir. Ermeni olmayan siyasi yapılara karşı 
net bir direnişe rağmen, Erzincan şehrinde ve çevredeki Ermeni manastır komp-
lekslerinde kültürel nüfuza uygun bir muhitin var olduğu gayet açıktır. Ermenice 
metinlerin hem Sühreverdî’nin yazdıklarına hem de Anadolu kökenli diğer Müslü-

Oaks, 1998).
90 Thomson, Lawcode, 254-5.
91 Mxit‘ar Goš, Girk‘ Datastani, xxxi-43.
92 Smbat Sparapet, Datastanagirk‘, A.G. Kalstean neşri (Erivan: Armenian State Publishing House, 1958), 195-200. 

Kilikya’da yaşayan Ermenilerin durumu, Kilikya dışında yaşayanlarınkinden farklıydı.
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man müellifler tarafından yazılanlara yakınlığı göz önüne alınırsa sadece şu varsa-
yılabilir: Mezkûr örgütler zihnen Müslüman olan takipçiler huzurunda telif edil-
miş benzer makalelerden belirli bir şekilde etkilenerek kurulmuştur ya da reforme 
edilmiştir. Nitekim Erzincan şehri Selçuklu Sultanlığı’nın dış çevresinde yer alma-
sına rağmen, Sühreverdî’nin sesi orada telif edilen Ermeni fütüvvet metinlerinde 
oldukça tutarlı bir şekilde yankısını bulmuştur.

Bu durum Selçuklu başkenti Konya’da gerçekleşen etkinliklerin Anadolu ge-
nelinde, hatta saltanat merkezinin kültürel ve sosyal alanının da ötesinde büyük 
bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Ermeni metinleri ile yakın zamanlarda 
ama başka mekânlarda telif edilen Arapça, Farsça ve Türkçe metinler arasındaki 
benzerlikler bu dönemin Anadolu kentlerinde yaşayan fertlerin sivil özerkliğe yeni 
bir ilgi gösterdiklerini ortaya koymaktadır. Bu Ermenice metinler aynı zamanda Er-
meni Kilisesi’nin uzun 13. yüzyıl boyunca İslamî bir “bozulma” korkusuyla devam 
eden kurumsal reform endişesinin temel çerçevesiyle de uyuşmaktadır. Gerçekten 
de bölgede mevcut olan siyasi, dinî ve kültürel hiyerarşilerin karmaşık ağları göz 
önüne alındığında, kurumsal reformla ve hatta Erzincan şehrindeki çoklu kimlikle-
rin idaresiyle ilgili Ermeni girişimi hem İslamî (ve siyasi) bağlamda kullanılan böl-
gesel temaları ve örgüt modellerini birleştirmek hem de bütün bu talepleri Ermeni 
Hıristiyanlığı çerçevesinde ve Ermeni Kilisesi bayrağı altında ifade etmek zorun-
daydı. Bu husus Yovhannês Erznkac‘i’nin fütüvvete dair yazdığı ikinci risalesindeki 
bir şiirinde uygun bir şekilde ifade edilmiştir:

Kendini bir seyyah sanırsın amma
Sapan da sensin kendi caddenden,
Âşıksın sen mankutʻiwn adına,  (mankutʻiwn: fütüvvet) 
Mahrumsun manuk adaletinden.  (manuk: ahı)

Bu yol hem pek dar hem de incedir 
Kapat gözlerini, geçiver yandan. 
Mankut‘iwn namı pek şirincedir,  (mankutʻiwn: fütüvvet)
Ama sen hem nahoş hem de acısın.

Seni çağıracağım seyyah diye, 
Bu yolun adabına aşina isen 
Doğdun ve savruldun bu âleme, 
Söyle nasıl geldin ve nereden?

Geldin, garip bir memlekete, 
Göster bana nasıl kalacaksın? 
Kara toprağa gömüldüğünde, 
Söyle bana, nereye varacaksın?93

93 Paltasaryan, Hovhannes, 236-7. [Bu şiiri çevirirken dizelerde hece ve kafiye bakımından uyum sağlamak için 
bazı tasarruflarım oldu ama ana mana aynen korunmuştur. -çn.]
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Anadolu’da Şii Zümreler Var Mıydı?

Ortaçağ Anadolu’sunda yaygın İslâm pratiklerinin katı Sünni kalıpların dışına taş-
tığı uzun süredir bilinmektedir. Bu hususta ilk ciddi değerlendirmeler Fuat Köprü-
lü tarafından 1918 yılında yayımlanan Türk Edebiyatı’nda İlk Mutasavvıflar’da orta-
ya koyulmuştur.1 13. ve 14. yüzyıl Anadolu’sunun dinî durumu üzerinde gözlemler 
yapan Köprülü, halk kitleleri üzerindeki etkileri bakımından Ahilik, Hurufîlik ve 
Bektaşilik gibi tasavvufi hareketlerin önemine dikkat çeker. Bu hareketlerin rafz ve 
itizal unsurları taşıdığını ve tasavvuf perdesi altında çok serbest birtakım fikir ve 
akideler yaydıklarını, bu yüzden ehl-i sünnet dairesi içinde değerlendirilmelerinin 
güç olduğunu ifade eder. Köprülü’ye göre, Anadolu’daki tasavvuf hareketleri içeri-
sine rafz ve itizal unsurlarının giriş sürecinde Babaî hareketi çok önemli bir başlan-
gıç teşkil eder ki Kızılbaşlık ve Bektaşilik gibi oluşumların kökeni de bu harekete 
dayanmaktadır.2

Köprülü’nün İlk Mutasavvıflar’daki değerlendirmelerinde dikkat çeken bir 
başka husus, Anadolu’ya Şii/Alevi unsurların girişinde İsmailî-Batınî etkiye yaptı-
ğı vurgudur. Öteden beri Batınî akidelerine bir sığınak olan Suriye ile Anadolu’nun 
fikrî ve ticarî münasebetler bakımından birbirine sıkıca bağlı olduğuna dikkat çe-
ken Köprülü, İsmailî-Batınî akidelerin bu yolla Anadolu’ya yayıldığını iddia eder. 
Ona göre, “Gerek Babaîler ayaklanmasını gerek Ahilik teşkilatını gerek Hurufîlik ve 
Bektaşilik hareketleriyle, bunları takip eden dinî hareketleri esas itibariyle Batınî-
likten çıkmış sayabiliriz.”3

Franz Babinger, Anadolu’da İslâmiyetin ilk tezahürlerini ele aldığı meşhur ma-
kalesinde4 Şiiliğin Anadolu’daki tarihini 11. yüzyıl sonlarına kadar götürür. Anado-

1 Fuat Köprülü, Türk Edebiyatı’nda İlk Mutasavvıflar, 4. baskı (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 1981). 
(İlk baskısı İstanbul, 1918). 

2 Köprülü, İlk Mutasavvıflar, 208-9.
3 Köprülü, İlk Mutasavvıflar, 207, dn 34. Köprülü’nün Anadolu’da meydana gelen tasavvuf hareketleri ile Batinî-

lik arasında kurduğu ilişki tarihsel açıdan makul görünmekle beraber ciddi verilere dayanmamaktadır. İsma-
ilî-Batınî gruplarla Babaîler, Ahîler, Bektaşîler gibi sufi gruplar arasında bir etkileşim olduğuna dair somut ve-
riler sunamayan Köprülü, iddiasını bazı ortak inanç karakterleri üzerinden ispatlamaya çalışmaktadır. Bu or-
tak noktalar ise iki ana başlık altında toplanabilir: rafz ve i’tizâl unsurları içeren itikadî görüşler ve ibâhe ola-
rak değerlendirilebilecek serbest yorumlar. Ahîlik söz konusu olduğunda bu ortak noktalara bir de hiyerarşik 
bir silsile-i merâtibin mevcudiyeti (ve sâliklere haiz oldukları rütbelere göre sırların ifşâ olunması) hususiyeti 
eklenmektedir. Ancak, aşağıda görüleceği üzere, Köprülü dört yıl sonra yayınladığı makalesinde Batınîlik vur-
gusunu oldukça azaltmış görünmektedir.

4 Franz Babinger, “Der Islam in Kleinasien neueu Wege der Islamforschung”, Zeitschrift der Deutschen Morgen-
landischen Gesellschaft 76 (1922): 126-52. Bu makalenin Türkçe tercümesi Fuat Köprülü’nün aşağıda bahsedile-
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lu Selçuklularının Şia mezhebine mensup olduklarını iddia eden Babinger, onların 
yönetimi altındaki halkın mezhebî durumu hakkında daha temkinli davranmak-
ta ve halkın Şiiliğe aynı derecede mensubiyetlerini iddia etmenin güç olduğunu 
belirtmektedir.5 Şiilikle İranîlik arasında doğal bir yakınlığın bulunduğunu kabul 
eden Babinger, Anadolu Selçuklu eliti de kültür bakımından İranî olduğundan aynı 
zamanda Şii olmaları gerektiği sonucuna ulaşır. Aynı şekilde, Osmanlı’da da I. Se-
lim’e kadar İranî etki ve Şii anlayışın devam ettiğini iddia eder.6 I. Selim’in Arap di-
yarlarını ilhak edip oralardan Sünni ulemayı ithal etmesiyle beraber Osmanlı yöne-
timinde İranî-Şii nüfuz kırılmaya başlamış, buna mukabil Arap-Sünni anlayış güç 
kazanmıştır. Elbette bu gelişmelerde Kızılbaş faktörü de çok önemli rol oynamış-
tır.7 Babinger ayrıca sufilik ile birtakım Şii inançlar arasında yakınlık bulunduğuna 
dikkat çeker.8

Fuat Köprülü, Babinger’in yukarıda özetlenen iddialarına cevap olarak yazdığı 
makalesinde9 onun temel görüşlerini şiddetle eleştirmektedir. Köprülü birtakım Şii 
inançların sufi cereyanlar içinde yaşayıp yayıldığını kabul etmekle beraber Anadolu 
Selçuklularının Şii bir mezhebe mensup oldukları iddiasını tamamen reddetmek-
tedir. Aynı şekilde Babinger’in Rus âlimlere dayandırarak Maveraünnehir ve İran’ın 
Sünni olmayıp Şii-Alevi tesir altında bulunduğu iddiasını temelsiz bulmaktadır.10

Anadolu’ya gelince, Köprülü burada iki tarz-ı tasavvuf geliştiğini ifade eder. 
Ona göre, bir yandan şehirlerde Arap ve İran etkisi altında yüksek tasavvuf yorum-
ları yapılırken diğer yandan başka kültürlerin etkisine kapalı geniş Türkmen kitle-
leri arasında, yukarıdakilerin bahsettiği konuların kaba ve basit bir halde, hazme-
dilmeden yayılması neticesinde oluşan bir halk tasavvuf anlayışı gelişmekte idi. 
Bu zümreler arasında eski inanç ve ananeler yeni dinin şemsiyesi altında yaşama-
ya devam etmekte olup babalar ve dedelerin önderliğinde yayılan bu anlayışın en 

cek aynı konu üzerindeki makalesi ile beraber basılmıştır: Franz Babinger ve Fuat Köprülü, Anadolu’da İslâmi-
yet, ed. Mehmet Kanar (İstanbul: İnsan Yayınları, 1996). Bu çalışma boyunca Babinger’in makalesine yapılan 
atıflarda verilecek sayfa numaraları Türkçe tercümeye aittir.

5 Babinger, “Anadolu’da İslâmiyet”, 13-5. Babinger, Maveraünnehir bölgesinin daima Şii tesir altında kaldığını id-
dia etmektedir.

6 Babinger, “Anadolu’da İslâmiyet”, 23-4. Burada Fatih döneminde kendisini İranlı olarak takdim edip ihsanlara 
nail olan sonra Tokat doğumlu olduğu anlaşılınca tard edilen Lâlî’yi örnek vermektedir. Latifî tezkeresinde ge-
çen Lâlî’nin bu olay üzerine kaleme aldığı şu mısra ile biten hicviyesini de almıştır: “Acemin her biri ki Rum’a 
gelir / Ya vezaret ya sancak umagelir.”

7 Babinger, “Anadolu’da İslâmiyet”, 20-4. Babinger (Nikola Yorga’nın Osmanlı Devleti Tarihi’nden naklen) Vene-
dikli bir çağdaş gözlemcinin raporuna göre 16. asır başında Anadolu nüfusunun dörtte üçünün İsmail taraftarı 
olduğunu yazmaktadır.

8 Babinger, “Anadolu’da İslâmiyet”, 27.
9 Fuat Köprülü, “Anadolu’da İslâmiyet: Türk Istîlâsından Sonra Anadolu tarih-i dînîsine bir Nazar ve Tarihinin 

Menba’ları”, Dârülfünûn Edebiyat Fakültesi Mecmuası 4 (Eylül 1338/1922): 281-311; 5 (Eylül 1338/1922): 385-420; 6 
(Kânunusani-Mart 1339 / Ocak-Mart 1923): 457-486. Köprülü’nün bir seri halinde yayınlanan bu çalışması son-
radan toplu olarak Franz Babinger’in makalesini de içeren bir kitap halinde yayınlandı: Franz Babinger ve Fuat 
Köprülü, Anadolu’da İslâmiyet, ed. Mehmet Kanar (İstanbul: İnsan Yayınları, 1996). Bu çalışmada verilen sayfa 
numaraları son yayına aittir.

10 Fuat Köprülü, “Anadolu’da İslâmiyet”, 45-6. Bununla beraber, Köprülü Orta Asya’daki Türk halk ananeleri ara-
sında Aleviliğin kuvvetli izlerinin görüldüğünü kabul etmekte, bu bağlamda Nasr b. Ahmed-i Sâmânî (h. 301-
331) zamanında Türk memleketlerini gezen seyyah Ebu Dulef ’in şu müşahedesini nakletmektedir: “Buğraç 
Türklerinin padişahı İmam Zeynu’l-abidin ahfadından olup bu kabile efradı Hazret-i Ali’yi İllah-ı Arap adde-
derlerdi.” Köprülü bu durumu Türk paganizminin müfrit Şia telakkisi altına saklanmış hali olduğunu, burada 
Gök Tengri yerine Hazret-i Ali’nin konulduğunu ifade etmektedir. Bkz. Köprülü, “Anadolu’da İslâmiyet”, 88-9, 
dn 25.
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önemli iki temsilcisi Kalenderîler ve Hayderîler idi.11 Köprülü bu gruplarla bera-
ber fütüvvet, Rufâîlik, Yesevîlik ve Bektaşilikte de Şii inanışların yaygın olduğunu 
ifade etmektedir. Babaî isyanını bu bağlamda değerlendirip şöyle der: “Kalenderî, 
Hayderî gibi namlarla zahiri bir tasavvuf kisvesi altında Türkmen boyları arasında 
müfrit Şii akaidi ve Bâtıniye fikirleri neşreden bu babaların Anadolu’da yaptıkları 
ilk dinî-siyasî hareket ‘Babaîler Kıyamı’ namıyla maruftur.”12 Köprülü, Baba İshak’ın 
(isyanın lideri olarak tek bu isimden bahsetmektedir) itikadı hakkında elimizde 
vesika bulunmadığını ifade etmekle beraber “onun müfrit alevîyyu’l-mezhep ve 
kalenderiyyu’l-meşrep Türkmen babalarından olduğu”nu söylemektedir. Hatta bi-
raz daha ileri gidip Babaîlerle ilişkisinden hareketle Karamanoğullarının da Sünni 
Osmanlılar karşısında Türkmenleri kendi safına çekmesinde “herhalde bir alaka-i 
mezhebiyye de bulunmak ihtimali pek kuvvetlidir” demektedir.13

Köprülü’ye göre kuruluş döneminde Osmanlılar bu dervişlerin desteğini alma-
ya hususi ihtimam gösteriyorlardı. Ancak özellikle I. Bayezid zamanında saray ha-
yatının inkişafı ile beraber Sünni meşrep sufiler ön plana çıktı ve bunlar arka plana 
itilmeye başlandı.

Bir taraftan sufiyane cereyanların tesiriyle bilhassa göçebe Türkmen aşiret-
leri arasında Şiî ve Bâtınî itikatları eskisi gibi kuvvetle devam edip durur-
ken diğer taraftan büyük merkezlerde Sünnilik bir şekl-i resmi almış hatta 
ulema ile bir kısım sufiyyun arasında bir i’tilaf ve ahenk bile takarrür et-
mişti. Mamafih göçebe Türkmenler arasında hükümran olan Babâî Bek-
taşî cereyanıyla merkezi kuvvetlerin siyaseten müdafaa ve iltizam ettik-
leri Sünnilik arasında bir mücadele yavaş yavaş tamamıyla zaruri bir hal 
alıyordu.14

Görüldüğü üzere, Köprülü ile Babinger’in bakış açıları taban tabana zıttır. Bi-
risi Selçuklu hanedanı ve yüksek tabakayı İranî-Şii ve halkı Sünni görürken, diğeri 
yüksek tabakayı Sünni halk arasında cari tasavvuf telakkisini Şii görmektedir. Köp-
rülü’ye göre Türkmen zümreleri kategorik olarak Şii tasavvuf cereyanlarının tesiri 
altında görünmektedir. Bu bağlamda o, bir Babaî şeyhi olarak gördüğü Hacı Bektaş 
Veli için “On iki imama ikrarı, tevelli ve teberriyi tavsiye etmek suretiyle şia-yı isna 
aşeriye temayulatı bariz surette göstermektedir” demektedir.15

11 Köprülü, “Anadolu’da İslâmiyet”, 47-50. İlk Mutasavvıflar’dan farklı olarak burada İsmailîlik vurgusunun azal-
dığı, onun yerine Türk geleneklerinin ve Kalenderîlik-Hayderîlik gibi meşreplerin ön plana çıkarıldığı görül-
mektedir. Gerek Kalenderîlerin gerekse Bektaşî ve Ahî gibi grupların batınîyyü’l-meşrep oldukları halen tekrar 
edilmekle beraber burada “batınî” kelimesinin İsmailîlikten çok söz konusu akımların doktrin ve örgütlenme 
yapılarında mevcut olan “iç içe geçmiş katmanlar halinde sırlar” öğretisini kastettiği izlenimi uyanmaktadır. 
Zira bu eserinde Köprülü anılan gruplara İsmailî demekten imtina etmektedir.

12 Köprülü, “Anadolu’da İslâmiyet”, 51. Anadolu Selçukluları döneminde Haydariler’in ne derece Şii oldukları pek 
malum olmamakla beraber sonradan Alevî temayülleri aşikârane görmekteyiz. Köprülü Tibyân-i vesâili’l-hakâ-
yik adında bir esere istinaden Haydarîlerin zikirlerinde “Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali, Ya Fatima, Ya Hasan, 
Ya Hüseyin” dediklerini aktarmaktadır. Köprülü, “Anadolu’da İslâmiyet”, 92, dipnot 43.

13 Köprülü, “Anadolu’da İslâmiyet”, 52.
14 Köprülü, “Anadolu’da İslâmiyet”, 66.
15 Köprülü, “Anadolu’da İslâmiyet”, 65. Ancak aşağıda ele alınacağı üzere Makâlât ve Vilâyetnâme dikkatle ince-

lendiğinde Köprülü’nün bu iddiasına ihtiyatla yaklaşılması gerektiği anlaşılmaktadır.
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Öte yandan Claude Cahen, Anadolu’da Şiilik meselesini ele alırken özellikle 
ahilere dikkat çeker. Cahen’e göre 13. ve 14. yüzyıllarda Anadolu’da Şii-Alevi unsur-
ların görece en fazla görüldüğü zümre ahilerdi. Ancak o son tahlilde, ahi muhitin-
de kimi Şii fikirlere rastlansa da bunların Şii kabul edilemeyeceğini, aynı şekilde 
en-Nasır’ın organize ettiği fütüvvetin de pir olarak Hz. Ali’ye bağlanmakla beraber 
Şii sayılamayacağını iddia eder. Öte yandan Anadolu’daki Türkmen zümrelerinde 
Orta Asya’dan gelme şaman kültlerinin hâkim olduğunu, bunların da Şii sayılma-
sının mümkün olmadığını savunur. O, bu bağlamda Hacı Bektaş Veli Velâyetnâme-
si’nde nesepten başka Şii unsur bulunmadığını iddia eder.16 Aynı şekilde, İbn Battu-
ta’ya dayanarak Batı Anadolu Türkmen beyliklerinin Şii olamayacaklarını savunur.17

Cahen, Anadolu Selçuklularının da büyük kuzenleri gibi Sünni olduklarını 
vurgulamakta, ancak Aydınoğlu ve Candaroğlu beyliklerinin durumunun biraz 
şüphe uyandırdığını ifade etmektedir. Düsturnâme’de Aydınoğlu Umur’un bayrağı-
nın yeşil olduğuna dikkat çekerek bu bayrağın Köprülü tarafından ailenin bayrağı 
olarak kabul edildiğini hatırlatır.18 Öte yandan Venediklilerle yaptığı ticari bir an-
laşmada Umur’un oğlu Hızır Bey’in Ali, Hasan, Hüseyin ve bazı önemli Şii isimleri 
övdüğünü söyler. Ancak Cahen, yine Hızır Bey’in Girit dükü ile yaptığı 1348 tarihli 
anlaşmada19 Şia’yı andıracak hiçbir ifade bulunmadığına dikkat çekerek Aydınoğlu 
beyliğinin tarihinin bu döneminin Şiilik bağlamında karışık olduğunu ve dikkatle 
çalışılması gerektiğini vurgular.20 O, ayrıca Candaroğlu himayesinde yazılan Mak-
tel’e dikkat çekmekte, ancak bundan hareketle onların Şii olduklarının söyleneme-
yeceği sonucuna varmaktadır.21

Cahen, Anadolu’da Şiiliğin yayılmasının 15. yüzyılda gerçekleştiğini ve bunun 
da Anadolu’ya has bir gelişme olmadığını, aynı dönemde İran’da da benzer inanç 
unsurlarını taşıyan derviş gruplarının ortaya çıktığını ifade eder. Anadolu’da Şii 
meselesini ele alırken çerçevesini geniş tutmakta ve İslâm dünyasının genelinde 
meydana gelen gelişmelerle bağlantı kurmaktadır. Bu bağlamda, Hülagü’nün Bağ-
dat’a girmesi ile beraber Sünni İslâm birliğinin dağılması ve Şiiler üzerindeki Sün-
ni baskısının kalkmasına dikkat çeker. Bu dönemde özellikle entelektüel düzlem-
de Şiiliğin canlandığını ifade ederek İran’da Nasiruddin Tūsi ve Irak’ta Cemaleddin 
el-Hilli’nin faaliyetlerini örnek verir. Ancak, Moğolların bu dönemde Anadolu’da 
Şiilik lehine bir tutum takındığına dair herhangi bir kaynak bulunmadığının altı-
nı çizen Cahen’e göre, Şia asıl atağını ayrı bir mezhep olarak yükselmekten ziya-
de, muhtelif sufi akımlar içine sirayet etmek şeklinde gerçekleştirmiştir.22 Cahen’in 

16 Claude Cahen, “Le Problème du Shi’isme dans l’Asie Mineure turque préottomane”, Le Shi’isme Imâmite: Col-
loque de Strasbourg (6-9 mai 1968) (Paris: Presses Universitaires de France, 1970), 123-4.

17 Cahen, “Le Problème du Shi’isme”, 125.
18 Köprülü bu konuda şunları yazar: “Aydınoğullarından Gazi Umur Bey’in gemisinde yeşil sancak bulunduğunu 

Düsturnâme-i Enverî’den öğreniyoruz ki bu renk belki de kuvvetli bir cihat (din harbi) ruhuyla mücehhez bu-
lunan Anadolu gazilerinin tercih ettikleri bir renktir. Mamafih bu rengin Umur Bey’e ait olması ve donanma-
sında başka renkte bayraklar da bulunması ihtimali vardır.” Köprülü, “Bayrak”, İslâm Ansiklopedisi, cilt 2, 411. 

19 Zachariadou-Oikonomidus tarafından yayınlandı: Byzantinische Zeitschrift 55 (1962).
20 Bkz. Cahen, “Le Problème du Shi’isme”, 125.
21 Cahen, “Le Problème du Shi’isme”, 126.
22 Cahen, “Le Problème du Shi’isme”, 118. Marian Molé’nin Kübreviye üzerinde yaptığı inceleme bu gelişmeye gü-

zel bir örnek teşkil eder. Başlangıçta Sünni bir tarikat olarak ortaya çıkan Kübreviyye, zaman içinde tedricen 
Şiileşmiştir. Bkz. Marian Molé, “Les Kubrawiya entre sunnisme et shi’isme aux huitième et neuvième siècles 
de l’hégire”, Revue des études islamiques (1961): 61-142.
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vardığı sonuç, 15. yüzyıldan önce Anadolu’da gerçek anlamda Şiilikten bahsetme-
nin zor olduğu şeklinde özetlenebilir.

Ahilik ve fütüvvet üzerine kapsamlı araştırmalarıyla bilinen Franz Taesch-
ner’in ahiler ve Şiilik ilişkisi konusundaki görüşleri Cahen ile paraleldir. İslâm An-
siklopedisi’ne beraber yazdıkları “Futuwwa” maddesinde, Taeschner ve Cahen ge-
rek halife en-Nasir (ö. 1223) öncesinde gerekse sonrasında fütüvvet geleneğinin Şii 
sayılamayacağını iddia etmektedir. Onlara göre, fütüvvet öğretileri özellikle şecaa-
ti bakımından Hz. Ali’yi pir kabul etmek gibi bazı Şii unsurlar içermekle beraber, 
fütüvveti kendilerine şiar edinmiş gruplar arasında hem Şii hem de Sünni inanca 
mensup insanlar bulunabilmekteydi.23

Taeschner İslâm Ansiklopedisi’ne yazdığı “Akhī” maddesinde aynı görüşü tek-
rar eder. Ona göre, 13. ve 14. yüzyıllarda Anadolu’da mevcut ahiler kendilerini Hane-
fi mezhebine mensup Sünni olarak görmekteydiler. Bununla beraber, kendilerine 
şiar edindikleri fütüvvet öğretilerinde yoğun bir Ali kültü mevcut idi.24 Öte yandan 
Seyyid Mehmed b. Seyyid Alaaddin er-Razavî’nin 1524 yılında yazdığı ve “Fütüvet-
nâme-i Kebir” ismiyle meşhur olmuş eserinde belirgin bir On İki İmam Şiiliği var-
dır. Taeschner bu durumu Safevi propagandası ve “Şii-Bektaşiye tarikatı”nın Balım 
Sultan tarafından teşkilatlandırılması ile ilişkilendirmektedir.25 Taeschner ayrıca 
er-Razavî’den sonra fütüvvetnâme edebiyatında Şii tonun hızla azalmaya başladı-
ğını ve bir süre sonra da yok olduğunu iddia eder. Esasen Fütüvvetnâme-i Kebir da-
ha sonra yazılan fütüvvetnâmelerin ana kaynağı olmuştur. Muhtelif kütüphaneler-
de bulunan birçok yazmayı incelediğini söyleyen Taeschner, bunların hemen hep-
sinin er-Razavî’nin eserinden alınmış parçalardan ibaret olduğunu ifade eder.26 Bu-
na ilaveten, 16. yüzyıl ve sonrasında yazılan Arapça fütüvvetnâmelerin de bir kısmı 
Fütüvvetnâme-i Kebir’den yapılan özet tercümelerden ibarettir. Taeschner, kendi-
sinden sonraki fütüvvetlere böylesine kaynak teşkil etmesine rağmen er-Razavî’nin 
koyu Şii tutumunun sonraki devirlerde terk edilmesini, fütüvvet erbabının başlan-
gıçta Şiilik ve Sünnilik arasında mütereddit kaldıktan sonra özellikle Yavuz Sultan 
Selim’in başarısı üzerine tekrar Sünniliğe döndüğü şeklinde yorumlamaktadır.27

23 Claude Cahen ve Franz Taeschner, “Futuwwa”, Encyclopedia of Islam, II, 2. baskı, 961-9. Taeschner bir başka ma-
kalesinde bu karmaşık durumu Şihabettin es-Sühreverdi (ö. 1228) örneği üzerinden izah etmektedir. En-Nasir 
zamanında Fütüvvet teşkilatının kurumsallaşması sürecinde aktif çalışan ve fütüvvetin tasavvufi içeriğini bu 
dönemde kuvvetlendiren es-Sühreverdi Şafi mezhebine mensup bir Sünni idi. Bkz. Taeschner, “İslâm Ortaça-
ğında Futuvva (Fütüvvet Teşkilatı)”, İktisat Fakültesi Mecmuası 15, no. 1-4 (1953-1954): 15.

24 Franz Taeschner, “Akhī”, Encyclopedia of Islam, I, 2. baskı, 321-3.
25 Taeschner, “İslâm Ortaçağında Futuvva (Fütüvvet Teşkilatı)”, 22-3. Esasen açıkça On İki İmam Şiîliğini savu-

nan ilk fütüvvetnâme er-Razavî’den yaklaşık yarım asır önce Hüseyin b. Gaybî (ö. 1481) tarafından yazılmıştır. 
Er-Razavî’nin metnine esas teşkil ettiği anlaşılan bu eser Taeschner’in adı geçen makalesinde hiç anılmamak-
tadır. Hüseyin b. Gaybî’nin fütüvvetnâmesi Abdülbâki Gölpınarlı tarafından incelenmiş ve yayınlanmıştır. Bkz. 
Abdülbâki Gölpınarlı, “Seyyid Gaybî oğlu Seyyid Hüseyin’in Fütüvvetnâmesi,” İstanbul Üniversitesi İktisat Fa-
kültesi Mecmuası 17, no. 1-4 (1955-1956): 27-126; “İslâm ve Türk İllerinde Fütüvvet Teşkilatı ve Kaynakları”, İstan-
bul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 11 (1949-1950): 3-354.

26 Taeschner’in bu gözlemini Gölpınarlı da doğrular. Gölpınarlı ayrıca bu muahhar fütüvvetnâmelerin bazısına 
Hacı Bektaş Veli’nin, nadiren de Balım Sultan’ın isimlerinin girdiğine dikkat çekmektedir. Bkz. Abdülbâki Göl-
pınarlı, “Fütüvvetnâme-i Sultani’ ve Fütüvvet Hakkında Bazı Notlar”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mec-
muası 17, no. 1-4 (1955-6): 149-51.

27 Taeschner, “İslâm Ortaçağında Futuvva (Fütüvvet Teşkilatı)”, 23. Ancak Taeschner’in iddiası düzeltilmeye 
muhtaçtır. Zira daha sonraki fütüvvetnâmelerin büyük bir kısmı Razavî’nin eserinden tamamen veya kısmen 
kopya olup ondaki Şii unsurları da aynen devraldıkları görülmektedir.
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Taeschner’in Ahilik ve fütüvvet üzerine yaptığı çalışmaları Abdülbâki Gölpı-
narlı devam ettirmiştir. Gölpınarlı, birçok fütüvvetnâme metnini yayımlamanın ya-
nı sıra fütüvvet geleneğinin Şiilikle ve Bektaşilik-Kızılbaşlıkla ilişkisi üzerine önem-
li değerlendirmelerde bulunmuştur.  Gölpınarlı’nın fütüvvet algısında Seyyid Hüse-
yin b. Gaybî ve er-Razavî’nin eserlerinin belirleyici olduğu görülmektedir. O, Cahen 
ve Taeschner’den farklı olarak fütüvvet ehlinin baştan beri Şii yahut müteşeyyi bir 
taife olduğunu iddia eder. Gölpınarlı’ya göre, “fütüvvet ehli yollarını Ali yolu say-
makta ve Ehl-i Beyt sevgisini en büyük fazilet ve vecibe olarak kabul etmektedir-
ler.”28 Gölpınarlı 12. yüzyıl sonlarında fütüvvet erbabını teşkilatlandırıp kendisine 
bağlayan halife en-Nasır’ın da İmamiye mezhebine mensup olduğunu iddia eder.29 
Hatta fütüvvet ehlinin 16. yüzyılda Osmanoğulları’na karşı Safevi propagandasını 
temsil ettiğini savunur.30 Ona göre, fütüvvet ehlinin Şiiliği hurafelerle karışık bir 
Şiiliktir ve Batınî31 bir mahiyet arz etmektedir. Ne var ki, 17. yüzyıldan itibaren Şii-
Bâtınî karakter yavaş yavaş unutulmuş ve fütüvvet yolu yalnız esnaf teşkilatı haline 
gelmiştir; yalnız, Melamî-Hamzavîlerin temsil ettiği peştemalci esnafında bu asli 
unsurlar kalmış, bir de Bektaşiler fütüvvet erkânını benimsemişlerdir.32

Irène Mélikoff, Claude Cahen’i takiben, 13. ve 14. yüzyıl “Anadolu heterodoks-
luğu”nda Şiiliğin yer almadığı görüşündedir. Bu dönemde Anadolu’da ne 12 İmam 
Şiiliğinin ne de gulat Şiiliğin mevcudiyetine dair hiçbir kaynak bulunmadığına dik-
kat çeken Mélikoff, aksine Baba İlyas’ın oğlunun adının Ömer Paşa, en önemli hali-
felerinden birisinin adının Şeyh Osman olmasından hareketle Baba İlyas ve halifesi 
Hacı Bektaş Veli’nin Şii olmadıklarını iddia eder. O, her ne kadar Türkmenler ara-
sında Ehl-i Beyt’e bağlılık ve Kerbelâ faciasını acıyla yâd etmek yaygın olsa da bu-
nun bir Şiilik göstergesi sayılamayacağı görüşündedir.33 Öte yandan, ahiler arasın-
da Şii temayülün mevcut bulunduğuna dikkat çeker ancak bunu detaylandırmaz.34 
Mélikoffa göre, Şiiliğin Anadolu’ya girişi üç aşamada gerçekleşmiştir: İlk önce, 13.-
14. yüzyıllarda ahiler ve arkasından 15. yüzyılda Hurufîlerle Anadolu’ya giren Şiilik 
nihayet 16. yüzyılda Kızılbaşlıkla son halini almıştır.35 Bu son aşamada 12 İmam Şi-
iliğinin bazı öğelerini alan “Anadolu heterodoks İslâmı”nda Mélikoff ’un esas vurgu 
yaptığı iki unsur (gulat Şiiliğin özünü teşkil ettiğini düşündüğü), hulul-tecelli ve te-
nasüh inançlarıdır.36

28 Gölpınarlı, “İslâm ve Türk İllerinde Fütüvvet Teşkilâtı ve Kaynakları”, 57.
29 Gölpınarlı, “İslâm ve Türk İllerinde Fütüvvet Teşkilâtı ve Kaynakları”, 60.
30 Gölpınarlı, “İslâm ve Türk İllerinde Fütüvvet Teşkilâtı ve Kaynakları”, 62; a.g.m., “Burgâzî ve ‘Fütüvvet-Nâme’si”, 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 15, no. 1-4 (Ekim 1953-Temmuz 1954): 89, 93.
31 Gölpınarlı’nın burada “bâtınî” kelimesini hangi içerikle kullandığı net değildir. Fütüvvetin Bâtınî karakter ka-

zandığını söylerken İsmailîlik’ten etkilendiğini mi yoksa kendi içlerinde meratib-i silsile şeklinde hiyerarşik bir 
yapılanmanın olduğunu mu kastettiği açık değildir.

32 Gölpınarlı, “İslâm ve Türk İllerinde Fütüvvet Teşkilâtı ve Kaynakları”, 62-3, 94.
33 Mélikoff, “L’origine sociale des premiers Ottomans”, Sur les traces du soufisme turc: recherches sur l’Islam popu-

laire en Anatolie (İstanbul: Editions Isis, 1992), 130.
34 Mélikoff, “L’origine sociale”, 131-2. Mélikoff ahiliğin özellikle ayin-erkân alanında Bektaşilik-Alevilikle yakın iliş-

kisi olduğunu fark etmekle beraber bu etkileşimin analizine dair herhangi bir mülahazası yoktur. İkisi arasın-
da Selman Farisi’nin önemli bir figür olması, şedd-kuşak kuşanma, giriş ayinleri, taç ve hırka giyme gibi ben-
zerliklerden çok yüzeysel ve kabaca bahsetmektedir. Bkz. “La divinisation d’Ali chez les Bektachis-Alevis”, Au 
banquet des quarante: exploration au cæur du Bektachisme-Alevisme (İstanbul: Editions Isis, 2001), 100-3.

35 Mélikoff, “Le probleme Bektaşi-Alevi: quelques dernieres considerations”, Au banquet des quarante: explorati-
on au cæur du Bektachisme-Alevisme, Istanbul: Editions Isis, 2001, s. 78; “L’origine sociale”, s. 131-2.

36 Mélikoff, “Le probleme Bektaşi-Alevi”, 79.
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Ahmet Yaşar Ocak bir makalesinde hassaten bu konuyu ele alır.37 Ocak, 16. yüz-
yıla kadar Anadolu ve Rumeli’de gerçek anlamda ne İmamiye ne de İsmailiye Şiası-
na mensup toplulukların bulunmadığını vurguladıktan sonra, özellikle Alevi-Bek-
taşiler başta olmak üzere Osmanlı kaynaklarının Rafızî diye nitelediği Şiilikten et-
kilenmiş gruplara dikkat çeker. Ona göre, en geniş ifade ile Kalenderî olarak ad-
landırılan bu derviş zümrelerinin itikatlarında 16. yüzyıldan itibaren açıkça Şii un-
surlara rastlanmaktadır. Ocak’ın odağında, Anadolu’ya ihraç edilen bu Şii fikirlerin 
kaynağının On İki İmam Şiası mı yoksa İsmailîlik mi olduğu sorusu vardır. O, Köp-
rülü’nün İlk Mutasavvıflar’daki görüşlerini geliştirerek devam ettirmekte ve Kızıl-
başlık (Alevilik) ve Bektaşilik başta olmak üzere Osmanlı topraklarında yayılan Şii 
fikirlerin kaynağında İsmailîliğin olduğunu savunmaktadır.38 Özellikle Şah İsma-
il’in yürüttüğü propagandanın içerik ve işleyiş bakımından İsmailî dava yapılan-
masına benzediğini vurgulayan Ocak, böyle bir anlayışın İmamiye Şiasında bulun-
madığından hareketle Şah İsmail’in esas olarak Nizarî-İsmailî öğretilerin etkisinde 
kaldığını ileri sürer. Buna ilaveten, kimi inançlar ve ibadet telakkileri de Nizarî-İs-
mailî etkiyi düşündürtmektedir. Ocak bu bağlamda, Alevi-Bektaşi inancının esas-
larından gördüğü hulul ve tenasüh gibi bazı inanç unsurları ile namaz kılmamak, 
ramazan orucu tutmamak gibi şerî emirlere uymamayı İsmailîlikle ortak noktalar 
olarak değerlendirmektedir.39 Ona göre, Suriye bölgesinde öteden beri yaygın bulu-
nan Nizarî-İsmailîler Vefâîye tarikatını etkilemişler, bu kanalla da Anadolu’daki ta-
savvuf zümrelerine tesir etmişlerdir.40

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda varılan sonuçları41 özetleyecek olursak, 16. 
yüzyıl başlarından itibaren inançlarında bariz Alevi/Şii unsurlar taşıyan gruplara 
Osmanlı topraklarında rastlandığı görüşü herkesçe paylaşılmaktadır. Esas itibariyle 
On İki İmam Şiası etkisinde gelişen bu anlayışın Safevi propagandasının bir ürünü 
olduğu da yine araştırmacıların ortak kabulüdür. Ancak 16. yüzyıldan önce Anado-
lu’da Şiiliğin durumuna dair tam bir görüş birliği yoktur. Babinger’in Anadolu Sel-
çuklularının Şii olduğu yönündeki iddiaları kabul görmemiştir. Fuat Köprülü 13. ve 
14. yüzyıllarda Anadolu’da yaşayan halk kitleleri arasında özellikle Kalenderîlik ve 
Ahilik kanalıyla Şii-Batınî fikirlerin yayılmış olduğunu iddia ederken, Cahen ve onu 
takiben Mélikoff bu dönemlerde henüz belirgin bir Şiilikten bahsedilemeyeceği 

37 Ahmet Yaşar Ocak, “Islâm’s Second Aspect in Turkey’s History: Rethinking the Shia Element in Anatolia, or So-
me Comments on the Isma’îlî Influences”, Hoca, ‘Allame, Puits de Science: Essays in Honor of Kemal H. Karpat, 
ed. Kaan Durukan, Robert W. Zens, Akile Zorlu-Durukan (İstanbul: Isis Press, 2010), 11-26.

38 Ocak bu hususta önceki çalışmalarında daha çok Şamanizm ve Hint-Iran dinlerini ön plana çıkarırken son za-
manlarda İsmailî etkiye önem vermeye başlamıştır. Örneğin bir makalesinde Alevi-Bektaşiliğin göçebe veya 
yarı göçebe Türkmenler arasında baba-dedeler liderliğinde ortaya çıkan bir din yorumu olduğunu ve bu yoru-
mun inanç kökenlerinin Şamanizm ve Hint-İran dinlerine dayandığını, Şii unsurların ancak Safevi propagan-
dası ile girdiğini savunmaktadır. Bkz. Ocak, “Un aperçu general sur l’heterodoxie musulmane en Turquie: Ref-
lexions sur les origines et les caracteristiques du Kızılbachism (Alevisme) dans la perspective de l’histoire”, Sy-
ncretistic Religious Communities in The Near East, ed. Krizstina K. Bodrogi, Barbara K. Heinkele, A. OtterBeau-
jean (Leiden: Brill, 1997), 197-8.

39 Ocak, “İslâm’s Second Aspect”, 22-25.
40 Ocak, “İslâm’s Second Aspect”, 26.
41 Yukarıda sadece konuyla doğrudan ilgilenen ve bu hususta müstakil makaleleri olan tarihçilerin görüşlerini 

özetledim. Bunlara ek olarak F. William Hasluck, John K. Birge gibi yazarların çalışmaları da çeşitli vesileler-
le Anadolu’da Şiilik meselesine temas etmişlerdir. Ancak onların görüşlerinde yukarıda anılanlardan ciddi bir 
farklılaşma görülmemektedir.
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görüşünü savunmaktadır. Köprülü’ye göre, Safevi propagandası Osmanlı toprakla-
rında zaten 13. yüzyıldan beri var olan Şii cereyanlara son şeklini vermiştir. Öte yan-
dan Cahen ve Melikof ’a göre, Safevi dönemi Osmanlı coğrafyasına Şii fikir ve inanç 
unsurlarının enjekte edildiği esas süreci teşkil etmektedir. Konuya fütüvvet bağla-
mında değinen Abdülbâki Gölpınarlı, Köprülü çizgisini devam ettirmektedir. Ona 
göre en azından fütüvvet ehli başından beri Şii-Batınî bir meşrebe sahipti. Ocak ise 
bu iki görüş arasında bir orta yol arayışında görünmektedir. Esasen, onun son çalış-
malarında Şii fikirlerinin Osmanlı ülkesinde ortaya çıkış sürecinden ziyade bu fikir-
lerin kaynağı üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Ocak’a göre, 16. yüzyılda son şek-
lini alan bu Şii cereyanlar her ne kadar İmamiye Şiasının etkilerini taşımaktaysa da 
Osmanlı Aleviliğinin (Kızılbaşlık ve Bektaşilik) beslendiği esas kaynak İsmailîliktir.

Görüldüğü üzere Alevi/Şii fikir ve itikatların Anadolu’ya girişinin ne zaman ve 
nasıl olduğu hususunda iki ana tez ortaya koyulmuştur. Bir görüş bu işin başlangı-
cını Anadolu Selçukluları dönemine kadar götürürken, diğer görüş kırılma noktası-
nın 15. yüzyıl sonları ve 16. yüzyıl başlarında yaşandığını savunmaktadır. 15. yüzyı-
lın sonlarından itibaren, özellikle Safevi propagandasının Anadolu ve Balkanlar’da 
önemli bir halk kitlesini etkisi altına almasından sonra, Kızılbaş ve Bektaşi şem-
siyeleri altında birleşmeye başlayan sufi grupların belirgin bir Alevi karaktere bü-
ründüğü herkesçe kabul edildiğine göre, ben ihtilaflı olan ilk kısma, yani 12. ve 15. 
yüzyıllar arasında Anadolu’da gördüğümüz İslâm pratiğinde Alevi unsurlara rastla-
nıp rastlanmadığı tartışmasına yoğunlaşacağım. Bu dönemde Anadolu’da yaşayan 
Müslüman nüfusun kanaatlerini şekillendiren zümreleri Âşıkpaşazâde şöyle ifade 
etmektedir: Gaziyân-ı Rum, Ahiyân-ı Rum, Abdalân-ı Rum ve Bacıyân-ı Rum.

[...]

Gayrimüteşerri Derviş Dindarlığı

Ortaçağ Anadolu’sunda gördüğümüz İslâm anlayışları sadece doktrin bakımından 
değil dindarlık uygulamaları bakımından da oldukça renkli ve heterojen bir man-
zara arz etmektedir. Fuat Köprülü’nün öncü çalışmalarının etkisiyle, uzun süre, bu 
zengin dindarlık spektrumu ortodoks-heterodoks kavramsallaştırması çerçevesin-
de ele alındı. Köprülü’ye göre, ortaçağda Anadolu’da yaşanan dindarlık biçimleri 
esas olarak birbirinin karşıtı iki ana akımdan oluşmaktaydı. Bir yanda büyük kent-
lerde Arap ve Fars kültürünün etkisinde gelişen klasik, kitabi, yüksek İslâm, diğer 
yanda kırsala yayılmış geniş Türkmen kitleleri arasında şekillenen halk İslâmı var-
dı. İkinci grup yüksek İslâmın ince ve sofistike meselelerini anlayacak eğitim ve id-
rak seviyesinden yoksun olduğu için tasavvufa dair bazı kavramları kabaca almış 
ve öteden beri devam ettiregeldiği örf ve ananelerinin üstüne İslâmî bir cila olarak 
örtmüştü. Dolayısıyla, Köprülü’nün heterodoks olarak tanımladığı bu İslâm formu, 
aslında üzerine İslâm cilası çekilmiş eski Türk inanışlarından başka bir şey değildi. 
Heterodoks İslâmın bir başka bileşeni de Şii-Batınî unsurlardı.42 

42 Köprülü’nun bu kavramsal çerçevesi yazılarının tamamına egemen olmakla beraber en net “Anadolu’da İs-
lâmiyet” adı altında yayınladığı seri makalelerde işlenmiştir. Bkz. Fuat Köprülü, “Anadolu’da İslâmiyet: Türk 
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Köprülü’nün ideolojik ajandası Türklük merkezli olduğu için “doğru İslâm” 
kaygısı onun yazılarında birinci dereceden egemen değildir. Ancak bu iki kutuplu 
kavramsallaştırmadan ortodoksinin ana kaynaklara dayanan normatif İslâm oldu-
ğu, heterodoksinin ise bu ana çizgiden sapmaları ifade ettiği hemen anlaşılmak-
tadır. Ortodoks-heterodoks kavramsallaştırması Irène Mélikoff ve Ahmet Yaşar 
Ocak’ın da katkısıyla uzun süre Alevilik ve Bektaşilik çalışmalarında egemen yakla-
şım olarak devam etti. Ancak son dönemde bu kavramsallaştırma ciddi eleştirilere 
maruz kalmaktadır. Ahmet Karamustafa, Markus Dressler, Ayfer Karakaya-Stump 
gibi akademisyenler, Köprülü modeline egemen normatif anlayışı şiddetle eleştir-
mekte, orada heterodoks olarak adlandırılan İslâm yorumlarının da en az öteki ka-
dar “doğru” olarak kabul edilmesi gerektiğini savunmaktadır. Ayrıca bu yeni yakla-
şım, Anadolu’da muhtelif gruplar arasında yaşanan İslâm pratiklerini birbirinden 
kopuk iki kulvara sıkıştırmanın mümkün olmadığını, aksine birbirleri ile etkileşen 
çok çeşitli İslâm pratiklerinin söz konusu olduğunu ileri sürmektedir.43

Gerçekten de ortaçağ Anadolu’sunda egemen İslâm anlayışını niteleyecek 
doğru kavram “heterodoks”tan ziyade “heterojen”dir. Bu dönemde Anadolu’da güç-
lü bir siyasal merkezin bulunmamasıyla doğrudan ilişkili olarak, kendisini geniş 
kitlelere empoze edebilecek bir ortodoksi mevcut değildi. Dolayısıyla, bir ortodok-
sinin yokluğunda heterodoksiden bahsetmek de mümkün değildir. Zira son tah-
lilde heterodoksi ortodoksinin tanımladığı kurgulanmış bir merkeze göre yapılan 
ideolojik/dinî konumlandırmadan ibarettir. Ortodoksi bir kez inşa edildi mi “doğ-
ru”nun tekelini eline aldığından, heterodoksi daima “yanlış”ın ve sapkınlığın alanı-
dır. Çağdaş kaynaklar dikkatlice incelendiğinde, ortaçağ Anadolu’sunda böyle bir 
“doğrunun tekelleşmesi” sürecinin henüz gerçekleşmediği anlaşılmaktadır.

Anadolu Selçuklularının hizmetinde çalışan ve 13. yüzyılın ikinci yarısında ya-
zan İbn Bîbî’nin Baba İshak tasviri Türkmen kitleler arasında egemen dindarlık an-
layışı hakkında önemli ipuçları barındırır. Baba İlyas adına Babaî isyanını yöneten 
Baba İshak, Anadolu Selçuklu hâkimiyetini yıkımın eşiğine getirmişti. Dolayısıyla 

İstîlâsından Sonra Anadolu tarih-i dînîsine bir Nazar ve Tarihinin Menba’ları”, Dârülfünûn Edebiyat Fakülte-
si Mecmuası IV (Eylül 1338/1922): 281-311; 5 (Eylül 1338/1922): 385-420; 6 (Kânun-ı Sâni-Mart 1339 / Ocak-Mart 
1923): 457-86.

43 Köprülü’nün uzun süre adeta kanon olan ortodoks-heterodoks kavramsallaştırmasına eleştirel yaklaşan başlı-
ca çalışmalar için bkz. Devin DeWeese, “Foreword”, Mehmed Fuad Köprülü, Early Mystics in Turkish Literatu-
re, çev. ve ed. Gary Leiser ve Robert Dankoff (Londra-New York: Routledge, 2006), viii-xxvii; Markus Dressler, 
“How to Conceptualize Inner-Islamic Plurality/ Difference: ‘Heterodoxy’ and ‘Syncretism’ in the Writings of 
Mehmet F. Köprülü (1890-1966)”, British Journal of Middle Eastern Studies 37, no. 3 (2010): 241-60; Dressler, Wri-
ting Religion: The Making of Turkish Alevi Islam (Oxford-New York: Oxford University Press, 2013); Ahmet T. Ka-
ramustafa, “Yesevilik, Melâmetîlik, Kalenderîlik, Vefâîlik ve Anadolu Tasavvufunun Kökenleri Sorunu”, Ahmet 
Yaşar Ocak (ed.), Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2005), 61-88; Ahmet 
T. Karamustafa, “Hacı Bektaş Veli ve Anadolu’da Müslümanlık”, Pınar Ecevitoğlu, Ali Murat Irat, Ayhan Yalçın-
kaya (der.), Hacı Bektaş Veli: Güneşte Zerresinden, Deryada Katresinden (Ankara: Dipnot Yayınları, 2010), 42-8; 
Ahmet T. Karamustafa, “Kaygusuz Abdal: A Medieval Turkish Saint and the Formation of Vernacular Islam in 
Anatolia”, Orhan Mir-Kasimov, ed., Unity and Diversity: Mysticism, Messianism and the Construction of Religious 
Authority in Islam (Leiden-Boston: Brill, 2014), 329-42; Ayfer Karakaya-Stump, “The Vefā’iyye, the Bektashiyye 
and Genealogies of ‘Heterodox’ Islam in Anatolia: Rethinking the Köprülü Paradigm”, Turcica 44 (2012-2013): 
279-300; Rıza Yıldırım, “Sünni-Orthodox vs. Shi’ite-Heterodox?: A Reappraisal of Popular Islamic Piety in Me-
dieval Anatolia”, Islam and Christianity in Medieval Anatolia içinde, der. A.C.S. Peacock, Bruno de Nicola, Sara 
Nur Yıldız (Surrey, UK: Ashgate, 2015): 287-307. Bu literatürün daha detaylı bir tartışması için bkz. Rıza Yıldı-
rım, Geleneksel Alevilik: İnanç, İbadet, Kurumlar, Toplumsal Yapı, Kolektif Bellek (İstanbul: İletişim, 2018), 39-74.
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saray tarihçisinin ondan bahsederken esas amacının sapkın ve kötü olduğunu orta-
ya koymak olduğu aşikârdır. Yine de İbn Bîbî’nin önyargıları hesaba katılarak okun-
duğunda, onun kısa tasviri oldukça değerli bilgiler vermektedir. İbn Bîbî’ye göre, 
Baba İshak derviş görünümünde müritler toplamaya çalışan bir hokkabaz ve büyü-
cüdür. Bununla beraber onun Baba İshak’ı tasvirine dikkatlice bakıldığında, Türk-
men dindarlığının birincil belirleyicisi olan baba tipolojisi ile karşı karşıya olduğu-
muzu görürüz. Onun yazdıklarına göre, Baba İshak dünya nimetlerinden kendisini 
tamamen uzaklaştırmış bir vaziyette inzivada yaşayan, kimseden bir şey kabul et-
meyen, çok az bir gıda ile hayatını devam ettiren, sürekli ağlamaklı ve kederli, gün-
delik toplumsal hayatın tamamen dışında bir insandır. Ancak toplumsal hayat üze-
rinde çok derin etkileri vardır. Zira halk onu gizli sırlara sahip bir aziz ve Hak ada-
mı olarak görmekte, nefesi ve muskaları insanların dertlerine derman olmaktadır.44

İbn Battuta, Anadolu’daki seyahati sırasında kadınların saçlarını örtmedikleri-
ni ve evde misafir ağırlarken erkeklerle beraber hazır bulunduklarını hayretle yaz-
maktadır. Aynı şekilde haşhaş kullanımının bütün toplumsal kesimlerde yaygın ol-
duğundan bahseder ve Sinop’ta kendi şahit olduğu bir olayı kaydeder. Onun anlat-
tığına göre, Sinop’ta bir cuma günü camiden çıkan gaziler cami avlusunda oturup 
sohbete başlarlar. Bu arada önlerinde her birinin sırayla avucunu daldırıp bir şey-
ler alarak ağzına götürdüğü büyükçe bir çanak dolaşmaktadır. Meraklanan seyyah 
yaklaşıp baktığında gazilerin sırayla yediği bu şeyin haşhaş olduğunu fark eder.45 
Esasen Sinop’un meşhur hâkimi Gazi Çelebi’nin (ö. 1322) haşhaşa müptela olduğu 
ve nihayet aşırı dozdan hayatını kaybettiği bilinmektedir.46

Geyikli Baba, Abdal Musa, Sarı Saltık gibi abdal ve gazi çevrelerinde hâkim 
dindarlık biçiminin önde gelen temsilcilerinde de benzer bir anlayışla karşılaşı-
rız. Örneğin Geyikli Baba tıpkı Baba İshak gibi insanlardan uzaklaşıp vahşi hayata 
çekilmiş, geyiklere hükmeden, alkol tüketen ve şeriat kurallarına riayet etmeyen 
bir veli olarak tasvir edilir.47 Bektaşi geleneğinde Hacı Bektaş Veli’nin halifesi ola-
rak kurucu şeyhler mertebesinde görülen Abdal Musa da aynı şekilde, Orhan Gazi 
döneminde Bursa fethine katılmış, abdallar ve gaziler arasında büyük saygı gören, 
kerametleri olan ancak şeriat kurallarını önemsemeyen bir Hak dostu olarak anla-
tılmaktadır.48 Yine Bektaşi geleneğinde onun halifesi olarak kabul edilen Seyyid Ali 
Sultan da hem kendi adına yazılan velâyetnâmede hem de diğer kaynaklarda aynı 
şekilde tasvir edilmektedir.49

44 İbn Bîbî, el-Evāmirü’l-’Alā’iyye fi’l-Umūri’l-’Alā’iyye, haz. A. Erzi (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1956), 
498-504.

45 İbn Baṭṭūṭa, Riḥlat Ibn Baṭṭūṭa (Beyrut: Dār al-Nafā’is, 2004), 283, 319-20.
46 Elizabeth Zachariadou, “Gazi Celebi of Sinope”, L. Balletto (ed.), Oriente e Occidente tra Medioevo ed Eta Moder-

na: Studi in Onore di Geo Pistarino (Geneva, 1997), 1271-5; A.C.S. Peacock, “Sinop: A Frontier City in Seljuq and 
Mongol Anatolia”, Ancient Civilizations from Scythia to Siberia 16 (2010): 109-10.

47 Geyikli Baba Menkabesi, Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Musa Çelebi Dosyası, belge 6. Bu velâyetnâme Ah-
met Yaşar Ocak tarafından yayınlanmıştır. Bkz. Ocak, Osmanlı İmparatorluğu’nda Marjinal Sûfîlik: Kalenderiler 
(XIV-XVII. Yüzyıllar) (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1999), 248-251. Ayrıca bkz. Âşıkpaşazâde, Tevârih-i Âl-i Os-
man, ed. Nihal Atsız (İstanbul: Türkiye Yayınevi, 1949), 122-3. Geyikli Baba hakkındaki kaynaklar ve ikincil lite-
ratür bkz. Karamustafa, “Early Sufism”, 184-186; Ahmet Yaşar Ocak, “Geyikli Baba”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 
Ansiklopedisi, cilt 14 (İstanbul, 1996), 45-7.

48 Abdurrahman Güzel, ed., Abdal Musa Velâyetnâmesi (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1999); Abdurrahman Güzel, 
ed., Kaygusuz Abdal Menâkıbnâmesi (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1999).

49 Rıza Yıldırım, Seyyid Ali Sultan (Kızıldeli) ve Velâyetnâmesi (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2007).
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Hacı Bektaş Seyyid Muhammed Hüseynî el Horasanî el Nişâburî (b. Seyyid İb-
rahim-i sâlis, b. Seyyid Mûsâ es-sânî, b. Seyyid el Hüseyin, b. Muhammed Seyyid 
Muhammedü’s-sâlis, b. Seyyid İbrahim-i sânî, b. Seyyid Hasan, b. Seyyid Mehdî, b. 
Seyyid Ebu’l-Kasım Muhammed-i sânî, b. Seyyid Hüseyin Mükerremü’l-Hicâb, b. 
Seyyid İbrahim, b. Seyyid Muhammedü’l-Abid, b. Seyyid Mûsâ Kâzım... b. Ali ibni 
Ebî Tâlib) şeceresiyle tescil edilmiş olan bu zâtın silsilenâmesini belgelendirmeye 
imkân yoktur. Her Türkün bir Arap adı aldığı bir devirde, “Bekdâş” ve kardeşi “Men-
teş”in de birer Arap adı alması pek tabii bir şeydi.

Şu kadar ki Nişâburlu Bekdâş, Ömer Hayyâm’ın hemşehrisi olduğu gibi, Fe-
ridüddîn Attâr’ın da hemşehrisi ve aynı zamanda da meslektaşıydı. İkisi de Lok-
mân Perende’den irşâd ve nasiplerini almıştır. Feridüddîn-i Attâr, Tezkiretü’l-Evliyâ, 
Pend-i Attâr ve diğer eserleriyle şöhret bulmuş; Bekdâş da Anadolu’da Türk sazını 
teyit etmiş ve Türk dilini dine sokmuş bir velîdir. Lokmân Perende’yi aynı zamanda 
Kalenderîlik’de kendi mürşidi kabul eder.

Hacı Bektaş hakkında geçerli delil olarak kabul edilen tarih: “Bektâşiyye-738” 
vefatıdır (Bektâş-H. 723/M. 1323).

H. 744’te (M. 1343) yazıldığı ifade edilen Velâyetnâme’si (Hacı Bektaş Kütüpha-
nesi’nde) “640’ta doğdu; 670’te Rûm’a geldi” diyor.

Yine Hacı Bektaş Kütüphanesi’nin resmî kayıtlarına ait hâşiyeleri de 660’ı do-
ğum ve 723’i de ölüm tarihi olarak kaydediyor ve altmış üç yıl yaşamış. Yine bir 
hal tercümesi varakasında –anılan kütüphanede–, 640’ta Nişâbur’da doğduğu, Lok-
mân Perende’den icâzet aldığı, hac dönüşü 670 Muharrem’inde Sulucakarahöyük’e 
geldiği açıkça belirtiliyor ve 738’de çocuksuz olarak vefat ettiği kaydediliyor.

Bu ihtilâfların ortak noktasını Mevlevî incelemeleriyle belgelendirmek müm-
kün oluyor. Konya’da Mevlânâ Kütüphanesi’nde mevcut olan ve aynı yüzyılda ya-
zıldığına şüphe olmayan Menâkıb-ı Eflâkî’nin görüşüne göre Mevlânâ Celâleddîn-i 
Rûmî H. 672’de (M. 1273) vefat etmiş; Hacı Bektaş Velî’nin de H. 670’te (M. 1271) Kon-
ya’ya geldiği ve hatta Celâleddîn-i Rûmî ile görüştüğü açıktır. H. 8. asırda Ârif Çele-
bi’nin emriyle yazılan bu eser yine o asrın yazısıdır. Demek iki Bektaşî ve bir Mev-
levî görüşüyle Hacı Bektaş’ın 670’te Kırşehir yöresinde bulunduğu bilinmektedir. 
Bundan sonra, Eskişehir’de Seyyid Gazi türbesi vardır ki, burası da Osmanlı Tür-
kiye’si tarihinde Bektaşîlerin yüksek derecede geçici merkeziydi ve civarında Hacı 
Bektaş Bayırı diye meşhur olan bir tepe vardır ki, oradaki mağara da Hacı Bektaş’ın 

Bektaşîler*

BAHA SAİD
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itikaf yeri olarak bilinmektedir. Bundan başka anılan tekke, Orhan Gazi’nin emriy-
le inşa edilmiş. H. 726’da (M. 1325) bey olan Orhan, H. 723’te (M. 1323) vefat eden 
Hacı Bektaş’la görüşemezdi. Seyyid Gazi müessesesinin mütevellileri Mihâloğulla-
rı olduğundan, Mihâloğlu ailesinin eski erkânı da oraya defnedilmiştir. Seyyid Gazi 
evkafının incelenmesi, bu husustaki şüpheleri tamamıyla ortadan kaldırmaya yete-
ceği gibi, Âşıkpaşazâde Tarihi’nin “Orhan-Hacı Bektaş” mülâkatını inkâr etmesi de 
asılsız bir düşünceden çıkmış olacaktır.

Yeniçeri ordusunun Hacı Bektaş’a bağlılığı ise şüphe edilemeyecek, dilden dile 
nakledilen bir belge hüviyetindedir.

Bugün elde mevcut olan ve Hacı Bektaş Kütüphanesi’nde mahfuz bulunan 
“1179 Recebü’l-müreccebinde Bende-i Seyyid Âli Sultan Giridî Derviş Ali” el yazı-
sıyla kaleme alınmış Velâyetnâme’ye göre de “Bektaşiyye” sözü, H. 738’i ölüm tarihi 
kabul eder. Bu eserin Halep şehrinde Sultan Baba Bayram türbesinde H. 744’te (M. 
1343) tamamlandığını kendi ifadesinden anladığımız gibi, Hacı Bektaş türbesini ta-
mir edenin de Bayezid-i Velî olduğunu öğreniyoruz. Özellikle:

“Türbesinin üstünü kurşunlayan
Şâh-ı Sultan Bayezid’dir sen inan
Tâ kıyâmet devletiyle bâkî bâd
Ömr ü bahtın eylesün Allah ziyâde”

hâtimesiyle Bâyezid-i Velî’nin sağlığında yaşamış ve yazmış olduğunu anlıyoruz. 
Bununla birlikte, bu eski eserin tanıklığının da bizim için kabul edilmemesi müm-
kün değildir. Bayezid-i Velî’nin saltanat müddeti H. 886-918’dir (M. 1481-1512); bu-
nunla birlikte Âşıkpaşazâde Tarihi dışındaki tarihî şahitler Hacı Bektaş’ın Orhan 
Gazi ile münasebette olduğunu tercih edeceklerdir.

* * *

Hacı Bektaş’ın Devrinde Muhiti

Hacı Bektaş’ın Kırşehir’e gelip gittiğini ve nihayet Kayseri’den dönüşünde Suluca-
karahöyük’te inzivâya çekildiğini Âşıkpaşazâde kabul ediyor. Fakat bu geliş gidişi, 
büyük babası Âşık Paşa-yı Velî adına kaydetmek istediği anlaşılıyor.

Hacı Bektaş’ın Kırşehir ve civarında bulunuşu belki bir tesadüf ve belki de de-
ğildir; fakat Eskişehir, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Lârende (Karaman) ve –hat-
ta Eflâkî’nin rivayetine göre– Konya gezilerinde bulunan bu zâtın sonunda dönüp 
dolaşıp Kırşehir’e gelmesi bir tessadüf olmasa gerektir. O halde biz de bunun sebe-
bini tahlil edebilir miyiz?

H. 700. yıl (M. 1300) biterken Anadolu’da esaslı iki hareket vardı: Bu dönem, 
Karaman ve Osmanlı beylerinin hareketlerinin mevzii teşekkül devreleridir.

Karaman beyleri Ankara-Karahisar hattının güney ve doğu kısmında ve Konya 
merkezinde yerleşeceklerdi. Osmanlı beyleri de batıda kılıç ve balta ile kendilerine 
yurtluk açıyordu.
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Moğol yarlıglarının etkisi Anadolu’da, özellikle doğuda ve merkezde, halen 
buyruk veriyordu. Hatta Halep’te yazılan Velâyetnâme’de, Hacı Bektaş’ın biraderi-
nin Lârende civarındaki bir Moğol muharebesinde düştüğü kayıtlıdır. Hacı Bek-
taş’ın tekkesinde halen korunması lâzım gelen meşhur kara kazganı (kara kazan), 
bu muharebede Moğol kumandanlık karargâhının aş kazganı (aş kazanı) yapılmak 
maksadıyla ganimet olarak alınmıştır. Hacı Bektaş’ın nefesinin himmeti, kıyamet 
gününe kadar –bu kazanın– bereket ve feyzini sağlamıştır denilmektedir.

İşte böyle mücadele ve muharebe devresinde Orta Anadolu biraz fazla sükû-
net ve istirahat içindeydi. Bu sükûnet mıntıkasının en emin yeri nispeten Kırşe-
hir’dir. Zaten orası bir otlak, mera yeri gibiydi.

Ankara’da Ahîler, Amasya’da Baba İlyas-ı Horasânî’nin bağlıları ve Kırşehir’de 
ise Âşık Paşa-yı Velî, Ahî Evran-ı Velî ve Şeyh Süleyman-ı Velî gibi üç mümtaz sîma 
vardı.

Şeyh Âşık Paşa, İbni Muhlis Paşa ve İbni Şeyh İlyas H. 670’te (M. 1271) doğmuş 
ve H. 733’te (M. 1332) vefat etmiştir.

Şeyh Elvân nâmıyla bilinen Ahî Evran, Hacı Bektaş’ın halifeliğine kabul etti-
ği bir zattı. Şeyh Mahmud Şebüsterî’nin Gülşen-i Râz isminde çok kıymetli eserini 
Türkçeye tercüme etmiş ve güzel bir nüshası Hacı Bektaş Kütüphanesi’nde korun-
maktadır.1 Şeyh Süleyman-ı Velî ise H. 8. asrın başlarında Tezkiretü’l-Evliyâ’yı yazan 
ilk Türk dilcilerinden olması gerekir. Sinan Paşa’nın yazdığı Tezkiretü’l-Evliyâ baş-
kadır. Sonra Âşık Yûnus Emre’yi biliyoruz. Hacı Bektaş’ın en sevgili mürîdi Tapduk 
Emre’nin mürîdidir. H. 743’te (M. 1342) vefat etmiştir.

Kırşehir’de bir de Caca Bey Medresesi’ni buluyoruz:
Selçuklu Alâeddin Keykubad’ın Caca Bey adına bina ettiği bu medresenin seç-

kin bir özelliği kaydedilmeye değer. Bu medrese, Kahire’de Sultan Hasan Medrese-
si’nin yapılış tarzına benzer. Sultan Hasan Medresesi bütün İslâm âleminin en zen-
gin vakıflarına ve en zengin inşa tarzına sahip bir kale âbidedir. Onun özelliği, dört 
mezhebe mahsus dört revak ve dört imam teşkilâtına mâlik olduğu gibi, bir de hik-
met revakı olarak ayrıca bir felsefe dersanesi açmasındadır.

İşte Caca Bey Medresesi denen Kırşehir’in bu yegâne medresesi aynı esas üze-
rine teşkil edilmiştir. Dört mezhep ve hikmet dersanesi vardır.

Şüphe edilemez ki Konya Karatay Medresesi’yle Caca Bey aynı günlerde, aynı 
derecede faaliyette bulunacaklardı. Konya o zaman artık Fars edebiyat dilinin ko-
nağıydı. Halbuki ıssız bir köşede Kırşehir’de üç beş âşık toplanmış, Türk dilini di-
riltmeye uğraşıyorlardı.

Tapduk Emre’nin müridi olan Yûnus Emre’nin saf ve çoban edalı bilmezlikten 
gelen görgüsü, hisleri, bilgisi yanında, daha doğrusu tasavvuf diliyle “mârifet zikrini 
tehlîl ederken”,2 Âşık Paşa-yı Velî de Mesnevî’ye rakip olan idealiyle Garibnâme’si-
ni yazıyordu.

1 Bahâ Said Bey’in 14. yüzyılda yaşamış olan Şeyh Elvan-ı Şirazî ile 13.-14. yüzyıllarda yaşamış olan Ahî Evren’i ka-
rıştırdığı anlaşılmaktadır. Şebüsterî’nin Gülşen-i Râz’ını Türkçeye tercüme eden Hacı Bayram’ın halifelerinden 
olan Şeyh Elvan-ı Şirazî’dir (Bkz. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, cilt 3 [İstanbul, 1978], 29, 128).

2 İslâmiyetin tevhîd inancını özetleyen “Lâilâhe ill-Allâh” sözünü tekrarlama.
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Hacı Bektaş gününün dostları, herhalde müspet bir gayeyi idrâk etmişler; Kon-
ya’ya, İran’a ve Arap’a karşı o zamana kadar görülmeyen bir özel tavırla, yalnız ve 
yalnız Türkçü olmuşlardı. Bu ifademizi doğrulamak için Âşık Paşa’nın kendi diliyle 
söyleyelim:3

“Kamu dilde vâr idi zabt-ı usûl
Bunlara düşmüş idi cümle ‘ukul
Türk diline kimesne bakmaz idi
Türklere hergîz gönül akmaz idi
Türk dahı bilmez idi ol dilleri
………………………………
Bu Garibnâme ânuñ geldi dile
Kim bu dil ehli dahî ma’nâ bile
Türk diline ya’ni ma’nâ bulalar 
Fikr-i irfân eylayüp cân olalar
Dile bakup ma’nâyı hor görmeye

Yol içinde birbirini yermeye
Tâ ki mahrûm kalmaya Türkler dahı
Türk dilinde anlayalar ol Hakk’ı
Bu kitabuñ hatmi uş oldı temâm
Dopdolu yüz dâsıtân geldi temâm 
Yidi yüz otuz yılında hicretüñ
Sözü irdi hatmine bu fikretüñ.”

İşte bütün samimiyeti ve bütün ruhuyla zavallı Türkün mâneviyâtına hakkıy-
la bir mürşid gibi âşıkane, niyâzkârane hitap eden ilk Türkçü kurtarıcı rehberliğini, 
Âşık Paşa’dan başka kim yok edecektir?

Bundan başka, Hacı Bektaş “muhit u ân”ının bir başka özelliği de yine Garib-
nâme’sinin garip sesinden ve “yaratmanın başlangıcı” bahsinden dinleyelim:

“Kendüsüñe kendüsü nâz eyledi
‘Kaf u nûn’ urdı bir saz eyledi 
‘Kaf u nûn’dan kopdı nefehât u usûl
Kim işitdi ilk ânı ol oldı kul
Akl-ı külldür adı ma’rûf ol kuluñ
Kamu kuldan ol gelüpdür ol bilüñ
Sazı ilkin ol işitdi saldı baş
Fî vü yâ kaf u nûn’a oldı baş.”

mukaddemesinde, “kün feyekün” emrinin şerh ve tefsiri tam ve kâmil bir mutaba-
katla Bâtınî idealini açıklayabilir. Sonra akl-ı küll, nefs-i küll hallerini şerhederken 

3 Garibnâme hakkında biraz bilgi, Türk Yurdu’nun 21. sayısında (1927) neşredilen makalemizde vardır.
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de, Muhiddîn-i Arabî’nin bilinen anlayış tarzından farklı bir şey de söylememekte-
dir.

Kâinat manzumesinin seyr u devrânını tanzîr ettiklerini iddia eden Semâ-yı 
Mevlevî’ye de yabancı değildir. Semâ’ ve çerh-i Mevlânâ’ya karşı telmih ettiği açıkla-
ma bölümüne bakınız:

“Nefs-i küll durdı ve çerh urdı sema’
Cûşa geldi yir ü gök durdı sema’
Çerhe girdi çerh dûn ü gündüz döner4

Çerh içinde gösterür dürlü hüner
Bak şu ‘azrak-pûş’ sûfî çerhına
Kim bilesüñ kendi ney’miş çerhına5

Sûfî ol ünden6 henüz gerdândürür
Ya’nî bu çerh ile ser-gerdândürür.”

Artık bir dereceye kadar “muhit u ân”ı, fikrî ve mistik sahada tartışabiliriz.
Bir kere Kırşehir’in mütevâzı köşe bucağı, çok hararetli bir Türk ocağı gibi kö-

pürüyor. Orada ilim, din, dil Türkleşiyor.

“Türk diline kimesne bakmaz idi
Türklere hergîz gönül akmaz idi.” 
İlâhî! Bu ne garip edâ!

Türk! Kurucu, fethedici, din savunucusu Türk’ün diline “kimesne bakmaz”; 
“Türklere hergîz gönül akmaz!..”

Bunu söyleyen, yazan Türk!
Tabii hakkı vardı ve doğru söylüyordu. Türk biliyordu ki kendisi gerçekten hâ-

kim ve zamanının müridiydi. Fakat yazık ki dili yoktu. Kendi varlığını kılıç ve pazu-
suna bağlayan Türk, “medeniyet” sahasında tebaasının mahkûmu olup kalıyordu.

Türkü bu kültür esaretinden kurtarmak için, kendi millî kültürüyle meydana 
getirilmiş bir kâinat manzumesi yaratmak gerekti. Dikkat edilirse Âşık Paşa da ya-
ratma bahislerini Türk sazının varlığıyla tefsire başlamış. Kendisi gibi Türkler bili-
yordu ki Türk sazı, Şaman’ın Yaratıcı ve İbadet Edilen ile –Gök Tanrı ve Yer Sular 
ile– bir kavuşma vasıtasıdır.. Türk, bu sazın telinden kopan seste ilâhî sesi görme-
ye alışmıştı. O metafizik telkinleri de kendi idealine uygun söylemek zorundaydı; 
onun için öyle söylemeye mecburdu:

“Sazı ilkin ol işitdi saldı baş 
‘Fî vü yâ’ ol kaf u nûn’a oldı baş.”

4 Dûn ü gündüz: Gece ve gündüz.
5 Kendi “ney” imiş çerhına anlamındadır.
6 Ün: Şöhret, şeref.
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Demek istediği şey şudur: Akl-ı Küll, dünyanın yaratılmasını istedi. Bu istemek 
iradesinin ilâhî tecellîsini, nağmesini işitince murakabeye vardı; baş saldı. “Kaf u 
nûn (kün=ol) emri” hâsıl olunca, eldeki sazın telleri titremeye başladı ve ikinci şah-
sa verilen “kün” emrinin başına f ve yâ geldi; “feyekün” (elbette olur) oldu.

O halde yapmak ve oldurmak için sazın nazlı tellerini titretmek iradesini gös-
termek lâzım; çıkan nağmeler, yaratılış sebebi ve sânihat rüzgârı7 olur gider.

Ney’i yaratılış sırrına mazhar kabul eden Mesnevî’ye karşılık, Türk de kendi sazı- 
nın dilinden aynı sırları dinleyecekti. Gaye de buydu; bu gayeyi o çevre yaratıyordu.

Garibnâme, anlayış şekli ve düşüncenin özel damgasını taşır; o mutlaka her şe-
yi Türkleştiriyor. Mesnevî’nin “semâ âyini”ne de çatıyor.

“Çerh u semâ”, gece ve gündüz durmadan dönen bir semâ manzumesidir. Akl-ı 
Küll’ün ördüğü çerh, işte gerçek semâ budur. O halde:

“Bak şu azrak-pûş sûfî çerhına
Kim bilesin çerhı ney’miş kendine?”

diyebilir. “Azrak-pûş” sûfî! Mavi veya lâcivert giyen sûfî! Mevlevî dervişinin çerhına 
bakınız! Kendisi “ney” (kof kamış) gibi “içi boş”muş; o halde çerhı ne olacak? Her 
ne kadar gökyüzünün çerhına benzetmek istiyor ama gerçekte o, ün, şeref ve idrak-
ten mahrumdur.. Sizi temin ederim ki böyle içi boş sûfîlerin bu çerhı, insanın çerhı 
olarak perişan bir vaziyette döner; baş döndürür.

O halde Türk dilinde dahi mânâ bulmak, düşünüp can bulmak için, “...Bu dil 
ehli bile mânâ bile!” Bu dil ehlinin bileceği mânâ da ancak “saz dili”nden çıkan 
mânâdır.

* * *

İşte Hacı Bektaş’ın yaşadığı ve öldüğü gün de onun kuracağı bir idealin temel-
leri için var olan malzeme bunlardı.

Yûnus Emre’nin –kimden mülhem olursa olsun– tasavvuf felsefesinde kabul 
ettiği fikirler, Hacı Bektaş’ın da fikirleriydi demek mümkündür.

Bu devre ile başlayan “Türk millî kültürü” altı yüzyıl daha muhafazakâr, hatta 
bazen reaksiyoner olarak devam etmiştir. Şark-İslâm dünyasında ilk cumhuriyetler 
doğup ölürken, Fars dili verilmişti.

Âşık Paşa ve Hacı Bektaş’la başlayan Türk dili harekâtı, yine Şark-İslâm çevre-
sinde Türklerin kurdukları cumhuriyet devresine kadar, bazen durgun ve hatta ba-
zen reaksiyoner safhalar içinde çırpınmıştır.

Hacı Bektaş ve onu izleyen Hacı Bayram, Hacı Şaban gibi yalnız Türkçe din ve 
âyin yapan kurumların Türkiye camiası üzerinde yaptığı “kültürel etki”yi çok sami-
mi şekilde araştırmak ve incelemek, “Türk Bilig” (Türklük Bilgisi/Türkoloji) açısın-
dan oldukça önemli bir konudur.8

7 Çok düşünmeden fikre doğan, akla gelen şeyler.
8 Gelecek makalemizde Bektaşî erkân, âyin ve felsefesini etraflıca şerhetmeye çalışacağız. Böylece, Bâtıniyye te-

sirlerinin Türk kültürü üzerinde yaptığı değişiklikler, belki bir dereceye kadar açığa çıkar.

HACI

BEKTAŞ 

VELİ:

HAYATI VE

DÖNEMİ

ÜZERİNE

METİNLER



151





153

Hacı Bektaş Veli’nin Ananevi Yaşamı

Bektaşi tarikatının tarihi, tabii ki onun ananevi kurucusu Hacı Bektaş Veli’nin yaşa-
mıyla başlar. Müslüman ve Hıristiyan halkların iç içe geçtiği, bazen birbiriyle zıtlaş-
tığı ama sık sık da ortak düşmana karşı birleştiği uç koşulları ve savaşlardan ötürü 
doğan düşünsel ve manevi mayalanmayı ve politik huzursuzlukları daha önce gör-
müştük.

Yüzyılın ikinci yansında Rum Selçuk İmparatorluğu’nun tam bir çözülmesini 
gördük ve böyle bir çözülme ve dağılma durumunda sıradan halk kadar, güçlü ön-
derlerin de hayal kırıklığıyla bu dünyaya yüz çevireceklerini ve bu dünyayı aşmaya 
çalışırken bir adanmışlık ve inanç yaşamına sığınmalarının doğal olduğunu yazdık. 
Aynı zamanda inanç uğruna bu dünyayı fethetmeye çalışan “Gazi” yaklaşımının da 
bu adanma ivmesiyle el ele, militan, örgütlü bir tarzda ifade bulacağını görmüştük. 
Orta Asya’dan sürekli yenilenen göçler, yalnızca göçebe Türk kabileleri değil fakat 
Ahmet Yesevi gibi bir önderden mistik yaşam hakkında bir şeyler öğrenmiş gez-
ginci kutsal adamlar olarak ruhani önderler de getiriyordu. Bu önderler mucizevi 
güçleriyle saf Müslüman ve Hıristiyan halk üzerinde şöhret kazanma yeteneğine 
sahiptiler. Hacı Bektaş Veli böyle bir önderdi. Hacı Bektaş bunlar arasında en fazla 
üne sahip olmuş görünenidir, en azından kırsal bölgelerin eğitimsiz halkları arasın-
da. Onun tarihsel yaşamını bir ölçüde ayrıntılı inceleyeceğimizi umuyoruz, fakat 
bunu yapmadan önce onu ve onun eserini izleyicilerin resmettiği gibi incelemekte 
fayda buluyoruz. Tarihsel Bektaş’ı ancak ananenin onu sunduğu şekilde tanırsak 
eleştirel bir tarzda inceleyebiliriz ve onu tanımak bizi milyonlarca izleyicisinin ba-
kış açısına sokacaktır.

Belleğe yardımcı olması ve Müslüman doğuda iyi bilinen yaygın bir anane 
ile uyumlu olması açısından Hacı Bektaş Veli’nin yaşamı, Bektaşiler arasında dört 
cümleyle özetlenir, her bir cümlenin belirli sözcükleri sayısal değerleri Pir’in yaşa-
mındaki bir olgu ya da diğerine kronoloji sırasıyla karşılık gelen harfler içerir. Bu 
dört cümle aşağıdakilerdir.1

1. Hazreti Pir’in veladeti mürüvvet, “Hazreti Pir’in doğumu, ruhun cömertliği”. 
Dört Arap harfiyle mürüvvet sözcüğü

1 Bu kronolojiyi ilk olarak İstanbul Üniversitesi Kitaplığı’nda Halis Efendi koleksiyonu no. 4762’de bir Yunus Em-
re Divanı’nın kapak içinde buldum, açıkça eski bir kopya değildi. Sonra aynı kronoloji bana Elbasanlı Selman 
Cemali Baba tarafından verildi. (Bkz. Bektaşi şairleri s. 333-5) ayrıca Âşık Paşazade Tarihi İstanbul baskısının 
dipnotlarında da vardır: s. 204, n. 3; s. 205, n. 2.
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mim    40
re   200
ve       6
te   400
   646’ya eşittir,

bu da geleneksel olarak onun doğum tarihi olarak kabul edilir (1248).
2. Horasan’dan Rum’a teşrif eder, reft. Reft aşağıdaki değere sahiptir:

re   200
fe     80
te   400
   680

680 (1281) böylece onun 44 yaşında Anadolu’ya geliş tarihi olarak kabul edilir.
3. Müddet-i ömrü Muhammed’dir cemali. Bu kez son sözcük değil ama Mu-

hammed sözcüğü yaşadığı yılların sayısını verir.
mim  40
ha     8
mim  40
dal      4
   92

Bu sayı yaşadığı yılların sayısı olarak kabul edilir.
4. Ölüm tarihi 738 (m. 1337) dördüncü cümleyle ifade edilir: Bektaşiye tarih 

asvab-ı rihlet. Bu cümlede hem Bektaşiye ve hem de asvab-ı rihlet sözcükleri 738’e 
eşittir.

be         2
ki      20
te    400
elif        1
sin    300
be      10
he       5
   738

elif         1
sad     90
vav        6
elif         1
be        2
re    200
ha        8
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lam     30
te   400
   738

Bektaşilerin anlattıkları ve inandıkları Hacı Bektaş Veli öyküsü Hacı Bektaş 
Vilayetnamesi2 ve Hacim Sultan Vilayetnamesi’nde3 bulunur. Her ikisi de önemsiz 
farklılıklarla Bektaş’ın soyunu Hz. Muhammed’e götürürler. Hacı Bektaş Veli Vilayet-
namesi’nde verilen soyağacı aşağıdaki gibidir.

Muhammed
Fatma, Ali’nin karısı
İmam Hüseyin
İmam Zeynelabidin
   “ Muhammed Bakir
   “ Cafer Sadık
   “ Musa Kazım
Seyit İbrahim el Mucab
   “ Musa Sani
   “ Sultan İbrahim Sani
Hacı Bektaş Veli

Böylece babası, Horasan’da bir devletin hükümdarı olan Seyit Sultan İbrahim 
olarak gösterilir. Doğduğunda geleceğin azizine “seviyede eş” ya da “bir beye eşit” 
anlamına gelen Bektaş adı verildi.4 Henüz beşikte bebekken kelime-i şahadet ge-
tirdiği duyuldu. 4 yaşındayken Orta Asya’nın en meşhur azizi Ahmet Yesevi’nin 
havarilerinden5 biri olan Lokman Perende’nin yanına eğitim için verildi. Bir gün 
Lokman dershaneye girdiğinde Bektaş’a Kurân öğreten iki figür gördü. Öğretme-
nince sıkıştırılan Bektaş, onlardan sağındakinin “Allah’ın rahmeti üzerine olsun, 
atası Muhammed Mustafa” ve solundakinin de “azizler kutbu, Kevser sunucusu, 
Allah’ın aslanı, iki dünyanın efendisi, müminlerin komutanı Ali el Mürteza” oldu-
ğunu söyledi. Birisi ona zahiri ilimleri, diğeri batın bilgisini veriyor, her ikisi de Ku-
ran’ı kullanıyordu. Bektaş’ın mucizeler gerçekleştirme gücünü Ali’den aldığı söyle-
nir. Yine Ali’den avucunun içindeki ışıklı yeşil parlak noktayı ve alnındaki benzer 
noktayı işaret olarak almıştır. Bir gün Lokman abdest için su istediğini ifade eder, 
Bektaş dua eder ve aniden elinin ortasından su fışkırmaya başlar. Lokman şaşırır ve 
“Ya Hünkâr”6 ve “Oh, efendimiz” der. Ve bundan sonra bugüne kadar devam eden 
“Bektaş Hünkâr” unvanıyla adlandırılır.

2 1927’de Gross tarafından Almancaya çevrildi. Bugünkü Türklerin genellikle büyük ve küçük vilayetnameler de-
dikleri bu iki vilayetnameyi tanıdıkları unutulmamalıdır. Küçük Vilayetname çeşitli baskılar yapmıştır ve aslın-
da Hacı Bektaş Veli’nin Makalât’ıdır. Büyük Vilayetname ise adının çağrıştırdığı gibi gerçek bir azizlik kitabıdır 
ve Hacı Bektaş’ın yaşamı hakkındaki öykülerin bir derlemesidir; Gross çevirisi dışında hiç basılmamıştır.

3 Türkçede çok ender bulunan bu kitap Tschudi tarafından çevrilmiştir (Berlin, 1914). Alman baskısı Almanca 
çeviri yanı sıra Türkçe metni de içerir.

4 Redhouse Sözlüğü.
5 Halife, özel olarak atanan halef.
6 Farsça “efendi” anlamına gelen “hüdavendigâr” sözcüğünden kaynaklandığı anlaşılmaktadır.
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Bektaş’ın diğer bir unvanı olan Hacı da böyle bir yolla gelir. Öğretmeni Lok-
man, Muhammed’in izleyicileri için gerekli olduğu üzere Mekke’ye hacca gitmiştir. 
Kâbe’nin etrafını tavaf ettikten sonra Arafat Dağı’na gider. Dostlarıyla birlikte ora-
dayken bunun Kurban Bayramı arifesi olduğunu ve geride evde kalanların yemek 
pişirme işiyle meşgul olduklarını belirtir. Bektaş Hünkâr mucizevi bir şekilde bu 
sözü fark eder ve vecd halinde anında ona bir tepsi yemek götürür. Lokman bunu 
anlatınca sonuç olarak, bir mucize sonucunda Mekke’de bulunmuş olan Bektaş, 
Hacı unvanını alır.

O, arkadaşları karşısında mucizeleriyle üstünlüğünü kanıtlamıştır. İbadet ve 
dualara kendisini o kadar adamıştır ki babasının tahtı kendisine kaldığında redde-
der.7 Hacı Bektaş Vilayetnamesi daha sonra Bedahşan halkının fethini anlatan uzun 
bir şiirle devam eder. Bu öyküde en önemli şey halkın Müslümanlığı kabul etmesi 
ve belaları davet ederek öyle kalmaları için gösterilen çabadır. Karanlık, bir kurak-
lık ve nihayet korkunç bir ejderha, halk iman edene kadar kullanılır ve sonuçta 
halk coşkuyla onu sultan yapmak ister. O, bu fırsatı da reddeder ve kendisini mace-
raya gönderen büyük hocası Ahmet Yesevi’nin tarafına döner. Hacı Bektaş Hünkâr 
yine Ahmet Yesevi’nin emriyle Rum’a gitmek için yola çıkar. Rum, Küçük Asya’ya 
Muhammedilerin verdiği antik addır. Ona Suluca Kara Hüyük bölgesinin verildiği 
söylenir. Bir ateşten yanan bir dut dalını kaparak havaya fırlatır ve Rum’da bulunan 
dervişlere kendisinin gelmekte olduğunu bildirir. Yanan dal, Konya yakınında ya-
şayan ve bir dut ormanı bekçisi olan Ahmet Sultan tarafından alınır ve Bektaş’ın 
eşiği olacak yerin önüne dikilir, dikilir dikilmez serpilip büyüyerek bir ağaç olur; 
Vilayetname, üst dallarının hâlâ yanmakta olduğunu söyler.8 Seyahatlerinde her 
adımında mucizelere rastlanır. İki aslan ona saldırır ve taşa dönüştürülür. Bir kala-
balıkla birlikte bir nehri geçerken sudan bir balık çıkar ve nazik bir dille onu selam-
lar. Önce Mekke, Medine, Şam ve Halep’i ziyaret eder, sonra Rum’a girerek Antep, 
Elbisten ve Kayseri’ye gider. Onları yerlerinden edeceğinden korkan dervişler onu 
içeri sokmamak için sınırı kapatırlar. O, sıçrayarak Allah’ın tahtının tepesine çıkar 
ve burada ona meleklerce ışıktan oluşan bir “Kubbe-i elif”9 giydirilir. Hemen bir 
güvercin şekline girerek dünyaya süzülür ve Suluca Kara Hüyük’te bir kayanın üze-
rine konar. Beyazit Bistami’nin bir halifesi bir şahin biçimine girip güvercini buldu, 
fakat güvercin insana dönüşerek şahini yakaladı, sonra şahin, dervişleri Hacı Bek-

7 Bu taht reddi kendisi de Bektaşi yazınında “tahtı reddeden aziz” olarak büyük ölçüde onurlandırılan İbrahim 
Ethem’in benzer öyküsüne de bir etki yaratmış görünmektedir.

8 Son yıllara kadar bu ağaç olduğuna inanılan ağaçtan alınan ağaç kabuğunun hastalıkların iyileştirilmesinde 
etkili olduğuna inanılırdı. Ağaç Balım Sultan Türbesi’nin önündedir. Kabuk almak için vurulan bıçakların izle-
ri ziyaretçilerce bu ananeye gerçekten inanan müritlerin sayısını bildirmek için gösterilir. Türkiyat Mecmuası, 
no. 2, s. 379 içinde “Hacı Bektaş Tekkesi” makalesine bakınız.

9 Bektaşiler tarafından giyilen üç başlıktan biri. Buna genellikle “elifi tac” denir ve Vilayetname’ye göre, Allah’ın 
emriyle Cebrail tarafından Muhammed’e verilen ve onun tarafından da mistik kuralların bilgisiyle birlikte 
Ali’ye devredilen birkaç eşyadan biridir. Bunlar Ali’den belirli imamlara, onlardan da Ahmet Yesevi’ye geçmiş, 
ondan Hacı Bektaş Hünkâr’ın nihai sahipliğine geçene kadar korunmuş ve sonra da ilahi güçler tarafından ye-
rinden alınarak Bektaş’ın önüne koyulmuştur. “Elifi Tac” görünmez eller tarafından onun başına yerleştirilmiş-
tir. Devredilen eşyalar elifi tac, hırka, çırağ, sofra, sancak ve seccadedir. Elifi tac iki yanı dışında büzgüleri ol-
mayan konik bir başlıktır. Ekim 1933’te Arnavutluk’u gezerken, Elbasanlı Selman Cemali Baba, Hacı Bektaş’ın 
her yerde hazır olan ruhsal varlığından şüphe edenlerle konuşurken bir gaz lambasına gidip fitili açarak kanıt 
gösterdiğini söyledi. Bunu benim için yaptığında kastettiği açıklık kazandı; ışık “Elifi tac” biçimindeydi. “Her 
yerdeki tüm ışıklar gibi” dedi Baba, “Hacı Bektaş’a şahitlik yapıyorlar.”
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taş’a gelmeye davet etmek için gönderilen bir haberci oldu. Bir dizi mucize göster-
dikten ve özellikle de Allah katından gelen yeşil bir arına taşıyan kutsal heyetin 
inmesinden sonra, dervişler onun üstün güçleri ve otoritesini nihayet kabul ettiler. 
Uzun bir mucizeler dizisinden sonra bir çeşmede yıkanan Kadıncık adlı bir kadınla 
karşılaştı. Ona açlığından söz etti, bunun üzerine kadın eve koştu ve kendi evi için 
ayırmış olduğu ekmek ve zeytinyağını getirerek ona sundu. Ertesi sabah yağ küpü 
yine doluydu. İşte ananeye göre sonradan içine Hacı Bektaş’ın burnundan akan 
kanın karıştığı abdest suyunu içtiği için iki çocuk doğuran Kadıncık budur.

Vilayetname’de anlatılan diğer mucize öykülerinden üçü, bugüne kadar Bekta-
şilerin duvarlarında kullanılan tablo ve illüstrasyonları anlattığı ve günümüz Bek-
taşi inançları üzerindeki etkileri nedeniyle özellikle önemlidir. Bir vesileyle seyahat 
ederken tahıllarını ayıklayan insanlara rastlar. Onlar onun gücünü küçümserler, o 
da tahıllarını taşa çevirir.10 1933 Ekim’inde Arnavutluk’u ziyaret ederken Arnavutluk 
Bektaşilerinin başı Niyazi Dede, bana taşa dönüşmüş bazı buğday taneleri göster-
di. Onun ifade ettiği gibi, “Bu gözle görülmedikçe asla inanılmayacak bir öyküdür. 
Ama gerçekten taştan buğdaylar gözle görülünce, inanmaktan başka yapacak bir 
şey yoktur.” Onlar artık tahıllarının kullanılamayacağından yakındıklarında, bu kez 
yeni bir mucize göstererek, onlara yenildiği zaman kısır bir kadının hamile kalma-
sına yol açacak tahıllar verir. Eğer kız istenirse bir mercimek,11 oğlan istenirse bir 
buğday yenecektir. Aşağıdaki öykü Vilayetname’de12 geçer ve Arnavutluk’ta Niyazi 
Dede tarafından da sohbetimizde anlatılmıştır. Buğday yendiğinde hiçbir şey olma-
yacağı fikrinde direten şüpheci bir adam vardır. İki buğday tanesi yiyerek bu şüp-
heciliğini destekler. Sonra üzüntüyle hamilelik oluştuğunu fark eder ve çaresizlik 
içinde Aziz’e yalvarır. Hacı Bektaş sezaryen emreder ve sonuçta dünyaya iki oğlan 
gelir. Vilayetname, bunların Buğdayoğulları denen soylarının Ankara çevresinde 
hâlâ iyi tanındıklarını ilave eder. Bu anane Arnavutluk’ta hâlâ devam etmektedir 
ve çocuk sahibi olmak isteyen bir kadının Baba’ya gidip Bektaş’tan kaldığı varsayı-
lan mercimek ya da buğdayı alıp hamile kalmak için yediği bana anlatılmıştır. Bu 
bilgiyi bana veren, tüm akrabaları Bektaşilerle bağlantılı olan yüksek bir ailenin 
eğitim görmüş genç oğulları olan bir delikanlı, birçok kızı olan annesinin kendisini 
buğday yedikten sonra doğurduğunu anlattı.

Üçüncü mucize Bektaşi ananesinde en meşhur olanıdır; Akşehirli Seyit Mah-
mut Hayran’ın Hacı Bektaş’ı duyup tanışmak için gittiği zaman meydana gelmiştir. 
Hacı Bektaş’la buluşmak için Akşehir’den çıktığında kendi gücünü göstermek için 
bir aslana binmiş, eline de kamçı olarak bir yılan almış ve beraberinde üç yüz molla 
götürmüştü. Bektaş, altta kalmamak için, seccadesini büyük bir kayanın üzerine 
sermiş ve bu duvar gibi duran kayaya yürümesini emretmiştir. İki kutsal adam bu-
luştuklarında, Hacı Bektaş bir hayvana binip onu sürmenin cansız bir kayayı yü-
rütmek gibi gerçek bir mucize yanında basit kaldığına işaret etmiştir; ikisi de inip 
konuşmuşlar, kaya da belki bugüne kadar görülebileceği gibi orada kalmıştır.13

10 Özel koleksiyonumdaki Vilayetname 52 yaprak.
11 Arnavutluk’ta yerel ananede çavdar olarak geçer. Benim Vilayetname’m mercimek diyor.
12 Özel Vilayetname kopyası, yaprak 53.
13 Ananevi Hacı Bektaş ve Hıristiyanlar arasında ilginç bir ilişki vardır. İlk zamanlarda şüphesiz Hıristiyanları ta-
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Vilayetname beş halifenin dışarılara gönderilmesiyle sona erer. Aslında misyo-
ner olarak 36.000 halife gönderilmiş, 360 tanesi Aziz’le kalmıştır. Fakat onun özel 
sevgi gösterdiği beş tanesi adlarıyla anılır. Her birine Bektaş’ın ölümünden sonra 
gitmek üzere bir bölge verilmiştir. Seyit Cemal Sultan, Akdeniz’e doğru gitmiş ve 
oğlu Aslı Doğan, Çanakkale’yi geçerek Avrupa’ya girmiştir; Sarı İsmail Sultan, Kü-
çük Asya’nın güneybatı köşesi olan Menteşe’ye gitmiştir. Hacim Sultan, Kütahya 
civarındaki Germiyanların ülkesine gönderilmiştir. Baba Resul, Altın Taş’a (Kütah-
ya’nın güney doğusu) ve Pirab Sultan, Konya’ya gönderilmiştir.

Mucizeleri vurgulayan bu Hacı Bektaş öyküsü, Pir’in milyonlar tarafından ta-
mamıyla doğru kabul edilen geleneksel resmedilişidir. Modern zamanların birçok 
tahsilli Bektaşisi içinse, tarihselliği yalanlanır, öyküler referans ve illüstrasyonların 
çıkarıldığı bir tanıdık folklor olarak kalır.

Hacı Bektaş’ın Tarihsel Yaşamı

Modern zihniyet için böyle bir tablodan Pir hakkında doğru bir fikre varmak ta-
mamen olanaksız görünür. Yazarın bildiği en erken Hacı Bektaş referansı 1295 ta-
rihlidir. Hilmi Ziya Bey 1924’te Mihrap’ın14 Temmuz sayısında 1291 tarihli ve önünde 
“merhum” eki bulunduğu halde Hacı Bektaş’ın adının geçtiği bir vakfiyeden15 söz 
eder. Hilmi Ziya bu sözcüğün (her ne kadar bugün ölmüş olan biri için kullanı-
lıyor da olsa) “ölmüş” anlamına gelmek zorunda olmadığını tartışır. Bu nedenle 
bu sözcüğün kullanımının Hacı Bektaş’ın ölümünün bu tarihten önce olduğunun 
bir kanıtı olarak alınamayacağını ileri sürer.16 Maalesef, Hilmi Ziya Bey bu bilgi-
sinin kaynağını göstermez. Öyle görünüyor ki Ali Emiri Efendi tarafından ortaya 
çıkarılan ve dergisi Tarih ve Edebiyat Mecmuası’nda17 bildirilen bir vakfiyeden söz 
etmektedir. Araştırmacıların halk kütüphanesinde onun adını taşıyan kitap kolek-
siyonlarına çok şey borçlu olduğu Ali Emiri Efendi’ye göre, 1295 tarihli bir vakfiye, 
Kırşehir yakınlarında bir zaviye kuran bir şeyh Süleyman Veli’nin “Merhum Hacı 
Bektaş Veli’nin topraklarına yaklaşan” belirli mülkleri vakfetmesinin ürünüdür. Ali 
Emiri Efendi’ye göre “merhum” sözcüğünün bu kullanımı o tarihlerde Hacı Bektaş 
Veli’nin o civarda çok tanınan biri olduğunun ve daha önce öldüğünün kanıtıdır.

rikata çekmiş olan bir propaganda aracı olarak açıklanıyor, bunun bir görünümü Hacı Bektaş’ın St. Haralam-
bos’la özdeşleştirilmesidir. Tahsilli bir Arnavut bana Greklerin Hacı Bektaş’a St. Haralambos dediklerini söyle-
di. “Bir zamanlar”, dedi, “bir veba varmış ve St. Haralambos’a yalvarılmış. Bir yüz yıl daha uzun bir süre sonra 
aynı şey Hacı Bektaş geldiğinde olmuş, böylece Hıristiyanlar onu St. Haralambos’un döndüğü şeklinde değer-
lendirmişler”. (Bu bağlamda Hasluck’un tartışmasına bkz. s. 83-4.)

14 Sene 1, sayı 15-16, s. 515. Bu çalışmada izlenen materyali ve onun Bektaşiler üzerine daha önceki çalışmalarla 
ilişkisini anlamak için, buradaki neredeyse tüm referansların Jacob’un hatta Hasluck’un önemli çalışmalarını 
bitirdiğinden beri açığa çıkmış olduğu hatırlanmalıdır. “Christianity and lslam Under the sultans” (s. 483-93, 
501-2 vb.) Hasluck’un 1591 öncesinde Bektaşiler ve onların yeniçerilerle bağlantıları hakkında referanslar orta-
ya çıkarmaktaki başarısızlığı onun Avrupalıların yapıtlarına ya da Avrupa dillerine yapılan çevirilere bağım-
lılığı nedeniyledir. Evliya Çelebi’yi yalnızca iki ciltlik İngilizce çevirisinden biliyordu. Brown’ın tek paragraflık 
çevirisi dışında Âşıkpaşazade’nin tarihi onun için bir bilinmezdi. Yalnızca Eflaki, o da Hacı Bektaş’la ilgili refe-
ransın ihmal edildiği kısaltılmış bir çeviriyle biliniyordu. Hatip Oğlu, Uruç Bey hiç çevrilmemişti ve hatta 1920 
sonrasına kadar oryantalistler tarafından dahi tanınmıyorlardı.

15 Vakfiye ya da vakıfname, mülkü kutsal bir kuruluş haline dönüştüren bir belgedir.
16 Hilmi Ziya Bey’in teorisinin onaylanması için Kamus-ı Türki’ye bakınız.
17 Sayı 20, s. 670, n. 2.
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Bektaş’a ikinci değini, 1297 tarihi taşıyan bir vakfiyededir.18 Bu belgede aşağıda-
ki sözcükler geçer. “Ve işte el Hacı Bektaş, Allah sırrını19 kutsasın nahiyesindeki ve 
Kuhur nahiyesindeki Geyce Kapu kariyesindeki ve Samavlı ve Suz Kalacak denilen 
tüm mezraat.

“Ve işte El Hacı Bektaş, Allah sırını kutsasın, nahiyesindeki ve Geyce Kapucak 
denilen kariyedeki, ilh.”

İşte burada Türkçe kullanıma göre yalnızca Hacı ya da El Hacı Bektaş adlı bir 
adamın 1297 yılından önce ölmüş olduğu anlamına gelebilecek iki ilave bulgumuz 
var. Onun adı bir nahiyeye verilmiş. Besbelli olarak Ali Emiri Efendi’nin gösterdi-
ği gibi, göreceğiz ki Suluca Kara Hüyük köyünün adı değiştirilmiş ve “Hacı Bektaş 
köyü ya da nahiyesi” olmuştur. Bu, Hacı Bektaş’ın tarihselliğini ve Türk geleneğinin 
pozitif olarak kanıtladığına göre, bu tarihten önce ölmüş olduğu teorisini de güç-
lendirir.

İkinci olarak bilinen “Kuddisa Sırruhu” kalıbı, Türkçe uygulamada yalnızca ha-
len yaşamayan azizler için kullanılır ve bu da Hacı Bektaş’ın 1297’den önce ölmüş 
olduğu bulgusunu onaylar. 

Bu bulguyu üçüncü bir belge de güçlendirir. 1306 tarihli, Ahi Evran’ın bir vak-
fiyesi Hacı Bektaş kazasına bir referansı içerir: “Hacı Bektaş’ın zamanında bu yerin 
adı Kara Hüyük’tüyse de.”20

Muhtemelen Vilayetname’nin bazı gerçek tarihsel ipuçları içerdiğini destek-
leyen bir nokta da yalnızca o çağda Ahi Evran’ın gerçek bir kişi olarak görünmesi 
değil, fakat Hacim Sultan’ın da tam Vilayetname’de gönderildiği söylenen bölgede 
ortaya çıkmasıdır. Uşak nahiyesinde Hacim Sultan Köyü denilen bir köy vardır ve 
132121 yılında Germiyan hanedanı hükümdarı Yakup Bey Hacim Sultan zaviyesine 
bir mülk vakfetmiştir.

Yazarın bildiği diğer bir tarihsel Bektaş referansı 1272’de ölen büyük Mevlevi 
piri Celaleddin Rumi hakkındaki öykülerin bir derlemesi olan Eflaki’nin Mena-
kıbü’l-Arifin’idir.22 Eflaki’nin kitabı 1318 ve 1353 yıllan arasında yazılmıştır. Bu erken 
kitapta yüreği aydınlanmış bir mutasavvıf, fakat peygamberce bildirilen şeriata 
kendisini sıkı sıkı bağlı hissetmeyen bir adam olarak, Horasanlı Hacı Bektaş’ın bir 

18 İstanbul Evkaf Müdüriyeti; Anadolu defter, cilt 9 s. 31.
19 İslam tasavvuf edebiyatında “sırr” sözcüğü genellikle bir içsel bilinçlilik durumu anlamında kullanıldığı için, 

“gönlün saklı deneyimi” anlamına geldiğinde mystery, başkalarından saklanan bilgi anlamına geldiğinde ise 
secret olarak kullanılmıştır.

20 Ali Emiri Efendi’nin Tarih ve Edebiyat mecmuası, no. 20, s. 46b. Ali Emiri makalesinde Ahi Evran’ın Hacı Bektaş 
Vilayetnamesi’nde zikredilmesine dikkat çekiyor (Gross, s. 87). Bir vesileyle o, Hacı Bektaş’ı ziyaret ediyor. Dere 
kenarında oturup konuşmaya çalışıyorlar fakat kurbağalar sohbeti bozuyor. Hacı Bektaş, kurbağalara “Susun” 
diye sesleniyor “ve bugüne kadar kurbağalar orada vıraklamaz”. Ali Emiri Efendi, Kırşehir’de hükümet sayma-
nı iken bölgeye ziyarete gider. Halkın hâlâ ananeye inandığını görür, fakat kendisi bir kurbağa vıraklaması du-
yar. O civarda yaşayan bir çocuğu çağırır ve ona bir kurbağa duyduğunu söyler. Çocuk şaşırır ve açıklama ya-
par: “Oh evet o kurbağa burada yabancıdır.” Daha yerel ananeleri öğrenmemiştir! Ahi Evran Vakfiyesi’nin tam 
metni, M. Cevdet’in, İbni Batuta’nın Seyahatleri’ne bir ek olarak Arap alfabesiyle yazdığı Ahi kardeşliği üzeri-
ne bir çalışmada verilir, çalışma Fransızca şu başlığı taşır: L’Education et I’organization des Gens administarifs 
et industriels en Asie Minevre et Syrie du Xllme siécle Jusq’a notre temps (İstanbul, 1932), 280-2.

21 İsmail Hakkı Bey’in Kütahya Şehri, 65, n.1. Afyon Karahisar, Kütahya ve İstanbul’daki evkaf dairelerinde bu vak-
fiyenin kopyalarında vakfeden olarak “Yakup Bey ibn Mehmet Bey” sözcükleri vardır. Oysa aile soyağacı böyle 
bir kişiyi göstermez; bir Mehmet’in torunu olan bir II. Yakup olmasına karşın, bunun tarihleri yüzyıl sonrası-
dır. Orijinal vakfiyenin güvenilir ve kesin bir kopyasını bulma çabalarım başarısız kalmıştır.

22 Huart’ın Fransızca çevrisine bkz. Les Saints des Derviches Tourneurs, c. 1 (Paris, 1918), 296-7.
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öyküsü vardır. Büyük Celaleddin’in bir müridi tarafından yapılan bu değerlendir-
mede Hacı Bektaş, rakip Mürşid tarafından yaratılan heyecana kıskançlık duyan 
biri olarak anlatılır. O (Hacı Bektaş) sonuçta halifelerinden biri Şeyh İshak’ı bir 
soruyla gönderir; eğer o gerçeği bulmuşsa niçin bununla yetinmiyor, yok hakika-
tı bulmamışsa ne diye halkın arasına kargaşa sokuyor? Şeyh İshak, Celaleddin’in23 
dervişleri ilahiler söyleyip sema ederken oraya varır. Tam onun gelip selam olarak 
eşiği öptüğü anda Celaleddin araştırmaya gelenin ona sormaya niyetli olduğu soru-
yu içeren bir şiiri, sanki yeni gelene sorarmış gibi okumaya başlar.

“Dostu görmediysen ne diye aramıyorsun? Eğer ona ulaştıysan neden sinirlisin?” 
“Sakince otur bu harika şey için; hayranlık duyulacak olan sensin, mucize tutkusu 
değil.”

Ziyaretçi derviş, Konya’daki mürşidin doğaüstü gücünü gösteren bu sözcük-
leri kaydeder ve buluşmanın kaydını tutar. Dönüşünde Hacı Bektaş’a haberini ve-
rir ve Hacı Bektaş bu şiirin okunuşunun, Celaleddin’in kükreyen bir aslan olarak 
karşısına çıkıp onu boğazından yakaladığı ve ancak önünde eğilip merhamet için 
yalvardığında bıraktığını gördüğü rüyasıyla aynı zamanda olduğunu anlar. Böylece 
Hacı Bektaş, Celaleddin’in hem içgörü hem de incelik bakımından tasavvur ötesi 
büyüklüğü ve gücünü onaylarken anlatılmaktadır.

Bu öyküde, 1300 yılından az sonra rakip bir tarikatın müridince Bektaş, Hacı 
olarak bilinen Horasanlı önde gelen bir mutasavvıf ve çok sayıda dervişçe izlenen 
ve hatta Celaleddin’in müritlerince bile rakip ruhani lider olarak tanınan bir adam 
olarak gösterilir. Bektaş’ın tarihsel yerleştirilişinde belki de en önemli nokta onun 
adıyla ilgili olan anekdotta geçmiştir. Huart’ın çevirisi, Hacı Bektaş’ın müritlerince 
Baba Resullullah olarak adlandırıldığını söyler. Fakat Prof. Köprülü bunun bir yan-
lış çeviri olduğunu gösterir.24 Bölüm şöyle okunmalıdır: “Horasanlı Hacı Bektaş, Kü-
çük Asya’da ortaya çıkan ve müritlerinin Baba Resul Allah dediği bir Baba Resul’ün 
halifesiydi.” İbni Bibi’den alıntı yaparak Köprülü, bu unvanın Babai25 ayaklanması-
nın lideri olan İshak Baba için kullanılan bir ad olduğunu gösterir. Köprülü bunun 
Hacı Bektaş’ın tarihsel olarak Orta Küçük Asya’da çok sayıda takipçisi olan ve bun-
ların ayaklanmaları II. Keyhüsrev döneminde (1239) bastırılan bu meşhur önderin 
izleyicilerinden biri olduğunun kesin kanıtı olduğu sonucuna varır.

Hacı Bektaş’ın tarihsel yaşamına ilişkin sonraki önemli bulgu 1409’da ortaya 
çıkar. Bu yıl da bir Türk şairi olan Hatipoğlu,26 Hacı Bektaş’ın kendisine atfedilen 
Arapça bir kitabın manzum çevirisini yaptı. Çevirmen, pirin Arapça yazmış olduğu 

23 Celaleddin’in müritleri sonradan Mevleviler olarak adlandırılacaktır. Bu şehir tarikatına sayfa 38’de değinil-
miştir. İbadetlerinin karakteristik biçimi kudüm ve ney ile müzik çalarak sema yapmaktır. Bu nedenle dans 
eden ya da dönen dervişler olarak adlandırılırlar. Bektaşilerden, diğer şeylerin yanı sıra Hıristiyanlar da dahil 
olarak ibadetleri olan zikre ziyaretçileri kabul etmeleriyle ayrılırlar.

24 “Anadolu’da İslâmiyet”, Edebiyat Fakültesi Mecmuası 4 (1922): 307, n. 1. Ayrıca Abdülbaki Gölpınarlı’nın Yunus 
Emre’sine bkz. s. 5-6.

25 32. sayfaya bakınız.
26 Şairin yaşamı hakkında ayrıntılar için bkz. Türkiyat Mecmuası, no. 2 (1926): 494. Bu makale bazı ilave notlarla 

Türk Dili ve Edebiyatı içinde yeniden basılmıştır, Prof. M. Fuat 1934. Bugüne kadar Hatipoğlu çevirisi Makalat’ın 
bilinen tek kopyası Emniyet Umumiye Kütüphanesi’nde 775 numarası altında bulunur. Bunun bir kopyası Hil-
mi Ziya Bey tarafından alınmıştır. Yeni bir kopyası Prof. Köprülü tarafından alınmış ve onun nezaketi sayesinde 
benim Bektaşilik koleksiyonum bir photostat kopyasını kazanmıştır. Bugün Emniyet Kütüphanesi’ndeki oriji-
nali bulunamadığı için bu üç kopyanın bulunması bir şanstır.
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için herkes tarafından anlaşılmadığını söyler. Bu nedenle Türkçeye çevirme işine 
girmiştir. “Bu kitap, Allah ruhunu kutsasın, Hacı Bektaş el Horasani’nin sözleridir” 
başlığını taşıyan bu manzum çevirinin içindekiler, aslında, Sadaddin tarafından 
yapılmış olan ve Türkçede Vilayetname adı altında birçok kez basılmış bir düzyazı 
çevirinin içindekilerin benzeridir.27 Kitap dört kapının bir açıklamasını içerir: din-
sel yasa ya da şeriat, mistik yol ya da tarikat, mistik bilgi ya da marifet ve nihai ger-
çekliğin deneyim içinde fark edilişi olarak hakikat. Tarikatın anlatıldığı bölümde 
İsa’nın bir yürüyüşe çıkışının öyküsü vardır. Bir kaynak bulunan bir dağ eteğine 
gelir. Kaynaktan içince suyun acı olduğunu anlar. Aynı anda dağ titremeye başlar 
ve İsa’nın titremenin ve acı suyun nedeni hakkındaki sorusuna Musa zamanında 
genç bir adamın buraya gelmiş ve bir dize okumuş olduğunu söyleyerek cevap verir. 
(Kurân 21, 24, “Yapamazsanız –ki yapamayacaksınız– o takdirde, inkâr edenler için 
hazırlanan ve yakıtı insanlarla taş olan ateşten sakının.”) Sonra dağ, duası Allah 
katında hep kabul gördüğü için İsa’yı dua etmeye çağırır, İsa hemen dua eder ve da-
ğın titremesi kesilerek acı su tatlı hale gelir. Sonra dağ, İsrael zamanında dağa gelip 
yukarıda alıntıladığımız dizeyi okuyup, Muhammed’i ya da onun ümmetini göre-
bileceği gün için ağlamaya başlayan gencin öyküsüne devam eder. Şimdi gencin 
ağlaması durmuştur.28 Genç adam Bektaşilerce Ali olarak yorumlanır,29 İsa’da kabul 
gören duasıyla Ali’ye yardım etmiş ve kendisi de dünyevi şeylere karşı uyarılmıştır.

Hatip Oğlu’nun uyaklı versiyonu, Hacı Bektaş tarafından Peygamber’in aile-
sine, Ali ve 12 İmam’a güçlü bir sevgi duyulduğunu gösterir. Kutsal aileyi sevenleri 
sevmek ve onun düşmanlarına düşmanlık duymak olan iki Şii ilkesi “tevella” ve “te-
berra” açıkça ifade edilir.30 Üç, yedi ve kırkın31 ruhsal hiyerarşisinden söz edilir; dört 
kapı, dört unsurla bağlantılandırılır ve 1400 yıllarında inanıldığı düşünülen ve daha 
sonra Öğretiler ve İnançlar bölümünde daha tam olarak açıklanacak günümüz 
Bektaşi inançlarının aslında bizzat Hacı Bektaş’ça öğretilmiş olduğunu gösterir.32

15. yüzyılın Türk tarihçileri arasında Hacı Bektaş ve izleyicilerinden söz eden 
iki kişi vardır. 15. yüzyılın başından beri Hacı Bektaş köyünün yakınında yaşayan 
Âşık Paşa Zade, uzun yaşamının sonuna doğru 1502’de bir tarih tamamlamıştır. Bu, 
1916’da Maarif Nezareti’nce basılmıştır.33 Diğer bir baskısı 1928’de Leipzig’de Giese 
tarafından yapılmıştır. Bu tarihte bulunan tanıklığa göre Hacı Bektaş, Horasan’dan 
Menteş adlı kardeşiyle birlikte gelmiştir. Önce Sivas’a gelmişler; oradan Baba İlyas’a34 
gitmişler; sonra Kırşehir’e, oradan Kayseri’ye ve sonra da Kara Yol’a35 geçmişler.

27 İki vilayetname arasındaki fark için aşağıdaki sayfalara bakınız.
28 Düzyazı versiyon öyküyü bize böyle anlatır. Manzum versiyon dağın da ağladığını söyleyerek farklılaşır.
29 Arnavutluk’ta Korche yakınında Turan tekke de Zylfo Baba böyle yorumlamıştır.
30 Sayfa 5.
31 Sayfa 7 satır 7.
32 Hilmi Ziya Bey, Mihrap, 15-6; s. 517’de doğrudan Hacı Bektaş’a atfedilen ve daha önce Hacı Bektaş köyünde-

ki merkezi tekkedeki kitaplıkla bulunan 1484 tarihli bir Vilayetname’den söz ediyor. Bu kitaplığın kitaplarının 
Ankara’da Milli Eğitim Dairesi Kütüphanesi’nde bulunması gerekiyor, ama ben bu kopyayı bulamadım.

33 Giese baskısı daha güvenilir görülüyor. İstanbul baskısı Giese’de olmayan ve Bektaşilere referans yapan iki kü-
çük bölüm içeriyor. Brown’ın Dervishes içindeki (s. 142) çevirisi basılı Türkçe metinlerden farklılıklar taşıyor.

34 Baba İlyas, yukarıda ayaklanmasından söz edilen Baba İshak’ın daha önceki adıdır. Bkz. Amasya Tarihi, c. II, 
s. 374.
35 Bu açıkça sonradan Hacı Bektaş köyü denen Suluca Kara Hüyük’tür.
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Bu kitapta açıklandığı gibi, kendisi doğrudan bir propagandacı olmamasına 
karşın, açıkça Vilayetname’nin Kadıncık’ı olan bir Hatun Ana’ya öğretim vermiş ve 
onun aracılığıyla öğretileri müritlerine ulaşmıştır. 1500 yılında, yeniçerilerin baş-
lıklarını Bektaşilerden aldıkları ananesi artık iyice bilinmektedir, bu soruya Aşık 
Paşazade’nin cevabı tam ters yönde olmaktadır. Orhan zamanında Hatun Ana’nın 
müritlerinden olan bir Abdal Musa, yeniçeri askerleriyle birlikte savaşa gider ve 
onlardan birinden bir başlık alır. “Buna ne denir?” diye kendisine sorulduğunda, 
“Buna elif diyorlar. En iyi bilen Allah’tır” der. Aşıkpaşazade, “Onların tacları hak- 
kındaki hakikat budur” demektedir.36 Aşıkpaşazade, bölümü Hacı Bektaş’ın Os-
manlı hanedanından bir kimseyle tanıştığını şiddetle reddederek bitirir. Bunu 
ileri süren her kimse, der tarihçi, bir yalancıdır. Ona göre yeniçeriler şöyle ortaya 
çıkmıştır:37 Murat Han’ın saltanatı sırasında (1359-1389) Karaman’dan Kara Rüstem 
adında bir kişi Kazasker Çandarlı Halil’e, şeriata göre savaşta alınan esirlerin beş-
te birinin hükümdara ait olması gerektiğini önerir. Kazasker bunu, uygulanmasını 
emredecek olan Murat Han’a bildirir. Bu iki adam, hükümdarın emirlerini Edime 
yakınındaki İpsala’yı ele geçirmiş olan kumandan Evrenos’a38 bildirirler. Evrenos, 
Murat Han’a götürülmek üzere bu yolla büyük miktarda esir seçmesi için bir kadıyı 
görevlendirir. Halil’in önerisiyle bunlar, onlara Türkçe öğretecek Türklere verilirler. 
Bunlar birkaç yıl Türklerle kalır ve Müslüman olurlar. Sonra saraya getirilir, beyaz 
başlık verilir ve yeniçeri-yeni asker olurlar.

Özellikle önemli bir nokta dışında, yeniçerilerin oluşumu ve Hacı Bektaş’la 
ilişkileri üzerine bu açıklama, diğer bir 15. yüzyıl tarihçisi Uruç Bey39 tarafından 
doğrulanır. Bu tarihçiye göre Orhan’ın kardeşi Ali Paşa politik liderlik yolundan 
ayrılarak dinsel yola girer ve bir derviş olur.40 Bir gün Orhan’la konuşurken, onun 
askerlerinin artık ayırt edici işaretleri olması gerekecek kadar çok olduklarına kar-
deşinin dikkatini çeker. “Tüm diğer askerler kızıl başlıklar giysin41 fakat doğrudan 
hükümdara bağlı olanlar beyaz başlık giysin ki, bu dünyaya onun askerlerinin işa-
reti olsun.” Orhan bunu kabul eder ve Amasya’daki Hacı Bektaş’a yeni başlığa izin 
vermesi ve onu kutsaması için gönderir. Bunu önce Orhan, sonra da taraftarları 
giyer; böylece savaşta birbirlerini tanımaları mümkün olur. Hacı Bektaş 1295’ten 
önce ölmüş olduğunda, Uruç Bey’in ifadesi doğru kabul edilemez. Oysa eğer bunu 
Hacı Bektaş’ın bizzat kendisi yerine onun otoritesiyle konuşan tanınmış bir müridi 
olarak anlarsak, öykü hemen ve tamamıyla doğrulanabilir hale gelir. O günün âdet 
ve zihniyetine göre bir derviş şeyhine icazet ya da hayır dua için göndermek ta-
mamıyla doğaldır. Nasıl bugün belirli çevrelerde bir diploma ya da mezuniyet için 

36 Aşıkpaşazade Tarihi İstanbul baskısı s. 206. Giese baskısı s. 201. Tac, Bektaşilerin başlıklarına verdikleri addır. 
Giese’in baskısında başlığa “bükme tac” deniyor.

37 a.g.e. Giese 50, İstanbul baskısı 54.
38 Osmanlı tarihinde meşhur bir komutan, Enc. Of lslam, “Ewrenos” maddesine bkz.
39 Franz Babinger, Hannover, 1925 tarafından hazırlanan ve Uruç Bey’in iki metnini içeren Tevarih-i Ali Osman’a 

bakınız. Babinger baskısında yazar Uruç bin Adil Elkazzaz Katip el Edirnevi olarak tanıtılıyor. Buna Dr. Wittek, 
bir kazzaz yani ipek dokumacısının aynı zamanda bir bey olamayacağı itirazını getiriyor ve bu nedenle bu ta-
rihin bilinmeyen bir 15. yüzyıl tarihçisinin olacağını ve daha önceki Türk yazarlarınca zikredilen Uruç Bey’in 
eseri olamayacağını belirtiyor.

40 Uruç Bey, s. 15 ve 89.
41 Bu Kızılbaşların, Bektaşi tarikatıyla yakın ilişkisi olan köy tipi mezhep üyeleriyle bir ilişkisi olduğunu öneriyor.
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sertifika otoritesi gerekiyorsa, o günlerde de bir anane değişikliği, yeni bir giysinin 
resmi onayı, popüler bir dinsel önderin kutsama ve onay törenini gerektiriyordu. 
Bu öyküden Ali Paşa’nın muhtemelen bir Bektaşi olabileceği görülecektir. Bektaşi-
lerin Elifi tacının mı Orhan’ın askerlerince kabul edildiği yoksa Aşıkpaşazade’nin 
dediği gibi resmi askerlerin giydiklerinin Bektaşilerce mi kabul edildiği, bizi çözül-
mesi olanaksız bir bilmeceye sokmuş görünüyor. Burada yapılan açıklama, en azın-
dan, daha önceki tarihlerde Hacı Bektaş’la Osmanlı askerlerinin başlığı arasındaki 
mevcut ilişkinin bildirilmesiyle Hacı Bektaş’ın erken ölümü olgusunu uzlaştırmaya 
hizmet ediyor.

Uruç Bey, yeniçerilerin kuruluşunun 1361-136442 yılları arasında ve Murat Han’ın 
saltanatı sırasında olduğunu vurgulayarak devam ediyor. Onun açıklaması Aşık-
paşazade’ninkiyle tamamen uyuşuyor. Burada hangisi diğerini etkilerse etkilesin, 
yapılan açıklama 15. yüzyılda yaygın olarak biliniyor ve genellikle doğru olarak ka-
bul ediliyor.43 Aşıkpaşazade’ninki kadar, Uruç’un açıklamasında da Karamanlı bir 
Kara Rüstem,44 Kazasker Çandarlı Kara Halil’e komutanlarının kendi hakkı olanı 
kaybetmekte olduğunu söylüyor. Tüm ganimetin beşte biri hükümdara gitmelidir. 
Murat Han bunu onaylar, çünkü bu kutsal yasadır. Bundan sonra Kara Rüstem, Ge-
libolu’ya yerleşir. Aşıkpaşazade’nin açıklamasındaki gibi, emri yerine getirmek için 
Gazi Evrenos adlı üçüncü bir komutan da çağrılır. Her akından sonra esirlerin beşte 
biri alınır ve Anadolu’da Türk halkı arasında yaşamaya gönderilir. Bunlar tarla sürer 
ve Türkçe öğrenirler. Dört yıl sonra Murat Han’a getirilir ve orduya alınırlar. Beyaz 
başlıkları giydirilir ve birlikleri yeniçeri adını alır.

Hacı Bektaş’ın tarihsel yaşamıyla ilgili son bulgu Vilayetname’nin kendisin-
dendir. Harika öyküler derlemesi, naif bir derlemedir. Murat Han’ın Hacı Bektaş’ın45 
mezarı üzerine bir türbe inşa etmekteki kararlılığı ve Bektaş’ın Osman’la46 ilişkisi-
nin öyküsü gibi belirli ekler bunun dışındadır; bu bölümler edebi tarz olarak Vila-
yetname’nin diğer kısımlarından ayrılırlar, fakat kitap daha sonraki bir dönemde 
yazılmış olduklarının izini taşımaz. Osmanlı hanedanıyla bir ilişki olduğunu ka-
nıtlamak için ilave edilmiş olduğu görülen bazı kısımlar dışında, sonradan kabul 
edilmiş olan öğretilerin çarpıcı yokluğu bu derlemenin kökenini 1400 öncesine 
götürür. Bektaş’ın Anadolu’ya girişinden sonraki öyküler ve özellikle olay öyküle-
ri coğrafi yerlerin gerçek adları ve gerçek tarihsel kişilikler çevresinde geçer. Ahi 
Evran ve Şeyh Süleyman’ın tarihsel kişilikler olduklarını görmüştük.47 Bektaş’ın 
halifelerinden Hacim Sultan’ın izine Vilayetname’nin gönderildiğini yazdığı yerde 
rastlamıştık.48 Vilayetname’de Alaeddin’e yapılan sürekli göndermeler muhteme-
len kendi başlarına birer tarih göstergesi değildir, popüler eserlerde Alaeddin sıkça 

42 Sayfa 93’te 1361 tarihinde yeniçerilerin kuruluşundan önceki bir duraklamaya gönderme yapılıyor ve sayfa 
22’de 1364 tarihine yeniçerilerin kuruluşundan sonra olarak gönderme yapılıyor.

43 Uruç’un açıklamasının bazı bakımlardan farklılaştığı açıktır, özellikle başlığı kökeni konusunda sonraki teoriyi 
doğrular görünmektedir.

44 Sayfa 93.
45 Benim Vilayetname’mde yaprak 147. Gross çevirisinde s. 151.
46 Yaprak 121-7. Gross’ta s. 133-9.
47 Sayfa 41, 42’ye bkz.
48 Yapraklar 68 B ve 108 B.
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her bir Selçuk sultanına verilen addır. Yine de diğer bulgular söz konusu dönemin 
en azından kısmen Büyük Alaeddin’in saltanatına (1219-1236) ve sonraki on ya da 
on beş seneye rastladığını gösteriyor. En azından iki kez, dönemin sultanı “Kılıç 
Arslan’ın oğlu Keyhüsrev olan Alaeddin” şeklinde açıklanıyor. Tek bir harfin yanlış 
kopyalanmasının düzeltilmesi doğru adı ortaya çıkaracaktır: “Alaeddin, Kılıç Ars-
lan oğlu Keyhüsrev’in oğlu.” Bu referanslarda Selçuk devletinin boyutunun İran sı-
nırlarına ulaşması da aynı dönem olduğunu doğruluyor. Halife Abbas’a değiniliyor; 
bu muhtemelen Abu Abbas denilen El Nasireddin Allah’a yapılan bir göndermedir, 
halifelik tarihleri 1180-1225 arasıdır ve kısmen Alaeddin’in tarihleri ile uyumludur.49 
Moğol istilasının yankıları Vilayetname boyunca görünür. Tatarlar, Hıristiyan ola-
rak tanımlanır; bu bilginin bir onayı Peder William’ın Asya Moğollarına50 giderken 
gönderdiği bir bilgidir. 1258’de olan Bağdat’ın ele geçirilişi ve halifenin idamına de-
ğinilir, sonraki yıllarda Moğolların Anadolu’ya gelişi betimlenir. Bektaş’ın Moğol 
hükümdarına onu Müslüman yapmak için bir haberci gönderdiği ifade edilir. Mo-
ğol hükümdarı Kuluhan ya da Kuyuk (1246-1251) bir Hıristiyan rahip çağırır.51 Ku-
yuk’un çadırının önünde bir küçük kilisesinin olduğu ve iki başvezirinin Hıristiyan 
oldukları bilindiğinden52 burada tarihsel materyalle karşı karşıyayız.

Ritüel açısından Vilayetname’nin özel önemi vardır. 1500’den hemen sonra 
Balım Sultan tarafından sokulan sonraki ritüele herhangi bir değinme görünme-
mektedir; 15. yüzyıl ortasında girmiş olabilecek Hurufi etkisinden de söz edilmez. 
Oysa şüphesiz Bektaşilerin ilişkileri olan Kalenderlerin53 tıraş uygulamalarına sü-
rekli gönderme yapılmaktadır. Bektaş namaz kılmadığı ve halk içindeki dualara 
katılmadığı için eleştirilen bir kişi olarak ifade ediliyor;54 bu ün, Eflaki’nin, gönlü 
aydınlanmış fakat şeriata tam uymayan bir adam açıklamasına uyabilir.55

Bazı ritüel tarzları açıkça kullanılıyordu ve gizli bir karakteri vardı, bir vesileyle 
“Erkan ne ise görüldü”56 deniliyordu. Daha sonra sofraları getirmek, bal ya da ekşi 
yoğurt gibi koyu sıvılar sunulması âdetti; kadınlar özellikle de Kadıncık, erkekler 
kadar bunlara katılıyordu.57 Pire itaatin Allah ve Muhammed’e inancın ilan edil-
mesi kadar önemli olduğu öğretiliyordu.58 Sonradan Bektaşi ritüel ve ananesinin 
bir parçası olan çeşitli terimler kullanılıyor. Dem ya da içki içmek, tahminen bal 
gibi bir şerbet ve sema, yani dans rağbettedir. Telkin ya da gizli eğitim ritüelin bir 
parçasıydı ya da en azından Osman’la ilgili bölüm eklendiğinde öyleydi.59 İzleyici-
lere muhipler60 denir. Elifi tacdan defalarca söz edilir61 ve bir yerde Bektaşilerin iki 

49 Benim kopyamdan yaprak 108.
50 Yaprak 109. Marco Polo’nun çağdaşlarına bakınız.
51 Yaprak 110.
52 Britannica XI, “Moğollar” Maddesi s. 713.
53 Köprülü’nün Türkiye Tarihi s. 199.
54 Vilayetname yaprak 95.
55 Sayfa 42’ye bakınız.
56 Vilayetname yaprak 56.
57 Vilayetname yaprak 55, 56.
58 Vilayetname yaprak 116.
59 Vilayetname yaprak 125 B.
60 Vilayetname yaprak 56.
61 Vilayetname yaprak 31, 35, 133.
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tür taca sahip oldukları özellikle belirtilir: Elifi tac ve Hüseyni tac.62 Daha sonra çok 
önemli bir ritüel olan çırağ ya da muma değiniliyor ve Bektaş’ın halifelerinden biri 
olan Pirab Sultan’a çırağcı63 ya da mum yakıcısı deniyor. Müritleriyle konuşurken 
kullanılan ifade “çırağ uyarmak” oluyor.64 Tarikatın uygulamalarıyla ilgili bölümde 
görüleceği gibi bütün bu terim ve düşünceler tarikatın bugüne kadarki yaşamının 
bir parçası olmaya devam ediyor. Bütün bunların Hacı Bektaş’ın kendisinden kay-
naklandığını kanıtlamak her ne kadar mümkün görünmese de sonraki ritüeller-
deki en azından bazı şeylerin 1400’e gelirken başlamış olduğunu ve temel fikirle-
rin halihazırda tüm tarikatın bir parçası ve özgün Bektaşi örgütlenmesi kadar köy 
gruplarında da yaygın olduğunu kanıtlamak mümkün görünüyor.

Bektaş’ın yaşamını kısaca araştırmak, 13. yüzyılda Küçük Asya’ya Hacı Bektaş 
adında bir adamın geldiğini makul ölçüde açıklığa kavuşturmuş görünüyor; Kırşe-
hir yakınlarında sonradan kendi adıyla anılacak köye yerleşiyor; daha önceki Türk 
yaşamının toplumsal ve dinsel pratikleriyle, az çok ortodoks İslam’ın görüntüsünü, 
Orta Asyalı sufi Ahmet Yesevi’nin etkisini taşıyan bir tasavvuf sisteminde birleşti-
ren genel Türkmen babaları hareketinin bir parçası oluyor; bu Türkmen kabileleri 
arasında zamanının azizi olarak yavaş yavaş genel bir kabul kazanıyor; müritler 
kazanıyor ve yönlendiriyor; çırağ kullanımı, lokma ve sema etmek de dahil olmak 
üzere basit bir ritüelin temellerini öğretiyor; kendisi özel bir başlık giyiyor ve bunu 
müritlerine de veriyor ve ölmeden önce farklı yönlerdeki bölgelere öğretilerini ta-
şıyacak halifeler atıyor ve gönderiyor.

62 Vilayetname yaprak 35.
63 Vilayetname yaprak 127.
64 Vilayetname yaprak 127.



Nefes-i Abdal Musa Sultan
Horasan’dan Rûm’a zuhur eyleyen
Pirim Hacı Bektaş Veli değil mi?
Binip cansız dıvarları yürüten
Pirim Hacı Bektaş değil mi?

Doksan altı bin Horasan erleri
Elli yedi bin de Rum erleri
Cümlesinin serfirazı serveri
Pirim Hacı Bektaş değil mi?

Balım Sultan arkadaşı, yoldaşı
Kızıl Deli Sultan’dır hem eşi
Abdal Musa Sultan dersen ne kişi
Pirim Hacı Bektaş değil mi?

Abdal Musa (14. yüzyıl)

İsmail Özmen, Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi, c. 1 (13. Yüzyıldan 16. Yüzyıla Kadar) 
(Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı, 1998), 207.
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Osmanlı İmparatorluğu’nda, 14. asırdan başlayarak, bilhassa 15.-19. asır esnasında 
dinî ve siyasî büyük bir nufuz icra eden ve bir aralık Mahmud II. tarafından, Yeniçe-
ri Ocağı ile birlikte, ilga olunduktan sonra, Abdülaziz zamanında tekrar meydana 
çıkan ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından tarikatlerin kaldırılmasına kadar devam 
eden Bektaşiye tarikatının pîridir. 14. asırda Anadolu Türkmenleri ve bilhassa göçe-
be kabîleler arasında büyük tarafdarlar bulan hétérodoxe derviş zümrelerinden Ba-
baîlerin (b. bk.)** meşhur şeyhi Baba İsḥāḳ’ın halifelerinden olan ve bâzı sûfiyâne 
eserleri son zamanlarda meydana çıkarılan Hacı Bektaş’ın tarihî şahsiyeti ve Bek-
taşîlik tarikatinin teessüs ve inkişaf safhaları ile iç hüviyeti, bu husustaki tetkikler-
den sonra (Bkz. Fuat Köprülü bibliyografya), lâyıkı ile anlaşılmış ve bu meseleler 
hakkında J. Jacob’un araştırmalarından beri bütün garp âlimleri tarafından kabûl 
edilen nazariyelerin yanlışlığı kat’î suretle isbat edilmiştir.

16. asırda Anadolu’da Haydarîler, Kalenderîler ve Abdallar (bk.) gibi muhte-
lif hétérodoxe tarikatler ile birlikte, mevcudiyetini gördüğümüz Bektaşîlik, 15.-16. 
asırlarda, bilhassa Yeniçeri Ocağı’nda, âdetâ resmî bir kült mâhiyeti aldıktan sonra, 
büyük bir nüfuz kazanarak, devletin resmî himâyesine mazhar olmuş ve böylece 
başka başka isimler taşımakla beraber, esas akîdeleri kendisininkinden farklı olma-
yan muhtelif bâtınî derviş zümrelerini de içine almıştır. 14. asırda garbî Anadolu’da 
rum-gazileri denilen mücahid zümreleri ve askerî tâifeler arasında yayılmış bulu-
nan Bektaşîlik, Osmanlı fütuhatı ile, Balkanlara da geçmiş ve Tuna kıyılarından Ar-
navutluk’a kadar çok geniş sahalarda kurduğu tekkelerde, Balkanların islâmlaşma-
sında, sonradan Bektaşîler ile karışmış sâir bir takım derviş zümreleri ile birlikte, 
mühim bir rol oynamıştır. Sarı Saltuk, Seyyid Ali Sultan, Otman Baba gibi, bir kıs-
mı mahallî, bir kısmı da daha umumî kültlerin doğmasına sebebiyet veren bir çok 
hétérodoxe şeyhlerin bu husustaki büyük bir faâliyet gösterdikleri, bir çok tarihî ve 
edebî kaynaklardan ve 17. asırda bile daha pek canlı olan yerli an’anelerden anla-
şılıyor ki, Evliya Çelebî bu an’aneleri, kısmen ağızdan ve kısmen de eski menakip 
kitaplarından toplamak suretiyle, tespit etmiştir. Bâzılarının Hacı Bektaş ve Bek-
taşîlik ile alâkaları bulunmadığı mâlûm olan bu misyoner dervişlerin, 17. asırda ar-
tık Bektaşî panteonuna alınmış olduğu Evliya Çelebî’nin ifâdesinden anlaşılıyor. 
17. asırda imparatorluk memleketlerinin bir çok sâhalarında ve bilhassa Anadolu 
ve Rumeli’de büyük inkişaf gösteren Bektaşîliğin, 18. ve 19. asırlarda Arnavutluk ve 
Epir kıt’alarında inkişafını ve islâmlaştırma faâliyetini devam ettirdiği görülüyor. 

Bektaş: Hacı Bektaş Veli*

M. FUAD KÖPRÜLÜ

* İslâm Ansiklopedisi: İslâm 
Âlemi Tarih, Coğrafya, 
Etnografya ve Biyografya 
Lugati, c. 2, 5. baskı 
(İstanbul: Milli Eğitim 
Basımevi, 1979 [1944]), 
461-4. 

** Metindeki bk. (bakınız) 
şeklindeki kısaltmalarda 
İslâm Ansiklopedisi’ndeki 
ilgili maddelere işaret 
edilmiştir.
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Mamafih şimdiye kadar umumiyetle zannedildiği gibi “bu tarikatin Arnavutluk’ta 
Tepedelenli Ali Paşa zamanında ve onun himâyesi sâyesinde yayıldığı” iddiası ta-
mamiyle yanlıştır. Evliya Çelebî’nin bu sâhalara âit ciltlerinin intişarından sonra, 
bu hata kat’î olarak meydana çıkmıştır. Balkanlar ve Anadolu dışında bu tarikatin 
pek az yayılabilmiş olmasının sebepleri kolayca anlaşılabilir: doğrudan doğruya bir 
Türk tarikati olan Bektaşîlik, Irak’ta ve Mısır’da ancak oradaki Türkler arasında ta-
rafdarlar bulmuş ve yerli halk arasında, sâir yerli tarikatlerin rekabeti ve mahallî 
örfler ile itikatlara uymaması sebebiyle, intişar edememiştir.

Hâricî telkinlerini ihtivâ eden Arapça eserine göre şı ̇‘̄a-i isn̠ā’ ‘aşarı ̇ȳa (bk.) 
esaslarına sâdık görünen Hacı Bektaş’ın, Baba İsḥāḳ halifesi olduğu göz önüne alı-
nırsa, temamiyle bâtinî akîdeler tâlimi ile meşgûl olduğuna hükmolunabilir. Nite-
kim onun zamanına en yakın kaynaklar bunu gösterdiği gibi, o devir dinî tarihinin 
umumî şartları ve Bektaşîliğin sonraki inkişafı da bunu te’yit etmektedir. Hacı Bek-
taş’ın ilk Osmanlı hükümdarları ile münasebetleri ve Yeniçeri Ocağı’nın kuruluşun-
da mânevî bir pîr, bir hâmi rolünü oynadığı hakkındaki menkıbeler, sonradan 15. 
asırda teşekkül etmiş olup, tarihî bir hakikat sayılamaz. Onun, Osman-oğullarının 
gelecekteki saltanatını tepşir ettiği ve Osman Gazi’ye kılıç kuşattığı veya tac giydir-
diği hakkındaki rivâyetlerin de, 15. asrın gâliba ilk yarısında, Bektaşîliğin impara-
torluk içinde kuvvetli bir mevki kazanmasından sonra, meydana çıktığı anlaşılıyor.

Bektaşîliğin 15. asırda –yâni tarikatin ikinci kurucusu sayılan Balım Sultan’dan 
evvel– bütün âyîn ve erkânı ile teşekkül etmiş olduğu, bugün tarihî bir vâkıa olarak 
kabûl olunabilir. Bektaşîlerin içine daha 15. asrın ilk yarısında Hurûfîlerin ve Hurûfî 
(bk.) akîdelerinin karıştığı ve bu suretle tarikatin eski hüviyetinin bozularak, bâtınî 
bir mâhiyet aldığı hakkındaki iddia, kısmen doğru ve kısmen yanlıştır: 15. asırda 
Anadolu’ya yayılarak, Murad II. devrinde ve Fatih devrinin ilk zamanlarında saraya 
kadar nufûz eden Hurûfîler, vezir Mahmud Paşa ve Fahreddin Acemî’nin tesiri ile, 
şiddetli ve korkunç takibata uğratıldıktan sonra, Bektaşîler içine karışmak sureti 
ile, mevcudiyetlerini muhafaza edebilmişler ve propagandalarını devam ettirmeğe 
muvaffak olmuşlar idi. Nitekim Bayezid II.’e karşı yapılan bir suikasttan sonra, ışık 
veya torlak denilen kalenderlere karşı da şiddetli tâkibata girişilmiş ve bu vaziyet 
bunların da Bektaşîler içine karışmalarını mûcip olmuştu. Lakin daha bu hâdise-
lerden evvel de, bu gibi zümrelere mensûp bir çok dervişlerin Bektaşîler ile karış-
mış oldukları kolayca tahmin olunabilir. Daha ilk kuruluşundan beri hétérodoxe bir 
mâhiyet arz eden ve akîde itibariyle sâir mümasil zümrelerden farklı olmayan Bek-
taşîliğin, Hurûfî dalâletinin karışması ile, böyle bir mâhiyet aldığı iddiası, tarihî ba-
kımdan, aslâ kabûl olunamaz.

Bektaşîlik tarihinin ikinci devri Balım Sultan (ölm. 922=1516) ile başlar. Bek-
taşî an’anesinin, haklı olarak, tarikatin ikinci kurucusu addettiği bu mühim şahsi-
yet, âyîn ve erkân itibariyle bâzı yenilikler yapmış, tekkelerin iç teşkilâtını daha sıkı 
ve muntazam bir hâle sokmuş, bir tekke meratebesi te’sis etmiş ve o zamana kadar 
daha ziyade köy ve kasabalar civarındaki tekkelerin etrafında, dinî bir tâife mâhiye-
tinde inkişaf gösteren bir tarikat teşkilâtının bel kemiği mâhiyetinde olmak üzere, 
bir mücerred dervişler teşkilâtı vucuda getirmiş idi. Hiç evlenmeyerek, tekkelerde 



M. FUAD KÖPRÜLÜ

BEKTAŞ: 

HACI BEKTAŞ VELİ

169

yaşayan bu dervişler, terk ve tecrid alâmeti olmak üzere, kulaklarına demir halkalar 
takıyorlar idi.1 İlk bakışta Hıristiyanlardaki keşişlik teşkilâtı ile alâkalı gibi görünen 
bu mücerred dervişler teşkilâtı, daha evvel Bektaşîlik ile sıkı alâkaları olan Kalen-
deriye tarikatinde mevcud olduğu gibi, bunun ilk örneklerini ve buna hâkim olan 
sûfiyâne düşüncelerin menşe’ini de İslâmın ilk asırlarındaki zâhidlerde bulmak 
mümkündür. Balım Sultan’ın yaptığı bu islahattan sonra, kendilerinin Hacı Bektaş 
neslinden (Bektaşî tabirine göre, bel evlâdı) olduklarını iddia eden şeyhler (son za-
manlarda bunlara çelebîler denirdi) ile, bunu kabûl etmeyerek, kendilerinin yol ev-
lâdı, yâni Bektaşîliğin hakikî mensûpları, oldukları iddiasında bulanan babalar ara-
sında şiddetli bir rekabet baş göstermiştir. Şi’îliğin, ister orthodoxe ve ister hétéro-
doxe, her şûbesinde umumî bir esas olan meşrû’iyetçi (legitimiste) telâkkilere sâdık 
kalan Anadolu ve Rumeli’deki Kızılbaş tâifeleri (secte), çelebîlere bağlılıklarını kat’î 
surette muhafaza ettikleri hâlde, büyük şehir ve kasabalarda muntazam bir tari-
kat (ordre) merkezi mâhiyetinde olan tekkelerde babaların nufuzu hâkim olmuştu. 
Mamafih son asırda bu mücerredlik teşkilâtının, eski sıkılığını muhafaza edemeye-
rek, bozulduğunu ve evlâda vakfedilmek suretiyle kurulmuş bâzı tekkelerde, oğul-
ların babalarından sonra şeyhlik postuna oturduklarını görüyoruz.

Daha ilk zamanlardan beri, sünnîliğin ve sünnî tarikatlerinin hâkim olduğu 
büyük merkezlerde değil, daha ziyâde göçebe aşîretler, köylüler ve hudutlarda ya-
şayan askerî tâifeler gibi, sünnîlik tesirlerinden oldukça uzak kalmış geniş halk ta-
bakaları arasında yayılan Bektaşîlik, bütün bu cins bâtınî zümreler gibi, çok kuvvet-
li bir propagandaya mâlik idi; bunu muvaffakiyetle yayabilmek ve muhtelif muhit-
lerde tarafdar kazanabilmek için, insicamlı, sıkı ve vâzıh bir credo ortaya koymuyor, 
bilakis çok elâstikî, umumî ve müphem bir akîdeler halitası şeklinde görünüyor-
du. 13.-15. asırlarda Anadolu ve Rumeli’nin dinî vaziyeti, muhtelif din ve milletle-
re mensûp unsurların mevcudiyeti, müslümanlar arasında Şi’î-bâtınî cereyanları-
nın ve Hıristiyanlar arasında, msl. bogomilisme gibi, bir takım hérétique meslekle-
rin mevcudiyeti düşünülecek olursa, her ne suretle olursa olsun, kendisine tarafdar 
bulmak isteyen bir tarikatin, bütün bu karışık akîdelere büs-bütün yabancı gelme-
yecek her türlü tevillere müsait elâstikî prensiplere, geniş ve müsamahakâr bir ru-
ha mâlik olması lâzımdı. İşte Bektaşîliğin Müslüman ve Hıristiyan câhil halk kütle-
leri arasında, daha ilk zamanlardan başlayarak, dâimâ tarafdarlar bulması bundan 
dolayıdır ve işte yine bundan dolayı Bektaşîlik, dinî akîde itibariyle, gittikçe daha 
syncrétiste bir mâhiyet almıştır. İslâm kelâmcılarının ġulāt (veya ġālı ̇ȳa) adını ver-
dikleri ifratçı Şi’î-bâtınî akîdelerinin muhtelif şekilleri, menşe’ini Horasan melâme-
tiyesinden alan Kalenderiye zümrelerine mahsus tasavvufî telâkkiler, 13. asır Ana-
dolu’sunda, Muḥyı ̇ ̄al-Dı ̇n̄ ‘Arabı ̇ ̄tesiri ile, sağlam bir surette yerleşen pantheismin 
çok kaba ve basit bir anlayışı, eski türk şamanlığının göçebe türk kabîleleri arasın-
da yaşayan bir takım bakiyeleri ve 15. asırdan başlayarak da Hurûfî akîdeleri, Bek-
taşîlikte açıktan açığa göze çarpar. Bektaşî crédo’sunu teşkil eden bu muhtelif un-
surlar, biç bir zaman birbiri ile ahenkli bir kül şeklinde imtizac edip kaynaşmamış 

1 Bunun mahiyeti hakkında bkz. Fuad Köprülü, “Altın Küpeli Oğuz Beyleri,” Azerbaycan Yurd Bilgisi Mecmuası, 
no. 1 [1932]: 17-21.
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ve daima “insicamsız bir halita” mâhiyetini muhafaza etmiştir. Bütün bâtınî teş-
kilâtları gibi, muhtelif derecelere ayrılan ve sâliklerinin seviyesine göre, derece de-
rece ayrı telkinlerde ve tâlimlerde bulunan Bektaşîliğin muvaffakiyet sırrı, işte cré-
do’sunun –hemen her sâlikin idrâk ve kabiliyetine ve hususî temayyülerine serbest 
bir yer bırakan– bu karışıklığında, müphemliğinde ve seyyâlliğindedir. Allah-Mu-
hammed-Ali teslisinde Ali’nin Muhammed’in çok üstünde bir yer verilerek, tanrı-
laştırılması, bunları Ali-ilâhîler (b.bk.) ile birleştirdiği gibi, bâzı Bektaşî-Hurûfîlerin 
Hurûfîliğin kurucusu Fazl-ı Hurûfî’yi (b. bk.) de ilâhîleştirdiklerini görüyoruz; her 
hâlde Ali, Hacı Bektaş ve Fazl-ı Hurûfî kültlerinin Bektaşîlikle birinci mevkî işgâl 
ettiği söylenebilir.

Bektaşî ve Kızılbaşlar arasında bir takım eski mahallî kültlerin, yâni Anado-
lu’nun Hıristiyanlıktan evvelki devirlerine âit dinî itikatların, mevcut olduğunu 
iddia eden bâzı antropolojist ve entnografların bu hükümleri ne kadar yanlış ise, 
bir takım Hıristiyan Bektaşîlerin mevcudiyetine ve Bektaşîlikteki bir takım âyin ve 
erkânların Hıristiyanlıktaki mümâsilleri ile benzeyişine bakarak, bu tarikati Hıris-
tiyanlığın kuvvetli tesirlerine uğramış telâkki edenler de, aynı suretle, yanılmışlar-
dır. Bir takım mahallî itikat ve ibadetlerin, oralarda yaşayan halkın, uzun asırlar es-
nasında, muhtelif dinlere girmelerine rağmen, dış şekillerini değiştirmek suretiyle, 
devam ettiği, dinî tekâmülün mümâsil safhalarında bulunan bir çok kavimlerde bir 
birine benzer itikatların ve âyînlerin mevcudiyeti, bâzı mukaddes yerlerin ve on-
lara bağlı an’anelerin o civarda yaşayan muhalif dinlere mensûp insanlar arasında 
müşterek olması, dinî etnoloji ve din tarihinin mütearifelerindendir. İşte bu sebep-
le, bir takım dış benzeyişlere aldanarak, birbirinden büs-bütün ayrı menşe’lerden 
gelen ve çok defa mâhiyetleri de bir birinden tamamiyle ayrı olan şeylerin ayniye-
tine hükmederek, bundan yanlış ve umumî neticeler çıkarmamak icap eder. Dinî 
sosyolojinin bu umumî esasları göz önünde bulundurularak, İslâm ve Türk dünya-
sındaki dinî-tasavvufî cereyanların umumî tarihi içinde tetkik edilince, Bektaşîli-
ğin hakikî hüviyeti, yukarıda hulâsa edilen şekilde, tecellî etmektedir.

Bu tarikatin kuruluşundaki dinî-ictimaî âmiller, geçirdiği muhtelif tekâmül 
safhaları Bektaşîlik, akîdelerini vucuda getiren muhtelif unsurların tarikatin muh-
telif tekâmül safhalarındaki tesir dereceleri, mâhiyet ve menşe’leri, “Babaîler, Ka-
lenderîler, Haydarîler, Abdallar ve Hurûfîler” gibi tarikatlerin sonradan Bektaşîlik 
içinde hasıl temessül ettiği, tarikatin âdâb ve erkânı, âyînleri, muhtelif devrelerdeki 
coğrafî yayılışı ve tarihî tekâmülü, Bektaşîlik edebiyatı, tarikatin büyük şahsiyetleri, 
Kızılbaşlar ve Tahtacılar gibi, dinî tâifelerin Bektaşîlik ile münâsebetleri, Osmanlı 
İmparatorluğundaki siyasî rolü, Bektaşî-Yeniçeri münasebetleri, Anadolu ve Rume-
li’deki bâzı dinî-siyasî ihtilâl hareketlerinde Bektaşîliğin iştirâk derecesi, Osman-
lı-Safevî münasebetlerindeki alâkası, tarikatin bugünkü durumu vs. gibi, bugüne 
kadar kısmen mechûl kalmış ve kısmen çok yanlış anlaşılmış meseleler hakkın-
da, Bektaşîlik madddesinde umumî izahat verilecektir. Ayrıca yukarıda gösterilen 
muhtelif maddelere de müracaat olunmalıdır.
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miz cevap için bk. Fuad Köprülü, “Anadolu Selçukluları Tarihinin Yerli Kaynakları” 
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“Hacı Bektaş Velî’nin nazar-ı himmetidir. 
Horasanî Baba’nın dergeh-i feyz-arâsı
Sofra-i cûdi açıkdır fukara melceidir. 
Ta ki kiyâmet ola meftûhdur bâlâsı.”

Yan sayfadaki görselin
derkenar yazısı 
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13. yüzyıl, Bektaşîlik tarikatının pîri.
12. yüzyıl sonlariyle 13. yüzyılın ilk yarısında Moğol istilâsı, Anadoluyu bir muhacir 
akınına uğratmıştı. Bu muhacirler arasında birçok meşhur sofîler de vardı. İrâkîle-
re karşılık Horasanîler denen ve Melâmetiyye’nin (b. bk.)** bir kolu olan Horasan 
erenlerinden (b. bk.) Baba İlyas da bu akına katılıp Amasyaya gelmişti. Baba İlyas, 
1107 veya 1108’de Bağdad’da ölen ve Vefaiyye (b. bk.) tarikatının pîri sayılan Tâcü’l-Â-
rifîn Şeyh Ebu’l-Vefâ mensupları tarafından ikinci pîr tanınmış ve kendisine uyan-
lara Babâîler, yahut Türkçe olarak Babalılar denmişti. Yerli ve göçebe birçok Türk 
ve Türkmenleri başına toplıyan bu zatın halifesi Baba İshak, önceleri kendisini zâ-
hit olarak göstermekle işe başlamış, nihayet pek zayıflamış olan Selçuklu impara-
torluğuna karşı büyük bir isyan tertiplemiştir. Babâîler, sanıldığına göre bütün din 
ve mezhep kayıtlarını bir tarafa bırakarak Baba İshak’a bir Mehdi (b. bk.) ve yeni 
bir nizam kurucusu göziyle bakmışlar, hattâ kendisini peygamber sayıp adına Ba-
ba Resûlüllah demişlerdi. İsyan, az zamanda merkezi Amasya olmak üzere Sivas 
ve Kayseriye kadar yayılmış, hükümet orduları yenilmiş, iki üç yıl, geniş bir bölge, 
Babâîlerin elinde kalmıştır. Hükümet bir hayli uğraştıktan sonra, bir aralık padi-
şahı bile Kubâdâbâ’da sığınmağa mecbur eden bu isyan ancak 1240’ta bastırılabil-
miş. Baba İshak’la pîri Baba İlyas asıldıktan başka iki yaşındaki çocuklar müstesna 
olmak üzere Babâîlerin mühim bir kısmı kılıçtan geçirilmişti. Osmanlı devletinin 
kuruluş devirlerinde (bk. GEYİKLİ BABA, ABDAL MUSA, Karaman Beyliğini kuran 
Karamanın babası NURÜDDİN SOFÎ gibi) Vefaiyye tarikatından ve Baba İlyas men-
suplarından bazı kimselere raslanması, bu isyandan kurtulanların, yahut isyana ka-
rışmıyanların bulunduğunu göstermektedir. İşte Насı Bektaş-ı Veli de kuvvetli bir 
ihtimalle bunlardan biridir. 

Hacı Bektaş hakkında en eski bilgiyi Eflâkî’nin (ölm. 1360) 1318’de yazdığı Menâ-
kıbü’l-‘ârifîn adlı eserinde buluyoruz. Eflâkî Horasanlı Bektaş’ın, Baba Resûlüllah 
denen Baba İshak’ın en meşhur halifesi olduğunu ve inanç bakımından bâtınî akî-
deleri taşıdığını söylüyor. Âşıkpaşazâde de Hacı Bektaş’ın Horasan’dan Sivas’a, ora-
dan Baba İlyas’a, yani Amasya’ya, oradan da Kırşehir’e geldiğini, Kırşehir’den Kayse-
ri’ye gittiğini, Karaöyük’e, yani şimdiki Hacı Bektaş kasabasına gelerek yerleştiğini, 
orada Hatun Ana’yı kendine kız edinip öldüğünü haber vermek suretiyle bu bilgiyi 
tamamlamaktadır. Bu bilgiler arasında Hacı Bektaş’ın kardeşi Menteş’in Sivas’ta şe-
hit olması haberi dikkate değer. Herhalde Menteş, Babâîler isyanında öldürülenler 

Bektaş: Hacı Bektaş-ı Veli*
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* Türk Ansiklopedisi,  
c. 6 (Ankara: Millî Eğitim 
Basımevi, 1953), 32-4.
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fakat Abdülbâki Gölpınarlı 
tarafından yazıldığı kabul 
görmektedir.
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arasındadır. Ancak Hacı Bektaş’ın devrişlik ve şeyhlikle ilgili olmayıp bir meczup 
olduğu hakkında Âşıkpaşazâde’nin verdiği bilgiler, garezkârlıktan ziyade Baba İl-
yas soyundan olan atalarını, halk bilhassa şeriatçılar arasında zındıklıkla ün alan 
Bektaşîlerden ayırabilmek için Hacı Bektaş’ı da onlarla ilgili göstermemek gibi bir 
gayretten ileri gelmedir denilebilir. Pek nüfuzlu bir zat olduğu anlaşılan Hacı Bek-
taş imhadan arta kalan Babâîleri etrafına toplamağa muvaffak olmuş, ve “kalen-
derler pîri, abdallar serveri” sayılarak sonradan Kalenderî, Haydarî, Abdal, Şemsî, 
Edhemî, Câmî ve Celâlî gibi (bk. KALENDERİYYE, HAYDARİYYE ABDAL, ŞEMSİY-
YE, EDHEMİYYE, CÂMİYYE, CELÂLİYYE) birçok Şiî-Bâtınî zümreleri temsil eden 
Bektaşîliğin kurulmasına sebep olmuştur. 691 (1291-1292) yılında bir vakfiyede Ha-
cı Bektaş’a “el-merhum” denmesi Kırşehir’de Şeyh Süleyman-ı Veli zaviyesinin 695 
(1295-1296) tarihli vakfiyesinde yine Hacı Bektaş’tan “merhum” diye bahsedilmesi, 
nihayet 697(1297- 1298) tarihli diğer bir vakfiyede Karaöyüğe Hacı Bektaş nahiyesi 
denmesi ve Hacı Bektaş hakkında “kuddise sırruhu: sırrı kutlu olsun” kaydının bu-
lunması, Hacı Bektaş’ın bu tarihlerden önce öldüğünü katî olarak göstermektedir. 
Zaten Hacı Bektaşta Pîrevi’nden gelen ve bugün Ankara kütüphanesindeki kitaplar 
arasında 563 numarada kayıtlı bulunan Esrâr-i Huruf-nâme adlı eserin sonundaki 
bir kayıtta “Hazineden gelen tomar-ı kebîrde Hacı Bektaş’ın 606’da (1209-1210) doğ-
duğu, 63 yıl yaşayıp 669’da (1270-1271) öldüğü” açıkça belirtilmektedir. Yukarıdaki 
karîneleri tamamiyle kuvvetlendiren bu kayıt da bulunduktan sonra Baba İshak’ın 
(ölm. 1240) halifesi ve Mevlâna’nın (ölm. 1273) çağdaşı olan Hacı Bektaş’ın bu tarih-
te öldüğünü kabul etmek pek doğru olur.

Hacı Bektaş’ın, aslı bugün ortada bulunmıyan “Maḳālât” adlı Arapça risalesi-
nin bugün elimizde iki tercümesi vardır: mensur tercüme, Bektaşî velâyetnâmesin-
de Molla Sa’düddin diye anılan ve şiirleri, çağdaşı Yunus Emre’nin şiirlerine karı-
şan Saîd Emre’nindir (bk. SAÎD EMRE). Bu kitabın 1424’te istinsah edilmiş olan bir 
nushası, Manisa kütüphanesindedir. A. Gölpınarlı’da da 1417’de kopye edilmiş bir 
nüshadan 1676’da istinsah edilmiş bir yazması vardır. İstanbul’da Bayezid Umumi 
Kütüphanesi’nde bulunan ve 1490’da Mısır’da Reşid kasabasında vakfedilen nüsha, 
ketebesi olmamakla beraber gerek yazı ve imlâ, gerek kâğıt bakımından en eski ve 
nihayet hicrî sekizinci yüzyılın ilk yarısına ait bir nüshadır. Manzum tercüme ise 
1409’da Hatiboğlu (b. bk.) tarafından meydana getirilmiştir ki, bu iki nüsha mensur 
ve manzum tercüme arasında hiçbir fark yoktur. Hacı Bektaş’ın bu kitabı didaktik 
mahiyette olduğundan herkesin anlıyacağı şekilde yazılmıştır. Bundan dolayı ina-
nışlarını bütün açıklığiyle bu eserden anlamağa imkân yoktur. Böyle olmakla bera-
ber Dört kapı (b. bk.) ve Kırk makamdan (b. bk.), ölümden kalb ahvalinden, tasav-
vuftan, zâhit, ârif ve muhibden, insandan ve dünyada herşeyin insanda bulundu-
ğundan bahsedilen bu kitapta 12 imamın dostuna dost, düşmanına düşman olmak 
yani “tevellâ ve teberrâ” (b. bk.) gibi Şiî esasları, insanı övmede mübalâğa, hatta ba-
zı nüshalarda Âdem’in Muhammed adının yazılış tarzında yaratılmış bulunduğu, 
zâhidin ibadetle, muhibbinse Hak sohbetiyle meşgul olacağı, hatta sırası gelince 
tâatların yıkılacağı gibi bâtınî inanç ve telâkkileri görülmektedir ki bütün bunlar 
Hacı Bektaş’ın inanışlarından birer izdir. Bundan başka Hacı Bektaş’a ait aşağı yu-
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karı iki sahife tutan bir Şathiye (b. bk.) vardır ki gerek öz Türkçe oluşu, gerek 13. yüz-
yılın dil hususiyetlerini taşıyışı bakımından pek değerli olan bu küçücük risale, Ha-
cı Bektaş ve Seyyid Mahmud Hayranî (b. bk.) halifesi Sarı Saltuk’un (b. bk.) halife-
lerinden ve Yunus Emrenin şeyhi Taptık Baba’nın (b. bk.) şeyhi olan Barak Baba’nın 
(b. bk.) şathiyesine çok benzer. Bu şathiyeyi 1680’de Enverî adlı Nakşiyye (b. bk.) 
ve Hurufiyye (b. bk.) gibi iki zıt mesleği birleştiren bir zat, yer yer nazımlarla süs-
liyerek nesren Tuhfetü’s-Sâlikîn adiyle Türkçe şerh etmiştir. Bunlardan başka Hacı 
Bektaş’ın tasavvufî sözlerinin toplanmasından meydana gelmiş Fevâid adlı Farsça 
bir risale olduğunu Fuad Köprülü haber veriyor. Çok noksan bir nüshası İstanbul 
Üniversitesi Kütüphanesi’nde bulunan bu kitabın sonradan tam ve mükemmel bir 
nüshasına raslanmıştır. İnceleme neticesinde risaledeki sözlerin birçoğunun tefsir-
lerde, Mesnevî’de, Nefebât’ta, hatta bazı sofîlerin sözleri arasında, mühim bir kısmı-
nın Sultan Veled’in eserlerindeki başlıklarda bulunduğu tesbit edilmiştir. Bu suretle 
kitabın tamamiyle toplama ve uydurma olduğu, adı bilinmiyen bir kimsenin muh-
telif yerlerden topladığı sözlerin başlarına “Faide” başlıklarını koyup Farsça “buyur-
dular ki, bir gün dediler ki, sorulunca buyurdu ki” gibi bazı sözler ekleyip bir de bu 
sözlerin Hacı Bektaş’a ait bulunduğunu belirten önsöz yazarak bu derlemeyi ortaya 
attığı anlaşılmıştır. Esasen kitapta Hacı Bektaş’la Ahmed Yesevî’nin, hattâ Abdul-
lah-i Ensarî’nin (b. bk.) konuşmaları da var ki bunlar, topliyanın tarihî bilgisizliği-
ne de delâlet eder. Fevâid’den başka yine Farsça ve aynı tarzda yazılmış Maḳālât-ı 
Gaybiyye ve Kelimât-ı ‘Ayniyye adlı diğer bir kitap var. Bu da aynı tarzda ve belki de 
Fevaid’i meydana getiren adam tarafından derlenip toplanarak Hacı Bektaş’a izafe 
edilmiş bir risaledir. Bektaşîler arasında söylenegelen ve Hacı Bektaş, Bektaş ve Şîrî 
mahlâslarını taşıyan ve dil bakımından 13. yüzyılda yazılmasına imkân olmıyan şi-
irlerin de Hacı Bektaş’a ait olmadığı muhakkaktır. 

İçinde Hacı Bektaş’ın hal tercümesiyle kerametleri bulunan ve Bektaşîlerce 
“Velâyetnâme” denen “Hacı Bektaş menâkıbi”ne göre Hacı Bektaş Nişaburludur. 7. 
İmam Mûsa’I-Kâzım soyundandır. Mevlâna ve Kırşehir Beyi Nurüddin Caca ile çağ-
daş olmakla beraber Hoca Ahmed Yesevî’nin ve onun halifesi Lokman Perende’nin 
dervişidir, 738’de (1337-38) ölmüştür. “Süflû Derviş” diye şöhret bulmuş olan Ali oğlu 
Musa’nın 844’te (1440-1441) yazmış olduğu bu kitap, esasen Oğuznâme’den itibaren 
Müslimnâme, Battâlnâme, Danişmendnâme, Saltuknâme gibi destanların devamın-
dan başka birşey değildir. Edebiyatımızın bu epik mahsulleri, Hacı Bektaş Velâyet-
nâmesi’nden sonra Bektaşîler arasında Seyyid Ali Sultan ve Rüstem Gazi, Demir Ba-
ba, Abdal Mûsa velâyetnâmeleri gibi birkaç küçük eser daha meydana getirerek sö-
nüp gitmiştir. Velâyetnâme, baştan başa olağanüstü menkıbelerle doludur. Şahıslar 
çoğu geleneğe katılan muhtelif şahıslardır. Mesela Lokman Perende ya Hilmi Ziya 
Ülken’in dediği gibi Baba İlyas halifesi Lokman Baba’dır, yahut Fuad Köprülü’nün 
tahmini gibi hicrî 440’ta (1049) ölen Ebû’l-Hayr’ın çağdaşı Lokman-ı Serahsî’dir. Ne-
fahât, bu zatın uçtuğunu bir menkıbe ile tesbit etmektedir. İhtimal Perende sıfatı 
bu yüzden kendisine verilmiştir. Hoca Ahmed Yesevî’nin oğlu olduğu söylenen Kut-
büddin Haydar da ya Fuad Köprülü’nün dediği gibi 618’de (1221) ölen ve Melâmetiy-
yenin bir şubesi olan Haydariyye tarikatını kuran Kutbüddin Haydarî’dir, yahut da 
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Halvetiyye silsilesinden ve Ebheriyye (b. bk.) tarikatını kuran Kutbüddin Ebherî’dir 
(622-1225). Nitekim Melâmiyye-i Bayramiyye’ye (bk. HAMZAVİYYE, MELÂMİYYE)  
ait manzum bir silsilenâmede Hacı Bektaş’ın Ahmed Dîneverî ile görüştüğü bildi-
rilmekdeyse de buna imkân yoktur, çünkü ölüm tarihini bulamadığımız bu zatın 
yerine geçen halifesi Vecîhüddin Kadı 503’te (1109-1110) ölmüştür. Aziz Mahmud 
Hüdaî (b. bk.) ise Vâkıat’ta Hacı Bektaş’ın Ahmed Bedevî ile görüştüğünü yazar. Bü-
tün bu Ahmedler de Bektaşî geleneğine giren Ahmed Yesevî’den meydana gelmiş-
tir. Aynı zamanda birçok eski erenlere ait menkıbelerin bazen aynen bazen biraz 
değiştirilerek bu kitaba alındığı da olmuştur. Hasılı Hacı Bektaş Velâyetnâmesi, Bek-
taşî geleneğinin nasıl kurulup geliştiğini ve Bektaşî inançlarını göstermesi ve epik 
edebiyatımızın bir mahsulü olması bakımından değerli olmakla beraber uydurma 
ve doğru rivayetlerin kaynaştığı bu kitap, tarih bakımından ancak çok sıkı bir ten-
kidden geçirildikten sonra kaynak olarak kullanılabilir.

Burada Hacı Bektaş’ın Orhan devrinde (1326-1359) Yeniçeri ocağına dua etti-
ği ve bu yüzden Yeniçeriler tarafından pîr tanınarak bu askere “Taife-i Bektaşiyan”, 
ağalarına “Ağa-yı Bektaşiyan” dendiği ve başlarına giydikleri börkün arkasındaki 
sarkık kısmın, huzûruna götürülen erin başına elini koması üzerine arkaya doğru 
sarkan yeninin bir hâtırası bulunduğu hakkındaki rivayetin, hatta Bektaşîler ara-
sında Yeniçeri sözünün “Yen içeri”den bozma olduğu hakkındaki kanaatin de tama-
miyle uydurma olduğunu söylemek lâzımdır. Yukarıdan beri verilen izahattan an-
laşılmıştır ki, Hacı Bektaş’ın Orhan’la görüşmesine maddeten imkân yoktur. Kaldı 
ki Âşıkpaşazâde bunu bilhassa reddetmede ve Abdal Musa’nın (b. bk.) bir müddet 
Hacı Bektaş türbesinde kaldığını, sonra bir savaşta Elifî tacını (bk. TAÇ) bir Yeniçe-
riye giydirdiğini söylemekte, Bektaşîlerin bu yüzden Hacı Bektaş’ı benimsedikleri-
ni anlatmaktadır. Yeniçerilerin Hacı Bektaş’ı kendilerine pîr saymalarında Ahiliğin 
büyük bir tesiri olsa gerektir. Osmanoğulları Devletinin kuruluşu devirlerinde Ana-
doluda pek yayılmış olan Ahilikte her sınıf esnafın, kendisine bilinen veya hayalî 
bir zatı pîr tanıdığı bilinmektedir. Zaten Ahîlikte Seyfî, Şürbî ve Kavlî kolları vardır. 
O devirlerde gaziler ve Alp-erenler derviş olmakla beraber savaşlara katılan eren-
lerdir, ve Âşık Paşa’nın Garibnâme’nin dokuzuncu babının dokuzuncu destanında 
anlattığı Alp-erenler, Abdal Musa, Abdal Murad ve elindeki 60 okkalık bir kılıçla sa-
vaşa katılan Geyikli Baba gibi Babalılara mensup erenlerdi. Âşıkpaşazâde’nin Rum 
erenlerini “Rum gazileri, Rum abdalları, Rum ahîleri, Rum bacıları” diye dörde ayır-
masında da yine bu geleneğe bağlı kaldığı muhakkaktır. Bütün bu karînelerle Hacı 
Bektaş, Ahîlerin Seyfî kolunu temsil eden Alp-erenlere ser çeşme (b. bk.) tanınmış-
tı. Nitekim 962’de (1554-55) Malkoç Bali tarafından Hacı Bektaş tekkesindeki avluda 
yaptırılan büyük çeşme kitabesinde de Hacı Bektaş, “gaziler serdarı” diye övülme-
dedir. Bütün bu tesirlerle ve Âşıkpaşazâde’nin dediği gibi Abdal Musa’nın nüfuziyle 
Hacı Bektaş’ın sonradan Yeniçerilerce pîr tanındığı doğrudur denilebilir.
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Hayatı ve Kişiliği

Her yıl 16-18 Ağustos tarihlerinde Hacıbektaş ilçesinde anısına bilimsel toplantılar, 
şenlikler düzenlenen büyük Türk düşünürü Hacı Bektaş-ı Velî’nin adının bu kadar 
tanınmış olmasına rağmen, hayatı hakkında bildiklerimiz yok denecek kadar azdır. 
Bunun sebepleri olarak, onun Türk tarihinin kaynakları en kıt ve en karanlık bir dö-
neminde yaşamış ve büyük şehirlerden uzakta, Sulucakarahöyük gibi o zaman yedi 
haneli bir yere yerleşmesi yüzünden devrin tarihçilerinin gözünden kaçmış olması 
gösterilebilir.

Hacı Bektaş-ı Velî hakkında bilgi veren kaynakları iki grupta toplayabiliriz: 1- 
En eskisi onun ölümünden yaklaşık iki yüzyıl sonra Bektaşîler tarafından kaleme 
alınmış, tarihi gerçeklerden ziyade kulaktan dolma bilgilere ve menkıbelere daya-
nan, Hacı Bektaş-ı Velî’yi adeta ilahlaştıran ve ona olağanüstü kerametler atfeden, 
ancak çok dikkatli bir eleştiri süzgecinden geçirildikten sonra kaynak olarak kul-
lanılabilecek olan velayetnâmeler. 2- Hacı Bektaş-ı Velî’den sadece birkaç satırla 
bahseden Eflakî’nin Menâkıbu’l-Arifın’i ve Aşıkpaşazâde’nin Tevarı ̇ḫ̄-i Âl-i Osman’ı.

Bu kaynakları esas olarak onun Baba İlyas, Ahî Evran (ö. 1262), Mevlâna (1207-
1273) ve Yunus Emre (ö. 1320) gibi çağdaşları Türk büyükleri ile olan ilişkilerini, Os-
manlı Devleti’nin ve Yeniçeri Ocağı’nın kuruluşundaki payını ve eserlerini açıkla-
maya çalışacağım.

Hacı Bektaş-ı Velî çok sayıda âlim ve şair yetiştirmiş, o zamanın en önemli bi-
lim ve kültür merkezlerinden biri olan Horasan’ın Nişabur şehrinde 1210 yıllarında1 
dünyaya gelmiş, ömrünün Nişabur’da geçen süresinde Arapça ve Farsçayı kitap ya-
zacak kadar iyi öğrenmiş, zamanının bütün ilimlerine vakıf olduktan sonra tasav-
vuf derslerini, Farsça tezkirelerde de adı geçen Ahmed Yesevî’nin (ö. 1167) halifesi 
Lokman Perende’den almış, Moğol istilasının Horasan kapılarına dayandığı bir sı-
rada Nişabur’dan ayrılmış, Anadolu’ya gelmeden önce Necef ’e, oradan Hicaz’a gi-
derek hacı olmuş, hac dönüşünde Kudüs, Şam ve Elbistan’a uğramış, buralarda bu-
lunan kutsal yerleri ziyaret etmiştir.2

1 Bektaşî kaynakları Hacı Bektaş-ı Velî’nin 1248 yılında doğduğunu, 1281 yılında Anadolu’ya geldiğini, 1337 yılın-
da vefat ettiğini yazarlarsa da bu tarihler onun Osmanlı Devleti’nin ve Yeniçeri Ocağı’nın kuruluşunda bulun-
duğunu göstermek için geriye almmış tarihlerdir; çünkü tarihi kaynaklar Hacı Bektaş-ı Velî’nin 1262 yılında 
ölen Ahî Evran, ondan birkaç yıl önce ölen Baba İlyas’la Anadolu’da görüştüğünü naklederler.

2 Prof. Dr. Cavit Sunar, Melâmilik ve Bektaşîlik (Ankara, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Yayınları, 1975), 37.
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Âşıkpaşazâde’nin verdiği bilgiye göre de3 Anadolu’da ilk önce Menteş isminde 
kardeşi ile birlikte Sivas’a, oradan Baba İlyas’a, yani Amasya’ya, oradan Kırşehir’e, 
oradan da Kayseri’ye gelmiş, kardeşi Menteş, Kayseri’den Sivas’a gittiği zaman ora-
da şehid olmuş, o da Kayseri’den Karahöyük’e gelmiş ve buraya yerleşmiştir.4

Hacı Bektaş-ı Velî’nin, o zamanlar yedi haneli bir yer olan Sulucakarahöyük’ü 
mesken olarak seçmesinin sebeplerini kesin olarak bilmiyoruz. Ancak buranın za-
manın Kırşehir Valisi Cacaoğlu Emir Nureddin’in adil yönetimi sayesinde asayiş ve 
huzur içinde olması, Türkmenlerin bu civarda kalabalık oluşu, Kırşehir, Kayseri ve 
Konya gibi devrin idare ve kültür merkezlerine uygun bir uzaklıkta bulunması gibi 
etkenler onu buraya bağlamış olabilir.

Onun Sulucakarahöyük’e geldiği devir Anadolu’nun baştan başa karışıklık 
içinde olduğu bir devir olmasına rağmen, aynı zamanda Mevlâna, Baba İlyas, Ahî 
Evran ve Yunus Emre gibi Türk düşünce hayatını zamanımıza kadar etkileyen bü-
yük insanların yaşadığı bir devirdir. Bu büyük insanların her biri, bir başka yönden 
halkın maneviyatını yükseltmek, milli duygularını ayakta tutmak için büyük çaba-
lar harcamışlardır.

Baba İlyas, Amasya’da yönetime karşı tenkitleriyle; Mevlâna, Konya’da saray 
ve yöneticilerine hoşgörü telkinleriyle; Hacı Bektaş, köylü ve göçebe halk arasına 
girerek onların her türlü ihtiyaçlarıyla, dilleriyle, şiirleriyle, musikileriyle, ahlakıy-
la ilgilenerek; Ahî Evran esnaf ve sanatkârları bir birlik altında toplayarak sanat ve 
ticaret ahlakını, üretici ve tüketici çıkarlarını güven altına almak suretiyle bu kötü 
politik ve ekonomik atmosfer içinde onlara yaşama ve direnme gücü vermişlerdir.5

Hacı Bektaş-ı Velî, Sulucakarahöyük’e yerleştikten sonra burada bir tekke kur-
muş, bir yandan bu tekkede yetiştirdiği öğrencilerini o zaman Anadolu’nun Türk 
hâkimiyetinde bulunan yerlerine gönderirken, diğer yandan da yukarıda adlarını 
andığımız çağdaşı Türk büyükleriyle ilişkilerini canlı tutmuştur.

Onun ilişki içinde olduğu önemli şahsiyetlerden biri, Amasya’da ziyaret ettiği 
Baba İlyas’tır. Baba İlyas, Hacı Bektaş gibi Horasan’dan Anadolu’ya göçmüş, bir ara 
Kayseri kadılığı da yaptıktan sonra Kırşehir’e gelmiş, daha sonra Amasya’ya yerleşe-
rek burada Mes’udiye tekkesinin başına geçmiştir. Türk şiirinin babalarından sayı-
lan Aşık Paşa’nın (1272-1333) dedesi, Âşıkpaşazâde’nin de dedesinin dedesi olan Ba-
ba İlyas, özünü Orta Asya’da yaşamış olan Türklerin ilk din ve inançlarından alan, 

3 Aşıkpaşazâde Tarihi (İstanbul, 1332), 204.
4 Son zamanlarda Hacı Bektaş-ı Velî hakkında yapılan bazı araştırmalarda, Eflakî’nin piri Mevlâna karşısında 

Hacı Bektaş-ı Velî’yi küçük düşürmek için Hacı Bektaş-ı Velî hakkında söylediği “Baba Resul’ün has halifesiy-
di” (Ahmed Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri, Türkçeye çeviren Prof. Dr. Tahsin Yazıcı [İstanbul: Hürriyet Yayınları, 
1973], c. I, s. 370) sözüne dayanılarak Hacı Bektaş-ı Velî’nin Baba İshak’ın halifesi olduğu ve onunla birlikte Ba-
baîler isyanına katıldığı öne sürülmüştür. Bilindiği gibi Babaîler veya Babalılar İsyanı, halktan kopmuş, bece-
riksiz Selçuklu yöntemine karşı, kendini resulullah yani peygamber ilan ederek etrafına Türkmenleri toplayan 
Baba İshak tarafından düzenlenmiş, 1240 yılında Kırşehir’de kanlı bir şekilde bastırılmış, asilerin elebaşları ipe 
çekilmişti. Gerek velayetnâmelerde, gerekse başta İbni Bibî olmak üzere Babaîler İsyanı hakkında bilgi veren 
tarihî kaynaklarda Hacı Bektaş-ı Velî’nin bu isyana katıldığına dair hiçbir bilgi yoktur. Hem bu iddiayı ortaya 
atanların şu soruları da cevaplamaları gerekir: Hacı Bektaş-ı Velî, isyanın lideri Baba İshak’ın halifesi olarak ka-
tıldığı bu isyandan canını nasıl kurtarmıştır? Eğer kaçıp kurtulduysa, bir kaçak olarak hangi cesaretle savun-
ması zor, her türlü saldırıya açık, o zamanki büyük şehirleri birbirine bağlayan bir yol üzerinde bulunan Sulu-
cakarahöyük gibi bir yere gelip yerleşmiş ve burada serbestçe faaliyetlerine devam etmiştir?

5 Prof. Dr. Neşet Çağatay, Bir Türk Kurumu Olan Ahilik (Ankara: AÜ İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1974), 93.
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içinde genellikle Horasan erenleri olarak adlandırılan şahsiyetler bulunan Hayderî-
lik, Melamîlik, Kalenderîlik, Ahîlik, hatta Mevlevîlik ve Bayramîlikte önemli izleri 
bulunan, Hacı Bektaş-ı Velî’yi de çok etkiliyen Babaîliğin şeyhlerinden biridir.6

Hacı Bektaş-ı Velî’nin Ahîler, onların şeyhi Ahî Evran ve başta Vali Cacaoğlu 
Emir Nureddin olmak üzere Kırşehir eşrafı ile daima sohbet ve temaslarda bulun-
duğunu hem Eflakî7 hem de Velâyetnâme’deki şu mısralar anlatmaktadır:8

Nakleder ol kan-ı eltaf-ı kerem
Hacı Bektaş-ı Velî’yi muhterem
Kırşehrî’de Ahî Evran ile
Oturup sohbet ederlerdi bile
Kırşehrî’de ne ki var hâs u âm
Kıldı istikbal Hünkâr’ı tamam

Silah taşımalarına izin verilen, bir şeyhin yönetimi altında bulunan, yolcu ve 
misafirlerin ağırlanmasından yolların güvenliğinin, huzur ve asayişinin sağlanma-
sına kadar çeşitli görevler üstlenen, esnaf ve sanatkârlardan oluşan Ahîlerin şeyhi 
Ahî Evran bir sözünde “Şeyhi olduğum kimsenin Hacı Bektaş da şeyhidir”9 demiş-
tir. Gerçekten de Hacı Bektaş’ın ilk öğrencileri aynı zamanda birer ahî idiler. Bunlar 
Batı Anadolu’ya göç ederek Osmanlı Devleti’nin kurulmasına yardımcı olmuşlar, 
fetihlere katılmışlar, Balkanlara geçerek Türk kültürünü oralara kadar götürmüş-
lerdir.10

Ahîlerin ayin ve erkanlarında görülen kemer takma, aynı tastan içme,11 özel el-
biseler giyme, tarikate girişte dualar etme, her salikin iki yol arkadaşı, bir de yol ata-
sı tutmaya mecbur olması, çeşitli derecelerden geçmek için birçok şartların yerine 
getirilmesi, her derecenin ayrı ayrı sırlara sahip bulunması gibi hususlar Hacı Bek-
taş-ı Velî’nin bu teşkilata yaptığı etkilerin en açık işaretleridir. Zaten ilk zamanlarda 
Ahîlik ve Bektaşîlik arasında büyük benzerlikler vardır. Bu yüzden Ahîler 14. yüzyıl 
sonlarında Bektaşî adını alıp, silsilelerini Hacı Bektaş-ı Velî’ye dayandırmışlardır.12

Hacı Bektaş-ı Velî, Mevlâna’nın çağdaşıdır. Kalpleri insan sevgisiyle çarpmış 
olan bu iki Türk büyüğünün yüz yüze gelip konuştuklarını kesin olarak söyleye-
mesek de, birbirlerinin varlıklarından haberdar oldukları muhakkaktır. Aynı kültür 
ortamında yetişmiş olan bu velîlerin düşüncelerinde müşterek noktalar oldukça 
fazladır. İkisi de İslâmın yarattıkların en şereflisi saydığı insana değer verip, onlara 
sonsuz sevgi duymakta ve hoşgörü ile bakmaktadırlar. Yalnız Mevlâna, Türkçenin o 
zaman Anadolu’da konuşulan lehçesini bilmediğnden düşüncesini Farsça açıklıyor 
ve bilhassa yüksek zümreye hitap ediyordu. Hacı Bektaş-ı Velî ise Türkçe Arapça ve 

6 Cevat Hakkı Tarım, Tarihte Kırşehri-Gülşehri (İstanbul: Yeniçağ Matbaası, 1948), 25.
7 Eflakî, Ariflerin Menkıbeleri, I 450.
8 Tarım, Tarihte Kırşehri-Gülşehri, 22.
9 Esad Coşan, “Hacı Bektaş Velî et le Bektaşî”, Arts de Coppocloce, (Genève 1971), 193.
10 Aynı eser, 193
11 Aynı eser, 193
12 Prof. Dr. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, üçüncü basım (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı 

Yayınları), 215.
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Farsça eserler vermiş olmasına rağmen muhatap olarak, aralarında yaşadığı köy-
lüleri seçmiş, onlarla Türkçe konuşmuş ve Türkçenin gelişmesine hizmet etmiştir.

Gerek Bektaşî, gerekse Mevlevî kaynakları, düşmanlarına dahi hoşgörüyle 
davranan bu iki piri birbirine rakip gösterip, onları bilgi ve keramet bakımından 
yarıştırıp tartışmaya sokarlar ve ikisi arasında derin bir fikir ayrılığından bahseder-
lerse de bunlar, onlar adına sonradan kurulmuş olan tarikatlerin rekabeti ile ortaya 
atılmış sözlerdir.

Ahmed Eflakî, 1318 yılında yazmaya başlayıp 1358 yılında tamamladığı Mena-
kıbu’l Arifin adlı eserinin iki hikâyesinde Mevlâna ile Hacı Bektaş-ı Velî’yi söz dü-
ellosuna tutuşturur. Tabi Mevlâna’yı galip getirir. Birinci hikâyenin özeti şöyle: Ha-
cı Bektaş-ı Velî, Baba Resul’ün has halifesidir. Marifetle dolu ve aydın bir kalbi ol-
masına rağmen şeriata uymamaktadır.13 Hacı Bektaş, müritlerinden Baba İshak’ı 
Konya’ya göndererek ondan Mevlâna’ya şu haberi iletmesini istemişti: Eğer haki-
kat eriyse ve hakikati bulduysa âleme ne diye gürültü salıyor? Yok hakikati bula-
madıysa ne diye aramıyor? Baba İshak, Konya’ya gelmiş ve Mevlâna’nın huzuruna 
girmişti. Bu sırada semada bulunan Mevlâna şu gazeli okuyordu: Dostu görmediy-
sen ne diye aramıyorsun? Sevgiliye ulaştıysan niçin çalıp çağırmıyorum? Bu gazeli 
piri Hacı Bektaş’a cevap sayan Baba İshak hemen geri dönmüş ve Kırşehir yolunu 
tutmuştur.14

“O civar karyelerinden birinde Yunus isminde rençberlikle geçinir çok fa-
kir bir adam vardı. Bir sene kıtlık oldu; Yunus’un fakirliği büsbütün arttı. 
Nihayet, birçok keramet ve inayetlerini duyduğu Hacı Bektaş Velî’ye gelip 
yardım istemek fikrine düştü. Sığırının üstüne bir miktar alıç koyup dergâ-
ha geldi. Pir’in ayağına yüz sürerek hediyesini verdi ve kendisine bir miktar 
buğday istedi. Hacı Bektaş Velî ona lutfile muamele ederek birkaç gün der-
gâhta misafir etti. Yunus geri dönmek içi[n] acele ediyordu. Dervişler Pir’e 
Yunus’un acelesini anlattılar. O da “Buğday mı ister, yoksa erenler himmeti 
mi?” diye haber gönderdi. Gâfil Yunus buğday istedi. Bunu duyan Hacı Bek-
taş tekrar haber gönderdi: “İsterse o alıcın her danesine nefs edeyim” dedi. 
Yunus buğdayda israr ediyordu. Hacı Bektaş üçüncü defa yine haber gön-
derdi: “İsterse her çekirdek sayısınca himmet edeyim” dedi. Yunus tekrar 
buğdayda israr edince artık emretti, buğdayı verdiler, Yunus da dergâhtan 
çekilip gitti. Lakin biraz yürüdükten sonra işlediği hatanın büyüklüğünü 
anladı. Çok pişman oldu. Derhal geri dönerek kusurunu itiraf etti. O vakit 
Hacı Bektaş, onun kilidini Tapduk Emre’ye verdiğini, bu yüzden isterse ona 
gitmesini söyledi”15

13 Başta Ahîler olmak üzere Mevlevîlerin dışındaki hemen hemen herkesi küçük gören ve onlar hakkında ağır 
sözler sarfeden Eflâkî, eğer Hacı Bekıa-ı Velî’ nin Hacca gittiğini, tekkesini kurarken cami yaptırmayı ihmal et-
mediğini bilmiş ve onun Makâlât, Fevâid ve Besmele Şerhi gibi eserlerini okumuş olsaydı, bu sözü söylemezdi.

14 Mehmed Önder, Gönüller Sultanı Hazreti Mevlâna (İstanbul: Fatiş Yayınevi, 1961), 112.
15 Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, 260.
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Velâyet-nâme’den alınan yukarıdaki parçanın ve devamının anlattığına gö-
re büyük Türk şairi Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Velî’nin halifelerinden Tapduk Em-
re’nin dervişidir.

Velâyetnâmelerden başka kaynaklarda adı geçmeyen Tapduk Emre’yi Yunus şi-
irlerinde derin bir saygıyla anar ve onu her fırsatta ulular. Bu yüzden Tapduk’un Yu-
nus’un mürşidi olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Tapduk’un Hacı Bektaş-ı Velî’nin 
halifesi olduğunu gösteren velayet nâmelerden başka kaynak yok ise de Yunus,

Vardığımız ellere
Şol safalı güllere
Baba Taptuk manisin
Saldık elhamdülillah

gibi birçok şiirinde Tapduk’a “baba” unvanı vermekte, bu unvanın da genellikle Ha-
cı Bektaş-ı Velî’nin halifeleri tarafından kullanılmış olduğunu biliyoruz.

Yine Yunus bir başka şiirinde:

Yunus’a Tapduk u Saltuk u Barak’tandır nasib
Çun gönülden cuş kıldı, men nice pinhan olam

diyerek Tapduk Emre’yle beraber, Bektaşî kaynaklarından başka Mevlevî ve hatta 
Hıristiyan kaynaklarında da saygı ile yâd edilen Hacı Bektaş-ı Velî’nin halifelerin-
den Sarı Saltuk ve Barak Baba’dan nasib aldığını söylemektedir.

Yunus’un bugün elde bulunan divanında Hacı Bektaş-ı Velî’nin adı geçmez-
se de onun düşüncelerini nakleden şiirleri vardır. Zaten eldeki Yunus Divan’ı onun 
bütün şiirlerini ihtiva etmediği gibi onda Yunus’a ait olmayan şiirler de bulunmak-
tadır Yunus’un:

Kırkların birisine çalmışidim nişteri
Kırkından kan akıdıp ibret gösteren menem
Muhammed’i yarattı mahluka şefkatinden
Hem Ali’yi yarattı müminlere fazlından

gibi Bektaşî ananelerine uygun beyitlerin yanında bilhassa,

Bir sualim var sana ey dervişler ecesi
Meşayih ne buyurur, yol haberi nicesi

ile başlayan ve

Dört kapudur kırk makam yüz altmış menzili var
Ana eren açılur vilâyet derecesi
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ile devam eden beyitler çok önemlidir. En eski yazmalarda da bulunan bu şiirde Yu-
nus, âdeta Hacı Bektaş-ı Velî’nin Makâlât’ını özetlemektedir.16

Bir başka şiirinde de Yunus;
Ana eren dervişe iki cihan keşfolur
Anın sıfatın över ol Hocalar Hocası

diyerek Makâlât’ı görmüş ve “Hocalar Hocası” diyerek de Hacı Bektaş’ı yüceltmiştir.17

Hacı Bektaş-ı Velî’nin Osmanoğulları’nın gelecekteki saltanatını müjdelediği, 
Osman Gazi’ye kılıç kuşattığı veya taç giydirdiği, Yeniçeri Ocağı’nın kuruluşunda 
manevî bir pir, bir hâmi rolünü oynadığı hakkındaki sözlere gelince: Hacı Bektaş-ı 
Velî’nin 1270 yıllarında öldüğü,18 son zamanlarda yapılan araştırmalar sonunda bu-
gün artık kesinlik kazanmıştır. O halde 1270 yılında ölen bir kimsenin 1299 yılında 
kurulan Osmanlı Devleti ile 1362 yıllarında I. Murad zamanında kurulan, Osmanlı 
Devleti’nin ilk düzenli ordusu olan ve onu zaferden zafere koşturan Yeniçeri Oca-
ğı’nın kurulmasında doğrudan doğruya katkılarda bulunacağı düşünülemez. An-
cak, çoğu Hacı Bektaş-ı Velî’ye manen bağlı olan Abdal Musa, Abdal Murat, Geyikli 
Baba ve daha pek çok Rum Abdalları, mücahit Türkmen Babaları ve Ahîler, Osman-
lı Devleti’nin ve Yeniçeri Ocağı’nın kurulmasında büyük hizmetlerde bulunmuşlar-
dır. İlk Osmanlı padişahlarının takdir ve sevgilerini kazanmış olan bu kimseler, pir-
leri Hacı Bektaş-ı Velî’nin adını ve hatırasını yaşatmak için onu Yeniçeri Ocağı’na 
manevî pir seçmişlerdir.19 Nitekim yeniçerilerin en eski teşkilatlarından olan cema-
at ortalarından 99. Orta, Hacı Bektaş-ı Velî’nin vekiline tahsis olunmuş ve mensup-
ları “Hû-keşanlar” (Hû-çekenler) olarak anılmıştır. Bunlar sabah ve akşam ocağın 
selameti için dualar ederler ve törenlerde “hû” çekerek yürürlerdi.20 Yine Yeniçeri 
Ocağı’nda Hacı Bektaş-ı Velî’nin içinde çorba pişirip ocağa hediye ettiğine inanılan 
ve “kazan-ı şerif” diye anılan bir kazan vardı. Yeniçeriler bu kazanın kaldırılıp da 
yerine bir kova su dökülse dünyanın alt üst olacağına inanırlardı.21

Eserleri

Hacı Bektaş-ı Velî tasavvuf, ahlak, nasihat ve din konularında Türkçe, Arapça ve Far-
sça birçok kitap yazmıştır. Bunlar: İki sayfalık Türkçe Şathiyye,22 Ahmed Yesevî’nin 
Divân-ı Hikmet’ini örnek alarak Farsça yazdığı Fevaid,23 son zamanlarda Rüştü Şar-
dağ tarafından bulunup yayınlanan Besmele Şerhi,24 Makâlât-ı Gaybiyye ve Kelimat-ı 
Ayniyye25 ve Makâlât’tır.

16 Abdülbâki Gölpınarlı, Yunus Emre: Hayatı (İstanbul: İkbal Kitabevi, 1936), 18.
17 Gölpınarlı, Yunus Emre: Hayatı, 18.
18 Abdülbâki Gölpınarlı, Yunus Emre (İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi, 1973), 29.
19 Fuad Köprülü, Origines du Bektachisme, Extrait des Actes du Congrès internationa d’Histoire des Religions tenu 

à Paris en 1923, Paris 1926, s. 24
20 İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilatından Kapıkulu Ocakları, cilt 1 (Ankara, 1943), 159
21 Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilatından…, 259.
22 “Bektaş”, Türk Ansiklopedisi, cilt 2, 402.
23 Fuad Köprülü, Türk Yurdu, no. 8 (1341): 139.
24 Rüştü Şardağ, Her Yönüyle Hacı Bektaş-ı Velî ve Onun En Yeni Eseri Besmele Şerhi (İzmir, 1985).
25 “Bektaş”, Türk Ansiklopedisi, cilt 2, 402.
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Ben burada Hacı Bektaş-ı Velî’nin dinî ve tasavvufî görüşlerini ortaya koyan 
Makâlât’ı üzerinde biraz durmak istiyorum. Aslı Arapça olan ve Hacı Bektaş-ı 
Velî’nin İslâmî ilimlere ve tasavvuf esaslarına layıkıyla vakıf olduğunu gösteren, ta-
rikate yeni girenlere yol göstermek amacıyla anlaşılması kolay ve sade bir dille ya-
zılmış olan bu eserin26 biri Hacı Bektaş-ı Velî’nin müritlerinden Sadeddin tarafın-
dan mensur, diğeri 14. yüzyılın sonlarında Hatipoğlu tarafından Bahru’l-Hakayık 
adıyla manzum olarak yapılmış iki Türkçe çevirisi varılır.

Sekiz bölümden meydana gelen Makâlât’ın özeti şöyle:27 Birinci bölüm, dört 
çeşit Müslüman bulunduğundan ve bunların özelliklerinden; ikinci bölüm şeriat-
ten; üçüncü bölüm tarikatten; dördüncü bölüm marifetten; beşinci bölüm hakikat-
ten; altıncı bölüm, insanın kalbi ile Allah’ı tanıyabileceğinden; yedinci bölüm, şey-
tan ile ona yardım eden kötü alışkanlıklardan; sekizinci bölüm ise insanın yaratılı-
şından ve değerinden bahseder.

Hacı Bektaş-ı Velî, Müslümanları dört gruba ayırır:  (1) Şeriat sahibi olanlar, ya-
ni abidler, (2) Tarikat sahibi olanlar, yani zahidler, (3) Mârifet sahibi olanlar, yani 
arifler, (4) Hakikat sahibi olanlar yani muhibler.

Ona göre bu dört grup insanın ait olduğu dört kapı vardır:
1) Şeriat kapısı: Temizi kirliden, iyiyi kötüden ayırt eden bu kapıya mensup 

olanlar Kurân-ı Kerim’deki Allah’ın emirlerini yerine getirir ve yasakladıklarından 
sakınırlarsa da bu kapıda kaldıkları sürece yükselemezler.

2) Tarikat kapısı: Gece gündüz Allah’ın adını zikrederek dua eden bu kapının 
mensupları dervişler, kendilerini gurur ve kibirden arındırıp, ibadetlerini inanarak 
yapmazlarsa, daha ileriye gidemezler.

3) Mârifet kapısı: Bu kapıya ait olanlar su gibi temizdirler ve her şeyi temizler-
ler. Bunlar, Allah tarafından sevilen kişiler olup, bilmedikleri konularda dahi yanıl-
mazlar.

4) Hakikat kapısı: En yüksek seviyede bulunan bu kapıya mensup olanlar, ha-
kikati bulma mutluluğuna erişmiş, hakkına razı, alçakgönüllü ve itaat eden kimse-
lerdir. Benliklerinden kurtulmuş, daima müşahede ve dua halinde bulunan bu kim-
seler Allah’ın sevgili kulları velîlerdir.

Bu şekilde birbirini takip eden bu dört kapıyı geçmek, en yüksek dereceye 
ulaşmak için gereklidir. Her kapının on makamı vardır ve hepsi 40 makam eder. 
Hiçbir kimse bu makamları tek tek tırmanmadan Allah’a ulaşamaz.

Ona göre, eğer bir kimse iman etmeden ibadet ediyorsa, ibadetinde samimi 
değilse, Hz. Muhammed ve onun yakınlarına inanmıyorsa, yaptığı her şey boşuna-
dır. Kalbimizde şeytani ve ilahi düşünceler aralıksız savaş halindedirler. İlahi dü-
şüncelerin komutanı bilgelik, en önemli silahı iman, subayları ise bilgi, merhamet, 
iffet, sabır, günahtan sakınma, Allah korkusu vb.’dir. Bu faziletlerin emri altında yüz 
binlerce asker vardır. İnsan kendi iyi ve kötü yanlarını bilmeden en küçük bir savaşı 
dahi kazanamaz. Bunun için Hacı Bektaş-ı Velî, insanlara kendi kendilerini öğren-
melerini tavsiye eder ve kendini bilmiyenin Allah’ı da bilemeyeceğini söyler. Çün-

26 Hacı Bektaş-ı Velî, Makâlât, yay. Prof. Dr. Esad Coşan (Ankara, 1986).
27 Bu satırlar, Esad Coşan’ın “Hacı Bektaş Velî et le Bektaşî, s. 190vd.” adlı makalesinden faydalanılarak yazılmıştır.
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kü ona göre Allah insana kendi vücudundan daha yakındır. Hacı Bektaş-ı Velî insan 
vücudu üzerinde çok durmuş, eserinin bir bölümünü bu konuya ayırmış, sonuçta 
insan vücudunu ve kâinatı karşılaştırarak “İnsan küçük bir kâinattır” demiştir.

Davranışlardaki ikiyüzlülük, kendini beğenmişlik, uyuşmazlık Hacı Bektaş-ı 
Velî’nin en çok üzerinde durduğu zaaflardır. “Zavallı bedbahtlar, imanın sizin için 
hiçbir önemi yok. Allah’a inanıyorum diyorsunuz, fakat emirlerini yerine getirmi-
yorsunuz. Meleklere inanıyorum diyorsunuz, fakat yalnız kalır kalmaz hemen gü-
nah işlemeye kalkışıyorsunuz. Kurân’a inanıyorum diyorsunuz, fakat kötülük yap-
maktan geri kalmıyorsunuz” diyerek insanları uyarmıştır.

Hacı Bektaş-ı Velî insanların iç temizliğine verdiği önemi şu şekilde belirtmiş-
tir: Nasıl ki içi kirli, dışı temiz bir testinin suyu işe yaramazsa, içi kirli dışı temiz bir 
insanın yaptığı işler de faydasızdır. Kalplerinde saldırganlık, cimrilik, öfke ve kıs-
kançlık gibi kötü huyların yer tuttuğu kimseleri su nasıl temizler? Kalpleri temiz 
olmayan insanların yaptıkları ibadet boşunadır.

O, Allah rızası için ve samimi bir Allah sevgisiyle yapılan ibadete büyük önem 
verir. Bunun için muhibleri, yani Allah’ı seven kimseleri Müslümanların en üstünü 
sayar.

İnsanlara karşı sonsuz sevgi duyan ve onlara büyük bir hoşgörüyle bakan Hacı 
Bektaş-ı Velî din, dil, ırk farkı gözetmeksizin insanlara saygı gösterilmesini, onlara, 
hatta hayvanlara bile kötülük yapılmamasını öğütler.

Sonuç olarak:
Eserleriyle Türk düşünce hayatına, Ahîlerle Türk sosyal hayatına, Yunus Emre 

ile Türk halk edebiyatına doğrudan doğruya; Osmanlı Devleti’nin kuruluşuyla Türk 
idarî hayatına, Yeniçeri Ocağı’yla Türk askerî hayatına dolaylı olarak damgasını vur-
muş olan Hacı Bektaş-ı Velî, 13. yüzyıl karanlığında doğmuş, zamanımıza kadar ışı-
ğını kaybetmemiş ve Türk milletinin kalbinde ebedî yerini almıştır. Onun hakkında 
yapılacak yeni araştırmalar ve ortaya çıkarılacak yeni belgeler, hayatının ve kişiliği-
nin karanlıkta kalan kısımlarını aydınlatacak, gerçek kimliğini ortaya çıkaracak ve 
böylece o daha çok sevilecek ve daha çok sayılacaktır.
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Ḥācī Bektāş’ın adının geçtiği en eski eser, ondan iki farklı hikâyede bahseden Ef-
lākī’nin Menāḳıb al-‘āirifīn başlıklı eseridir. İlkinde Ḥācī Bektāş, Bābā Resūl’ün mü-
ritlerinden biri olarak karşımıza çıkar. Eflākī, [Ḥācī Bektāş’ın] aydın bir kalbi oldu-
ğunu, ancak şeriata uymadığını belirtmektedir. Ḥācī Bektāş’ın şeriatı ihmal ettiği 
ve namazları kılmadığının özellikle belirtildiği bir başka hikâyede de onun kural 
tanımaz eğilimleri vurgulanmıştır. 1

Daha geniş bilgi ‘Āşıḳpaşazāde tarafından verilir. Bu yazar, Ḥācī Bektāş’ın Men-
teş adında bir erkek kardeşiyle Ḫorāsān’dan Sivas’a geldiğini anlatır. İki kardeş daha 
sonra Kayseri’ye gider ve orada birbirlerinden ayrılır. Menteş, Sivas’a döner ve kısa 
süre sonra bilinmeyen bir şekilde öldürülür. Ḥācī Bektāş ise Karahöyük’ün küçük 
köyüne yerleşir ve Ḫatun Ana adında bir kadını evlat edinir. Ḥācī Bektāş’ın ‘Osm̠ān 
Ġāzī’nin evinden herhangi biriyle konuşmuş olabileceği ihtimali ‘Āşıḳpaşazāde 
tarafından kategorik olarak reddedilir. Ḥācī Bektāş’ın şeyh veya mürit olmaktan 
uzak, meczup bir evliya olduğunu iddia eder. Daha aşağıda ise Ḥācī Bektāş’ın Ḫa-
tun Ana aracılığıyla Abdāl Mūsā adında bir müridi olduğunu yazar.2

Taşköprīzāde, Ḥācī Bektāş’ı Sultan I. Murād (762-792/1362-89) devri şeyhleri 
arasında saymaktadır, ancak onun hakkında herhangi bir bilgi vermemektedir. Ese-
rini tercüme eden Mecdī, Ḥācī Bektāş’la ilgili anlatıyı genişletse de kayda değer bir 
şey eklemez.3

Konuyla ilgili sunabileceğimiz ek bir bilgi de Ḥācī Bektāş’ın büyük ihtimalle 
691/1291’den önce ve muhtemelen 669/1270-71 yılında öldüğüdür. John K. Birge’nin 
gördüğü bir vakfiye, Ḥācī Bektāş’ın kesin olarak 697/1297 yılından önce öldüğünü 
göstermektedir. Ali Emiri’nin bildirdiği bir başka vakıf senedi de bu tarihi 695/1295-
96’ya kadar götürür. Hüseyin Hüsameddin Yaşar’ın kullandığı üçüncü bir vakıf se-
nedi, tarihi daha da geriye, 691/1291-92 yılına götürür.4 Ancak Abdülbaki Gölpınar-

1 Ahmed Eflâkî, Manâḳib al-ʿârifîn, cilt 1, ed. T. Yazıcı, (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1976-1980), 381-383 (alıntı 
3/312) ve 497-498 (alıntı 3/476).

2 N. A. Çiftçioğlu, Osmanlı Tarihleri (İstanbul: Türkiye Yayınevi, 1949), 237-8. Ḥācī Bektāş’ın kardeşi Menteş ile 
7./13. yüzyıl sonu ve 8./14. yüzyıl başlarında gelişen Menteşe beyliği arasında herhangi bir bağlantı söz konusu 
değildir. Bkz. P. Wittek, Das Fürstentum Mentesche: Studie zur Geschichte Westkleinasiens im 13.-15. Jh. (Istanbul: 
lstanbuler Mitteilungen herausgegeben von der Abteilung Istanbul des Archäologischen Institutes des Deuts-
chen Reiches, 1934), 24-57.

3 Ahmed Taşköprīzāde, al-Shaqā’iq al-nu‘māniyya fi ‘ulamā’al-dawla al-‘uthmāniyya (Beirut: Dār al-Kitāb al-
‘Arabī, 1390/1975), 16; Mecdî Efendi, Şaḳâiḳ Tercümesi (İstanbul, 1269), 44-35.

4 İlk iki vakıf senedi için bkz. J. K. Birge, The Bektashi Order of Dervishes (Hartford, Conn.: Hartford Seminary 
Press 1937), 41. Üçüncü vakıf senedi için bkz. M. F. Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, 2. baskı (An-
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lı bu bilgilere şunu eklemektedir: 691/1291’de Sivas’ta bir araya getirilmiş bir yazma 
eser koleksiyonunda ve daha az önemli olmak üzere Vilāyetnāme’nin (1179/1765) 
geç bir nüshası ile Mehmet Şükrü’nün Silsilenāme (1291/1874-75) adlı eserinde Ḥācī 
Bektāş’ın ölüm tarihi 669/1270-71 olarak verilmektedir.5 Bu nedenle, Ḥācī Bektāş’ın 
muhtemelen Celāleddīn Rūmī ile aynı zamanda (673/1273) veya ondan hemen son-
ra öldüğü sonucuna varmak mümkündür.

Ḥācī Bektāş’ın düşüncesiyle ilgili önemli bir belge, kendisine atfedilen Arap-
ça bir eserin manzum ve mensur olarak Türkçe tercümesidir. Eserin Maḳālāt baş-
lığı taşıdığı tahmin edilen Arapça orijinali, şimdiye kadar sadece defolu parçalar 
halinde bulunmuştur. Ḫaṭīboğlu adlı bir şahıs tarafından yapılan manzum Türkçe 
tercüme 812/1409 tarihini taşırken, Sa‘īdeddīn isimli birinin mensur tercümesinin 
tarihini belirlemek mümkün değildir. Tasavvuf yolunun dört aşamasının (şeriat, ta-
rikat, marifet ve hakikat) yanı sıra bu dört aşamaya ait farklı insan kategorilerinin 
(sırasıyla: âbit, zâhit, ârif ve muhibb) sofistike anlatımını içeren bu eserin başlıca 
değeri, ‘Āşıḳpaşazāde’nin iddiasının aksine Ḥācī Bektāş’ın alim bir mutasavvıf ol-
duğunun kanıtıdır.6

Nihayet Ḥācī Bektāş’ın genel olarak Vilāyetnāme olarak bilinen efsanevi hayat 
hikâyesi mevcuttur. Bu eserin en eski mensur nüshası 1034/1624 yılına dayanmak-
tadır. Bununla birlikte, günümüze ulaşan en eski manzum nüsha daha erken bir 
tarihte, 9./15. yüzyılın sonlarında veya 10./16. yüzyılın başlarında, büyük olasılıkla 
886/1481 ve 906-7/1501 arasında yazılmıştır. Daha sonraki hem mensur hem man-
zum bazı nüshalarda bulunan bir dizi referansa bakılırsa, Vilāyetnāme’nin bu er-
ken dönem manzum versiyonu, biyografik sözlüklerde Firdevsī-i Rūmī veya Uzun 
Firdevsī olarak geçen Firdevsī isimi bir şahıs tarafından yazılmıştır.7 Ancak mensur 
Vilāyetnāme’nin müellifinin kimliğine dair elimizde herhangi bir iz bulunmamak-
tadır. Bektāşi geleneğine göre bu versiyon ‘Alī b. Mūsā isimi bir şahsın eseridir, an-
cak Firdevsī’nin mensur versiyonunda da sorumluluğu olduğu düşünülebilir.8 Fir-
devsī’den önce yazılmış bir nüshası olsa bile, 6./15. yüzyıl başlarından daha önce 
yazılmış olamayacağı açıktır, çünkü Vilāyetnāme’de anlatılan hikâyeler, kesinlik-
le gelişmiş bir Bektāşī geleneğinin oluşmasını gerektirir ki bu geleneğin oluşumu, 
7./13. yüzyılın sonlarında Ḥācī Bektāş’ın ölümünün ardından uzun zaman almış ol-
malıdır. Bu nedenle şu sonuca varmak akla yatkın görünmektedir: Ḥācī Bektāş’ın 
efsanevi hayat hikâyesi, tam kapsamlı Bektāşī efsane ve irfanının (8./14. ve 8./15. 
yüzyılın ilk yarısında) gelişmesinden sonra, ancak (10./16. yüzyılın ilk yirmi yılın-
da) ikinci piri sayılan Pīr Bālım Sultan tarafından Bektāşī tarikatının nihai kurulu-
şundan önce yazılmıştır.

kara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 1996), 95.
5 Vilâyet-nâme: Menâkıb-ı Hacı Bektâş-ı Veli, ed. A. Gölpınarlı (İstanbul: İnkılâp Kitabevi 1958), Giriş, xix-xx.
6 Maḳālāt hakkında bilgi için bkz. Makâlât, yay. haz. E. Coşan (Ankara: Seba Neşriyat, t.y.); popüler versiyonu için 

bkz. S. Aytekin, Makalât-ı Hacı Bektâş Veli (Ankara: Emek Basım-Yayınevi 1954). Ayrıca bkz. Birge, The Bektashi 
Order of Dervishes, 44-5; Gölpınarlı, Yunus Emre: Hayatı, 17-19 (özellikle s. 18 dn. 1); Köprülü, “Anadolu’da 
İslâmiyet”, 406 (dipnot 1) ve Ülken, “Anadolu Tarihinde Dinî Ruhiyat Müşahedeleri”, 442.

7 Hacı Bektâş Veli Velâyetnamesi, ed. B. Noyan (Ankara: Doğuş Matbaacılık 1986). Uzun Firdevsī ile kendisinin 
gerçek adı, eserleri ve gerçek kimliği etrafında dönen tartışmalar hakkında bkz. Kutbnâme, yay. haz. I. Olgun 
ve I. Parmaksızoğlu (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1980).

8 Velâyet-nâme, Giriş, xix-xxv. Cahen (“Baba Ishaq. Baba Ilyas. Hadjdji Bektash et quelques autres”. Turcica 1 
[1969], 56) Vilâyet-nâme’nin anonim bir eser olduğunu ve 1400 yılı civarında yazıldığını düşünmektedir.
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Vilāyetnāme’den Ḥācī Bektāş’la ilgili güvenilir bir tarihsel bilgi elde edebilir 
miyiz? Eser, herhangi bir somut tarihsel gerçek vermeyen doğaüstü eylemlerin ve 
evliyaların başarılarının hikâyeleriyle dolu olsa da çağdaş tarihi kaynaklarla karşı-
laştırıldığında şaşırtıcı derecede sağlam bir tarihsel temele sahip görünüyor. Anla-
tıda bahsi geçen karakterlerin çoğu, 7./13. yüzyılın tarihi şahsiyetleri ile özdeşleşti-
rilebilir. Yani Ḥācī Bektāş’ın biyografisinde tanıştığı söylenen birçok karakterle ger-
çekte tanışmış olabileceği ihtimal dahilindedir. Bu nedenle örneğin Taptuḳ Emre, 
Seyyid Mahmūd-i Ḥayrānī, Ṣarı Ṣaltuḳ, Aḫī Evrān ve Emīr Cem Sultan ile pekâlâ 
görüşmüş veya müritlerinden birini Celāleddīn Rūmī’ye göndermiş olabilir.9 Ben-
zer bir şekilde, Moğolların Anadolu’yu işgali ve 656/1258’de Bağdat’ın alınması gi-
bi eserde yankı bulan bazı bilinen tarihi olaylar da Ḥācī Bektāş’ın tarihi yaşamı-
nı kesinlikle 7./ 13. yüzyıla yerleştirmeye hizmet eder. Ḥācī Bektāş hakkında, diğer 
kaynakların yardımıyla Vilāyetnāme’den çıkarılabilecek bir dizi başka gerçek, onun 
hakkında halihazırda mevcut olan malzemeye fazla bir anlam katmamakta, sade-
ce burada yer alan daha güvenilir bilgileri güçlendirmeye ve desteklemeye hizmet 
etmektedir. Örneğin Ḥācī Bektāş’ın aslen Ḫorāsānlı olması, Anadolu’ya geldiğinde 
Kırşehir’in Sulucakarahöyük köyüne yerleşmesi ve şeriata tam olarak uymaması gi-
bi bilgiler böyledir. Konuyla ilgili mevcut tüm tarihsel bilgilerin ışığında metnin da-
ha ayrıntılı bir analizi, bazı önemli ek materyalleri ortaya çıkarabilir.

9 Yūnus’un çeşitli şiirlerine göre Taptuḳ Emre, kendisinden daha ünlü Yūnus Emre’nin şeyhi ve Baraḳ Bābā’nın 
müridiydi. Kendisiyle ilgili en kapsamlı anlatım Gölpınarlı’nın eserinden bulunabilir: A. Gölpınarlı, Yunus Em-
re ve Tasavvuf (İstanbul: Remzi Kitabevi, 1961) 41-3. 

 Aḫī Evrān’ın hayatı ve karakteri hakkında neredeyse hiçbir bilgiye sahip değiliz. Daha önce Aḫī Evrān’a ait ol-
duğu düşünülen sırasıyla 706/1306 ve 676/1277 tarihli iki vakfiyenin sahte olduğu kanıtlanmıştır ve dolayısıy-
la hiçbir değeri yoktur. Bkz. Gölpınarlı, Velâyet-nâme, 120 ve The Encyclopedia of Islam, new edition, s.v. “Akhi 
Ewrān” (F. Taeschner). Diğer yandan, erken Osmanlı dönemlerine ait kaynaklar, sadece Orḫān Ġāzī zamanın-
da yaşadığını ve muhtemelen I. Murād (h. 760-791/1359-1389) dönemine kadar yaşamadığını tespit etmemi-
ze izin vermektedir. Bkz. al-Shaqā’iq, 12; Mecdī, 33; ve Âşıkpaşazâde, “Tevârîh-i Âl-i Osman”, Osmanlı Tarihleri 
içinde, 235. Hakkında en yaygın olan tabakçıların (tanners) piri olduğu bilgisinin ne zamana ait olduğu kesin 
değildir. Taşköprīzāde, Āşıḳpaşazāde ve 717/1317’den kısa bir süre sonra Aḫī Evrān hakkında Türkçe bir mesnevi 
(Taeschner, Gulschehri’s Mesnevi auf Achi Evran, den Heiligen von Kirschehir und Patron der türkischen Zünfte, 
Wiesbaden: Deutsche Morgenlandische Gesellschaft, Kommissionsverlag Franz Steiner 1955 içinde yayınlan-
mıştır) yazan Gülşehrī, Aḫī Evrān’a bu sıfatla atıfta bulunmaz. Ancak Velâyet-nâme’de (s. 52) ve Mecdī’nin el-
Şaḳâiḳ tercümesinde ondan tabakçıların tarikat piri olarak bahsedilmektedir. Bu kaynakların dışında Aḫī Ev-
rān’ın Geyikli Bābā, Ḥācī Bektāş ve Abdāl Mūsā ile çağdaş olduğunu ve Orḫān Ġāzī döneminde 93 yaşında ve-
fat ettiğini bildiren Hāẕā fütüvvet-i Aḫī Evrān, başlıklı ve 876/1471 tarihli bir el yazması da bulunmaktadır. Bkz.  
R. Soykut, Ahi Evran (Ankara: San Matbaası, 1976), 7. Halihazırda bu bilgiyi reddetmek için bir neden yoktur.

 Emīr Cem Sultan adının doğru şekli muhtemelen Emīrci Sultan’dır. İç Anadolu’nun Bozok vilayetinde ikamet 
eden ve Babā’ī isyanı sırasında ölen Yesevī şeyhidir. Daha fazla bilgi için bkz. Ocak, “Emirci Sultan ve zaviyesi: 
XIII. yüzyılın ilk yarısında Anadolu (Bozok)’da bir Babâî şeyhi: Şeref ’ud-Din İsmail b. Muhammed”, Tarih Ens-
titüsü Dergisi 9 (1978): 129-208
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Giriş

Yazıya başlık olarak kullandığımız ifadede bilerek altı çizilmek istenen iki cepheli 
bir tez vardır: 1) Anadolu’da ortodoks Türk sûfîliğinin yanında, popüler nitelikli he-
terodoks bir Türk sûfîliği daha vardır;1 2) Hacı Bektaş-ı Velî bu heterodoks popüler 
Türk sûfîliğinin en önemli simasıdır. Bu iki tezin ikisi de birer iddia olmaktan öte, 
ehlince malum olduğu gibi, tarihsel bir gerçekliğe dayanmaktadır. O kadar ki, son 
birkaç yıldan beri Türkiye içinde ve dışında sayıları gittikçe çoğalan Alevî-Bektaşî 
derneklerinin büyük çoğunluğu, Hacı Bektaş-ı Velî’nin adını taşıyor.

Şu son yıllarda Türkiye’de azımsanmayacak bir sayıya ulaşmış bulunan –aka-
demik/profesyonel yahut popüler/amatör kökenli olsun– değişik ideolojik çevre-
lerce yayınlanan spekülatif ve angaje araştırmaları bir yana bırakacak olursak, Ha-
cı Bektaş-ı Velî konusunda yapılan yerli ve yabancı ciddi bilimsel araştırmalar gün 
geçtikçe bu tarihsel olguyu daha bir belirgin hale getirmektedir. Bu olgunun orta-
ya koyduğu gerçek ise şudur: Türkiye halk Müslümanlığının heterodoks kesiminin 
sağlıklı bir biçimde anlaşılabilmesi, geniş çapta Hacı Bektaş-ı Velî’nin anlaşılması-
na, başka bir deyişle, tarihsel ve menkabevi (yahut mitolojik) şahsiyetinin mümkün 
olabildiği ölçüde iyi bilinip kavranmasına bağlıdır. Bu ise birtakım sebeplerden do-
layı çok güç bir iştir ve bazı problemleri gündeme getirmektedir.

Konunun Aktüel Durumu ve Problemler

11. yüzyılda Orta Asya’da Ahmed-i Yesevî ile başlayıp gelişen mistik karakterli po-
püler Türk Müslümanlığının hangi sosyoekonomik ve sosyokültürel ortamın ürünü 
olduğu, hangi inançların etkisinde oluştuğu, ana nitelik ve karakteristikleri, yayılış 
biçimi, Anadolu topraklarına intikali ve nihayet burada aldığı yeni biçim ile ilgili 
meseleler, bundan yaklaşık kırk küsur yıl öncesine kadar dünyada ilk defa merhum 
M. Fuad Köprülü tarafından çeşitli araştırmalarda vukufla ortaya konmuştu.2 Bu 
büyük âlim, İslâm’ın Türkler arasında kazandığı biçimi kendi bilimsel araştırmala-
rının ana konusu yapmış, Türk tarihinin diğer meseleleriyle de uğraşmakla beraber, 
asıl bu alan üzerinde durmuştur. O bu alanda yalnız bir bilgi birikimi meydana ge-

1 Bu konuda mesela bkz. Irène Mélikoff, “L’Islam hétérodoxe en Anatolie”, Turcica 14 (1982): 142-54; ayrıca bkz. 
Mélikoff, “Les origines centre-asiatiques du soufisme anatolien”, Turcica 20 (1988): 7-18.

2 Mesela bkz. Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıſlar, 3. basım (Ankara, 1976); “Anadolu’da İslâmiyet”, DEFM, 4-6 
(1338-1341); “Bektaşiliğin menşe’leri”, TY, sayı: 7, sene: 1341, ss. 121-140; Türk Halk Edebiyatı Ansiklopedisi’ndeki 
(İstanbul 1935, 1. ſasikül) muhtelif maddeler, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu (Ankara, 1959), vb.
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tirmekle kalmayıp bunun sağlam bir metodolojisini oluşturdu ve kaynaklarını gös-
terip tanıttı. Öğrencisi merhum Abdülbâki Gölpınarlı onu başarıyla takip etti ve 
bu alana çok önemli katkılarda bulundu. (Bu iki büyük bilim adamının bu unutu-
lamaz emeklerinin hakkını bugünün genç nesil araştırıcıları nedense ödemeye ve 
hatta hatırlamaya pek yanaşmıyorlar.)

Akademik Türk tarihçiliği bu ikisinden sonra, Anadolu Türkleri için gerek 
uzak ve yakın tarih, gerekse içinde yaşadığımız dönem bakımından aktüel bir öne-
mi haiz olan Anadolu’da İslâm ve Müslümanlık problemiyle uğraşmayı bıraktı. Bu 
suretle meydana gelen boşluk, bilimsel yöntemlerden yoksun, birinci elden kay-
naklara inemeyen, spekülatif ve ideolojik olarak angaje olmuş, kolaycı araştırmala-
ra kapı açtı. Bu araştırmalar Türkiye Müslümanlığının oluşmasına katkıda bulun-
muş, özellikle de 13. yüzyıl gibi çok mühim bir oluşum devresinde yaşamış, Hacı 
Bektaş-ı Velî, Mevlânâ Celâleddin-i Rumî ve Yunus Emre gibi sûfîler ile, 15. yüzyıl-
dan Şeyh Bedreddin ve 16. yüzyıldan Pir Sultan Abdal gibi şahsiyetlere yöneldi ve 
sonuçta bunlarla ilgili, had safhada bir “tarihi bozma” (déformation historique) sü-
reci başlattı.3

Özellikle 1970’li yıllarda Türkiye’de devrimci sol, kendini tarihsel bir temele 
oturtabilmek için, münhasıran Hacı Bektaş-ı Velî’ye el attı. Çünkü Türkiye’de ken-
disi için tarihsel konumundan gelen yapısı sebebiyle hazır potansiyel sosyal taban 
olarak gördüğü heterodoks Müslümanlığı temsil eden Alevî-Bektaşî kesimi, kendi-
sine referans olarak Hacı Bektaş-ı Velî’yi gösteriyordu. Nitekim Hacı Bektaş-ı Velî 
üzerine 1970’lerden bugüne kadar Türkiye’de yayınlanan kitapların önemli bir kıs-
mı Alevî-Bektaşî kökenli olup, devrimci sol ideolojiye angaje olmuş kesime aittir.4 
Bu kesimin nihâî amacı, Alevî ve Bektaşîleri kendi saflarına kazanabilmek için Hacı 
Bektaş-ı Velî’nin şahsında “devrimci, ilerici, özgürlükçü, antiemperyalist ve demok-
rat” bir halk lideri yaratmak, bu yolla da Alevî-Bektaşî toplumunu kendi saflarına 
kazanmak idi. Bunda da o zaman için bir dereceye kadar başarılı olmuş sayılabi-
lirlerdi.

Devrimci solun bu “tarihi bozma” faaliyetine, muhafazakâr milliyetçi denilen 
kesimle, bu kesim içindeki Türk-İslâm sentezci grubu, Hacı Bektaş-ı Velî’nin şahsın-
da “Şerîat’a en ince noktasına kadar sadık büyük bir Sünnî mutasavvıf” yaratmak 
suretiyle, aksi doğrultuda ikinci bir “tarihi bozma” faaliyetiyle karşılık verdi.5 Bu fa-
aliyetini, bundan birkaç yıl önce ihdas olunan bir dernekle kurumlaştırma yoluna 
gitti. Bu karşılıklı “tarihi bozma” sürecine, 1985’lerden itibaren, Alevîlik meselesinin 

3 Aslında bu süreci çok daha önceki bir tarihte fiilen başlatan Nâzım Hikmet’tir. Onun hapisteyken okuduğu M. 
Şerefeddin (Yaltkaya)’in Sımavna Kadısıoğlu Bedreddin (İstanbul, 1341) isimli eserinden ilham alarak yazdığı 
ünlü Şeyh Bedreddin Destanı (İstanbul, 1936), gerçekten destanî havasıyla bu tarihi bozma sürecinin başlama-
sında çok etkili olmuştur. Erol Toy’un 1970’li yıllarda yazdığı Pir Sultan Abdal isimli tiyatro eseri ise, benzer bir 
olayı Pir Sultan Abdal’ın şahsiyetinde meydana getirmiştir. Sabahattin Eyüboğlu’nun Yunus Emre’sini de bu ör-
nekler arasında saymak gerekir. Bu tür örnekler çoğaltılabilir; fakat burada bunları sıralamaya gerek yoktur. İ. 
Zeki Eyüboğlu’nun Hacı Bektaş Velî (İstanbul 1989)’sini de Anadolucular denen, Türk kültürünün kökenlerini 
Anadolu’nun antik dönem putperest kültüründe arayan kesimin görüşlerine bir örnek olarak verebiliriz.

4 Msl. bkz. Hacı Bektaş Veli (Bildiriler-Denemeler-Açık Oturum) (İstanbul, 1977); Adil Gülvahaboğlu, Hacı Bektaş 
Veli (Ankara, 1988); Lütfi Kaleli, Alevi-Sünni İnancında Mevlana-Yunus ve Hacı Bektaş Gerçeği (İstanbul, 1993).

5 Msl. bkz. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli (Ankara: Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Vakfı, 1988); Abdülkadir 
Sezgin, Hacı Bektaş Velî ve Bektaşîlik (Ankara: Kültür Bakanlığı, 1990); Yaşar Nuri Öztürk, Tarihi Boyunca Bek-
taşîlik (İstanbul, 1990); E. Rûhi Fığlalı, Türkiye’de Alevilik Bektaşîlik (Ankara, 1990).
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ortaya çıkmasıyla, muhafazakâr Alevî-Bektaşî kesimine mensup birtakım amatör 
araştırıcıların geliştirdikleri üçüncü bir aşama daha eklendi.6 Bu karşılıklı üçlü “ta-
rihi bozma” süreci günümüzde devam etmektedir. İşte Hacı Bektaş-ı Velî’nin tarih-
sel şahsiyetiyle, başka bir deyişle, tarihte yaşamış gerçek Hacı Bektaş-ı Velî ile ilgile-
nen bir araştırıcı, önce bu problemi aşmak zorunda olduğunu görecektir.

İkinci problem, Hacı Bektaş-ı Velî’nin –Türkiye’de Alevî-Bektaşî kesiminin 
güçlü bir “iman ve takdis” konusunu teşkil eden kutsal bir şahsiyet olması dola-
yısıyla, mensuplarının hafızasında yüzyıllar içinde örüle örüle oluşan– mitolojik 
şahsiyetidir. Dünya üzerinde değişik zaman ve mekânlarda pek çok örneği bulunan 
bu tarihsellikten mitolojikleşmeye doğru işleyen süreç, Anadolu’daki pek çok ben-
zerinden ziyade Hacı Bektaş-ı Velî için söz konusudur. Çünkü o, Anadolu Türk he-
terodoksisinin temel şahsiyeti olduğu için, din sosyolojisi deyimle, çok önemli bir 
“kült” konusudur. Ne Mevlânâ, ne Yunus Emre, hatta ne de Pir Sultan Abdal bu tür 
bir takdis konusu değildir. Bu problemin pratikteki sonucu ise, Hacı Bektaş-ı Velî 
hakkında ileri sürülecek bilimsel görüş ve kanaatlerin, Alevî-Bektaşî kesimi tarafın-
dan şiddetli tepki ile karşılanmasıdır. Öte yandan, bunun simetriği olan bir tepki 
de Hacı Bektaş-ı Velî’nin heterodoks karakterini bir türlü kabullenmek istemeyen, 
bu yüzden de bu paraleldeki görüşlere kesinlikle itibar etmeyen Sünnî kesimden 
gelmektedir.

Biri tarihsel diğeri aktüel bu iki probleme kısaca temas ettikten sonra, aynı de-
recede önemli bilimsel bir probleme daha dikkat çekmemiz gerekiyor. Bu, Hacı 
Bektaş-ı Velî hakkında tarihsel kaynak, belge ve bilgi kıtlığı problemidir. Bugüne 
kadar Hacı Bektaş-ı Velî’nin döneminden kalmış onunla ilgili hiçbir yazılı kaynak 
ve belge ortaya çıkmamıştır. Dönemin resmî kronikleri, diğer çağdaş kaynakları, 
hatta sûfî kaynakları bile ondan bahsetmezler. Bu, Türkiye’deki bazı popüler anga-
je tarihçiler tarafından “Sünnî çevrelerin ve baskıcı Selçuklu Devleti’nin kasıtlı tu-
tumu” tarzında komplocu bir yaklaşımla açıklanmak istenmişse de bilimsel olarak 
inandırıcılıktan uzaktır. Çünkü aynı kaynaklarda heterodoks kesime mensup başka 
sûfîlerden söz edildiği görülmektedir. İşte günümüzde Türkiye’de Hacı Bektaş Velî 
meselesinin şimdiki durumunu ve onunla ilgili üç önemli problemini böyle özetle-
yebiliriz. Bunları ciddi bir şekilde değerlendirip göz önüne almadan Hacı Bektaş-ı 
Velî problemini açıklığa kavuşturmak zordur.

Yöntem

Yukarda özetlenen problemler dikkate alındığında, Hacı Bektaş-ı Velî gibi hem ta-
rihsel hem de aktüel bakımdan nâzik bir konumda bulunan yarı kutsal bir şahsiye-
ti incelemenin güçlüğü iyice meydana çıkar. Öyle görünüyor ki, Hacı Bektaş-ı Velî 
hakkında bugüne kadar ileri sürülen zamandışı (anakronik) ve keyfî (spekülatif) 
yargı ve yorumlarla dolu yayınlar da galiba bundan yararlanmaktadırlar.

Bugünün modern tarihçisi, Hacı Bektaş-ı Velî’nin iki cephesini birden dikkate 
almak zorundadır:  (1) Tarihte yaşamış heterodoks bir sûfî olan Hacı Bektaş-ı Velî, 

6 Msl. bkz. Ali Sümer, Hacı Bektaş Velî (Ankara, 1970); A. Celalettin Ulusoy, Hacı Bektaş Velî ve Alevî-Bektaşî Yolu 
(Hacı Bektaş, 1980).
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(2) Bugün Alevî-Bektaşî kesiminin inançlarında yaşayan menkabevî (yahut mito-
lojik) Hacı Bektaş-ı Velî. Bunlardan birincisi tarihsel gerçekliğin, öteki ise bir inanç 
gerçekliğinin konusudur.

O halde böyle bir konumda olan ve üstelik hakkında yeterli ve müsbet tarih-
sel kaynak bulunmayan Hacı Bektaş-ı Velî hakkında neler söylenebilir? Nasıl söy-
lenebilir? Söylenebilenler ne ölçüde tarihte yaşamış Hacı Bektaş-ı Velî’yi yansıtır?

Şunu hemen belirtelim ki, Hacı Bektaş-ı Velî’yi yalnızca hakkındaki kaynakla-
rın ışığında ve çerçevesinde –bu kaynaklar son derece bol ve tatmin edici olsa bi-
le– anlamaya çalışmak kesinlikle yeterli değildir. Araştırıcı, bu bilgileri dönemin 
Anadolu’sunun sosyoekonomik ve kültürel yapısı çerçevesinde ele almak ve değer-
lendirmek zorundadır. Hacı Bektaş-ı Velî’nin nasıl bir çevrenin ve toplumun adamı 
olduğu meselesi burada birinci derecede önem kazanır. Bu da yetmeyecektir. Sel-
çuklu Devleti zamanında Anadolu topraklarında dînî-mezhebî ve özellikle tasav-
vufî akımları tahlil etmek, bunların inanç ve doktrin yapılarını, unsurlarını, önemli 
temsilcilerini de hesaba katmak icap edecektir.

İşte kaynaklardaki bilgiler ancak böyle bütüncü bir yaklaşım ile değer kaza-
nabilir. Özellikle din ve tasavvuf akımlarının sosyal tabanları iyi değerlendirilirse, 
Hacı Bektaş-ı Velî’nin nasıl bir kimliğin temsilcisi olduğu doğruya yakın bir biçim-
de tesbit edilebilir. Ayrıca adına izafeten kurulan Bektaşî tarikatının ve onu takdis 
eden tarihteki ve bugünkü Alevî zümrelerinin halihazırdaki inanç ve doktrin yapı-
ları da önemli ölçüde bize fikir verecektir.

Kaynaklar

Hacı Bektaş-ı Velî’yi bugün ancak ikinci dereceden, yani kendi zamanından epey-
ce sonra yazılmış kaynaklardan incelemek mümkündür. Bunlar kronolojik olarak 
şöyle sıralanabilir:

Verdikleri bilgiler muhakkak ki kendi zamanlarından daha öncesine ait birta-
kım şifahî rivayetlere dayanan bu kaynakların en eskisi, 14. yüzyılın ünlü sûfîlerin-
den Âşık Paşa (öl. 1332)’nın oğlu Elvan Çelebi (öl. 1359 sonrası)’nin Menâkıbu’l-Ku-
dsiyye isimli menkabevî aile tarihidir. Hacı Bektaş-ı Velî’nin şeyhi olup 1240 yılında 
Selçuklu yönetimine karşı Babaî İsyanı diye bilinen büyük sosyal hareketi gerçek-
leştiren Vefâî şeyhi Baba İlyas-ı Horasanî’nin torunu olan bu sûfî şâirin eseri, Hacı 
Bektaş-ı Velî’yi yalnızca isim olarak zikretmesine rağmen bize çok önemli ipuçları 
verir. Aile içindeki geleneksel bilgileri yetkili bir ağız olarak intikal ettirmesi itiba-
riyle çok mühim bir kaynaktır.7

İkinci referansımız ise aslında bir Mevlevî kaynağı olup 14. yüzyılda, yani Ha-
cı Bektaş-ı Velî’nin vefatından (1271) yaklaşık yüz yıl sonra, Mevlânâ Celâledin-i 
Rûmî’nin torunu Ulu Arif Çelebi’nin emriyle, Ahmed Eflâkî adlı bir Mevlevî tarafın-
dan kaleme alınan meşhur Menâkıbu’l-Arifîn isimli Farsça eserdir. Dönem Anado-
lu’sunun ve Mevlevîliğin tarihi bakımından çok önemli bir konuma sahip bu kay-
nakta, Hacı Bektaş-ı Velî hakkında, kısa bir pasaj vardır. Ama bu kısa pasaj hem 

7 Elvan Çelebi, Menâkıbu’l-Kudsiyye fi Menâsıbi’l-Ünsiyye, neşr. İsmail E. Erünsal-A. Yaşar Ocak (İstanbul, 1984), 
169-70.



AHMET YAŞAR OCAK

ANADOLU HETERODOKS 

TÜRK SÛFÎLİĞİNİN 

TEMEL TAŞI: 

HACI BEKTAŞ-I VELÎ 

EL-HORASÂNÎ (?-1271)

199

onun sûfî niteliği itibariyle hem de öteki kaynakları kontrol etme bakımından bü-
yük önem taşır.8

İkisi de 14. yüzyıla ait adları geçen bu iki kaynaktan sonra sırayı, bizzat Hacı 
Bektaş-ı Velî adına düzenlenmiş olup, 15. yüzyılın son çeyreği içinde kaleme alındı-
ğı kesin gibi görünen Menâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektaş-ı Velî el-Horasânî’dir. Hiç şüphe 
yok ki, 15. yüzyılın son çeyreği içinde yazıya geçirilmiş olmakla beraber burada yer 
alan menkabeler Hacı Bektaş-ı Velî’nin belki hayatında teşekkül etmeye başlamış 
olup bağlılarının arasında ağızdan ağıza dolaşarak 15. yüzyıla gelmiş bulunuyordu. 
Daha çok Vilâyetnâme-i Hacı Bektaş diye tanınan bu metnin bir önemi, tarihsel Ha-
cı Bektaş-ı Velî’yi tesbite yarayacak çok önemli ve değerli veriler sunmasından geli-
yorsa, bir diğer önemi de Bektaşîlik ve Alevîlikte bugün de mevcut olan inançların 
çoğunun kaynağını oluşturmasından ileri gelir. Bu itibarla bu çevrelerde yarı kutsal 
bir niteliği vardır. Ayrıca Hacı Bektaş-ı Velî’yi Ahmed-i Yesevî geleneğine bağlayan 
çok önemli metinler ihtiva eder.9 Kısacası, bu eserin tarihsel gerçeklerle menkabe-
lerin birbirine karıştığı çok değerli bir kaynak olduğunu söyleyebiliriz. Bugün man-
zum ve mensur olmak üzere iki ayrı versiyonu bulunmasına rağmen aralarında he-
men hemen hiçbir esaslı fark bulunmadığı rahatlıkla söylenebilir.

Aynı yüzyıldan bir diğer kaynak ise, ünlü İranlı mutasavvıf Abdurrahman-ı 
Câmî (öl. 1495) tarafından Nefehâtu’l-Üns min Hazarâti’l-Kuds adıyla Farsça yazılıp, 
aynı devirde Lâmiî Çelebi’nin Terceme-i Nefehât adıyla Türkçeye çevirdiği sûfî bi-
yografileri koleksiyonudur (Tabakât). Üç dört cümleyi geçmeyen buradaki ifadeler 
de Hacı Bektaş-ı Velî’nin mistik şahsiyeti hakkında dikkate alınması gereken müşa-
hedeler beyan eder.10

Bir başka kaynak, 16. yüzyılın başlarında, yine Baba İlyas-ı Horasânî’nin sülâ-
lesine mensup bir sûfî tarihçi olan Âşıkpaşazâde’nin –kendi adıyla da anılan– ünlü 
Tevârîh-i Al-i Osman isimli eseridir. O tarihinde, vaktiyle büyük dedesinin halifesi 
olan Hacı Bektaş-ı Velî’ye dair hiç şüphesiz aile içinden gelen şifahî bilgilere daya-
narak çok ilgi çekici satırlar kaydeder. Bu bilgiler, bugün Alevî-Bektaşî geleneğin-
deki bilgilerden çok farklıdır. Onun için Alevî-Bektaşî kökenli araştırıcılar bunların 
doğru olmadığını savunurlar. Bununla beraber bu bilgiler öyle kolayca dikkate alın-
mayacak cinsten olmayıp, büyük bir ihtimalle tarihî Hacı Bektaş-ı Velî’ye en yakın 
bilgilerdir.11

Bu beş kaynağın beşi de Hacı Bektaş-ı Velî’nin heterodoks kimliğini vurgula-
makta âdetâ ağız birliği etmiş gibidir.

Son olarak yine 16. yüzyıldan değişik bir biyografi kaynağını daha söz konu-
su etmemiz gerekir ki, bu da Taşköprülüzâde Ahmed’in eş-Şakayıku’n-Nu’mâniyye 
adıyla ünlü biyografi kitabıdır. Çok tanınan bu eserde Hacı Bektaş-ı Velî, diğer beş 
kaynağın aksine tam anlamıyla Ehl-i Sünnet’e mensup bir velî olarak takdim olu-
nur.12

8 Ahmed Eflâkî, Arifler’in Menkıbeleri, çev. Tahsin Yazıcı (İstanbul, 1964), I, 481-2.
9 Manâkib-i Hacı Bektaş-ı Velî, Vilâyet-nâme, neşr. Abdülbâki Gölpınarlı (İstanbul, 1958).
10 Lâmiî Çelebi, Terceme-i Nefehâtü’l-Üns (İstanbul, 1270), 691.
11 Tevarih-i Âl-i Osman, Âşıkpaşazâde Tarihi, neşr. Âlî Bey (İstanbul, 1332), 204-5.
12 Edirneli Mecdî, Terceme-i Şakaik-i Nu’mâniye (İstanbul, 1269), 44. Şakayık’ın bu takdimi, erken Osmanlı dö-
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Sonraki yüzyıllara ait bazı eserlerde de Hacı Bektaş-ı Velî’ye dair bilgilere rast-
lanırsa da bunlar esas olarak bu saydıklarımıza –bilhassa Vilâyetnâme’ye ve Şaka-
yık’a– dayanırlar.

İşte Hacı Bektaş-ı Velî hakkındaki tarihsel kaynaklar bu sayılanlardan ibaret 
olup, en eskisinin bile, onun vefatından yaklaşık yüz yıl sonra kaleme alındığını ve 
üstelik beşincisi ve altıncısı hariç olmak üzere, diğerlerinin menkabevî (hajiografik) 
nitelikte kaynaklar olduğunu bir kere daha hatırlayalım.

Görüldüğü gibi, tarihsel Hacı Bektaş-ı Velî’nin tamamiyle, mitolojik Hacı Bek-
taş-ı Velî’nin ise, günümüzde Alevî-Bektaşî zümreleri arasındaki menkabe ve riva-
yetler hariç, kısmen bunlara dayanılarak incelenmesi gerekiyor. Bu ise ne yazık ki 
tarihsel Hacı Bektaş-ı Velî’nin biyografisi, mistik hüviyeti ve fikirleri konusunda bi-
zim birçok problemle karşı karşıya kalmamız demek oluyor.

Tarihsel Hacı Bektaş-ı Velî

Hacı Bektaş-ı Velî’yi bu sergilemeye çalıştığımız metod ve kaynaklar çerçevesinde, 
ilgili bütün problemleri sorgulayarak detaylı bir biçimde ortaya koymak, ne yazık ki 
bu yazı çerçevesinde mümkün değildir. Bu, başlı başına bir kitap işidir. Burada ise 
ancak konunun ana hatları belirtilmeye çalışılacaktır.

Bugün bir araştırıcı tarihte yaşamış Hacı Bektaş-ı Velî’yi incelemek istediği za-
man, yukarda zikredilen kaynakların dışında pek fazla seçeneği olmadığını göre-
cektir. Esasen 13. yüzyıl Anadolu’sunda yarı göçebe bir hayat sürmekte olan belli 
sayıdaki bir cemaate mensup biri için bu çok tabiidir.

Söz konusu kaynakların sunduğu sınırlı imkânlar çerçevesinde ancak şöyle bir 
tablo oluşturulabilir: Bir defa, Anadolu’ya gelmeden önceki hayatı, yani, memleke-
ti, doğumu, ailesi ve nasıl bir yetişme sürecinden geçtiği hakkında Vilâyetnâme’de-
ki –ve bugünün Alevî-Bektaşî çevrelerinde yerleşmiş olup esas olarak bu esere da-
yanan– menkabevî bilgileri saymazsak, tarihen müsbet bir şey söyleyecek durum-
da değiliz. Ancak Horasan Erenleri diye bilinen Kalenderiyye akımına mensup cez-
beci sûfîlerden biri, dolayısıyla Horasan Melâmetiyye mektebinden olduğuna mu-
hakkak nazarıyla bakılabilir. Bu sebeple, 13. yüzyılda Cengiz istilası önünden vukû 
bulan derviş göçleri arasında aynı mektebe mensup Yesevî veya daha kuvvetli bir 
ihtimalle Haydarî dervişlerinden biri olarak Anadolu’ya gelmiş olmalıdır. Burada 
bugüne kadar gözden kaçan çok önemli bir noktayı özellikle belirtmek lâzımdır, 
ki o da şudur: Bütün benzeri Türkmen şeyhlerinde olduğu gibi, muhtemelen Hacı 
Bektaş da kendine bağlı bir Türkmen aşiretinin başında bulunuyordu. Genellikle 
bu oymaklar –Dede Ğarkın’a bağlı Ğarkın veya Karkın oymağında olduğu gibi– baş-
larındaki şeyhin adıyla anılıyordu. Hacı Bektaş’ın durumu da böyle olmalıdır. Nite-
kim Osmanlı tahrir defterlerine dayalı çok ilginç yeni bir araştırma, Hacı Bektaş-ı 

nemine ait bütün şahsiyetler için söz konusudur. 16. yüzyılda, Osmanlı İmparatorluğu’nun ihtişamlı ve Ehl-i 
Sünnet inançlarının sıkı sıkıya uygulandığı bir döneminde eserini kaleme alan Taşköprülüzâde’nin, erken dö-
nemin bütün şahsiyetlerini zamanının telakkilerine uygun bir çerçeve içinde takdime çalışmasını anlamak 
mümkündür. Ama bugünün modern tarihçilerinin bu psikolojiyi hesaba katmadan, bu kaynakta verilen bü-
tün bilgileri hiçbir eleştiriye tabi tutmadan kabullenmemeleri gerekir.
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Velî’ye bağlı geniş bir Bektaşlu oymağının bulunduğunu ortaya koydu.13

Hacı Bektaş-ı Velî Anadolu’da yeni bir sûfî çevreye intisap etmiş görünüyor. Bu 
çevre, Yesevîlik ve Haydarîliğe çok benzeyen ve 13. yüzyılda Anadolu’da önce ünlü 
Türkmen şeyhi Dede Ğarkın, sonra da onun halifesi Baba İlyas-ı Horasanî tarafın-
dan temsil edilen Vefâîlik tarikatı çevresidir. Hacı Bektaş-ı Velî ve kardeşi Menteş, 
Baba İlyas-ı Horasanî’ye intisap ettiler. Hacı Bektaş adı geçen şeyhin halifelik ma-
kamına kadar yükseldi. İşte tam o sırada, 1239 yılı sonlarına doğru Babaî isyanı pat-
ladı. İsyana katılan Menteş, Sivas’ta Selçuklu kuvvetlerine karşı yapılan muharebe-
de öldürüldü. Hacı Bektaş-ı Velî ise ya tasvip etmediğinden veya başka bir sebeple 
isyana katılmamış, hatta belki de, isyan liderinin bir halifesi olduğundan, yakala-
nıp öldürülmekten kurtulmak için takibattan kaçıp izini kaybettirmiş görünüyor.14

Aradan yıllar geçip Anadolu Moğolların hâkimiyeti altında yaşamaya başla-
yınca, yani yaklaşık 1250’lerden sonra, Hacı Bektaş-ı Velî’yi bugün dergâhının bu-
lunduğu Hacıbektaş kasabasının yerindeki, o zamanlar yarı göçebe Çepni oyma-
ğından bir kolun –muhtemelen kendine bağlı Bektaşlu kolunun– yaşadığı Suluca-
karaöyük diye anılan küçük bir köyde görüyoruz.15 O burada zaman zaman mün-
zevî bir hayat sürmekle beraber, oymağının günlük işleriyle de ilgisini kesmeden 
yaşamaktadır. İşte kanaatimizce Hacı Bektaş-ı Velî’nin asıl tarihsel rolü bu ikinci 
aşamada devreye girmektedir.

Onun burada bir Türkmen şeyhi olarak kendi cemaati içinde mürşidlik görevi-
ni sürdürürken, ayrıca paralel iki istikamette daha İslâm propagandası yaptığı anla-
şılıyor. O ilk önce bugünkü Ürgüp yöresindeki Hıristiyanlarla çok sıkı ilişkiler geliş-
tirip onların ihtidâsına zemin hazırladıktan başka, işgalci Şamanist Moğollar’ın da 
Müslümanlığı kabul etmeleri için yoğun faaliyetler göstermiş, halifelerini bu me-
yanda Anadolu’nun dört bir köşesine yollamıştır.16 Hacı Bektaş-ı Velî’nin bu İslâm 
propagandası, hiç şüphesiz İslâm fıkhının sıkı kurallarıyla sınırlandırılan ortodoks 
bir anlayış değil, Horasan Melâmetiyyesi’nin kuru zühd (ascétisme) karşıtı cezbe-
ci (extatique) karakterini yansıtmaktadır. Bundan da öte, bu İslâm anlayışı İslâm 
sûfîliğinin yapısından kaynaklanan geniş bir hoşgörüye dayanan, mühtedîleri bir-
denbire eski kültür çevrelerinden koparmadan, bu kültürden gelen eski inançlarını 
da kendi içerisinde değerlendiren bağdaştırmacı (syncrétique), yani heterodoks bir 
İslâm anlayışıydı. Onun bu yönteminin, Anadolu’nun Müslim ve gayrimüslim top-
lumları arasında önemli bir yakınlaşma ortamının doğmasına yol açtığını söyleye-
biliriz. O kadar ki, bölge Hıristiyanlarının da ona büyük bir yakınlık duyduğunu ve 
kendisini Aziz Charalambos adıyla takdis ettiklerini biliyoruz.17 Öyle görünüyor ki, 
zaman zaman bazı Moğol idarî otoritelerine karşı çıkmak durumunda kalmış olsa 
da Hacı Bektaş-ı Velî, Sulucakaraöyük’teki mütevazı zâviyesinde bu şekilde ömrü-

13 Bkz. Irène Beldiceanu-Steinherr, “Les Bektaşî à la lumière des recensements ottomans (XVe-XVIe siècles)”, WZ-
KM 81 (1991): 21-79.

14 Âşıkpaşazâde, Hacı Bektaş’ın, kardeşi Menteş’le Baba İlyas’a mürid olduklarını, sonra beraberce Kırşehri’ne 
geldiklerini, oradan Kayseri’ye geçtiklerini, Menteş’in Sivas’a gidip orada şehid düştüğünü, Hacı Bektaş’ın ise 
Karayol’a (Sulucakaraöyük) geldiğini ve orada yerleştiğini bildirir (bkz. 204-205).

15 Bkz. Velâyetnâme, 26.
16 Bkz. Velâyetnâme, 23-4, 38-45, 56.
17 Msl. bkz. Speros Vryonis, The Decline of Medieval Hellenisme in Asia Minor (Berkeley, 1971), 485.
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nü tamamlamış olmalıdır (öl. 1271). İşte tarihsel Hacı Bektaş-ı Velî hakkında bugün 
müsbet bir yaklaşımla söyleyebileceklerimiz yalnızca bunlardan ibarettir. 

Nisbeten bu dar coğrafya içinde cereyan eden hayat tarzı yüzünden olmuş 
olmalıdır ki, Hacı Bektaş-ı Velî, yaşadığı süre boyunca Selçuklu başkentinin veya 
önemli kültür merkezlerinin ilgisini çekecek, dolayısıyla bu büyük şehirlerdeki bü-
yük tekkelerde yaşayan entelektüel kesime mensup meslektaşları gibi zamanın 
belgelerinde iz bırakmamıştır. Onun böyle gözlerden uzak bir mıntıkayı seçmesi 
hiç şüphesiz boşuna değildi. Selçuklu merkezî yönetiminin 1240 Babaî isyanından 
sonra heterodoks çevrelere karşı takip ettiği politika sonucu, Hacı Bektaş-ı Velî’nin 
bu çevrelerden olabildiğince uzak bir yeri seçmesi kadar tabii bir şey olamazdı. Ay-
rıca büyük şehirlerdeki Sünnî meslektaşlarının da eleştirilerinden uzak olmayı ter-
cih ettiği de düşünülebilir. Nitekim Mevlânâ’nın bile, yüzünü görmediği ve ancak 
gıyaben tanıdığı bu Türkmen şeyhine hiç de iyi gözle bakmadığını biliyoruz.18

Hacı Bektaş-ı Velî nasıl bir sûfî kimliği temsil ediyordu? Daha önceki bir ta-
rikata mı mensuptu, yoksa kendi adını verdiği yeni bir tarikat mı kurmuştu? Bek-
taşîliğin onunla ilgisi nereden geliyor gibi sorulara gelince, önce şunu altını çizerek 
vurgulayalım ki Şakayık-ı Nu’mâniye hariç, yukarda saydığımız kaynakların hiçbiri, 
Hacı Bektaş-ı Velî’yi –bugün muhafazakâr milliyetçi araştırıcıların iddiasının aksi-
ne– klâsik anlamda Sünnî bir sûfî olarak görmez.19 Zâten bugün kendini Hacı Bek-
taş-ı Velî’ye bağlayan Bektaşîliğin ve Alevîliğin heterodoks yapısı da bunun en kuv-
vetli delilidir. Bektaşîliğin önce Sünnî bir tarikat olduğunu, fakat Balım Sultan ta-
rafından bugün bilinen hüviyetine sokulduğunu ileri süren milliyetçi muhafazakâr 
tezin bilimsel ve tarihî hiçbir kıymeti yoktur. Tasavvuf tarihinde de böyle bir olayın 
benzeri mevcut değildir. Hacı Bektaş-ı Velî’nin Sünnî bir mutasavvıf olduğu tezini 
ileri sürenler, genellikle ona mal ettikleri Makalât isimli esere dayanırlar. Bugüne 
kadar değişik araştırıcılar tarafından metni yayınlanan20 ve sûfîliğe yeni giren mü-
ridler için basit seviyede bir el kitabı niteliğini taşıyan bu eserin, hiçbir muhteva 
kritiği yapılmamıştır. Eserin üstünde en kapsamlı çalışmayı yapan Esat Coşan, bir 
edebiyat tarihçisi gözüyle eserin yalnız muhteva analizini yapmış, fakat kritiğine 
girişmemiş, Hacı Bektaş-ı Velî’yi de bu gözle bir Ehl-i Sünnet âlim ve mutasavvıfı 
olarak değerlendirmiştir.21 Diğer yayınlayıcılar da aynı şekilde hareket etmişlerdir. 
Ancak son yıllarda, Hacı Bektaş’ın Ehl-i Sünnet’ten olduğunu ispat yolunda üzerin-
de çok spekülasyon yapılan bu eserin Hacı Bektaş-ı Velî’ye aidiyeti tarihen henüz 
belgelendirilmiş değildir. Bunun gibi, Kitabu’l-Fevâid, Fâtih Tefsiri ve yakın bir geç-
mişte yine hiçbir bilimsel kritik metodu uygulanmadan, sırf Makalât ile aynı cild 
içinde bulunuyor diye –metinde bir tek defa Hacı Bektaş-ı Velî’nin adı geçmediği 
gibi, onu ima eden en ufak bir kelime dahi bulunmadığı halde– ona atfen yayım-
lanan Şerh-i Besmele vb. risâlelerin de Hacı Bektaş-ı Velî’ye aidiyeti çok şüphelidir.22 

18 Bkz. Eflâkî, I, 482.
19 Şakayık’ın bu tavrının sebebine yukarda 11 numaralı notta temas edilmişti.
20 Msl. bkz. Mehmet Yaman, Hacı Bektaş-ı Velî, Makalât ve Müslümanlık (İstanbul: Gülbay Yayınları, 1985); Esat 

Coşan, Hacı Bektaş-ı Velî, Makalât (İstanbul, 1986).
21 Bkz. yukardaki notta gösterilen eser, incelemeler, ss. xv-lxi.
22 Bkz. Rüştü Şardağ, Her Yönüyle Hacı Bektaş-ı Velî ve En Yeni Eseri Şerh-i Besmele (İzmir, 1985).
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Günümüzde ona atfen sloganlaştırılmış bir halde tekrar edilip duran sözler için de 
aynı husus geçerlidir. Esasen Hacı Bektaş-ı Velî konumundaki konar-göçer bir Türk-
men aşîretinde yaşayan bir Türkmen sûfîsinin bu tarz eserler yazıp yazamayacağı 
tartışılabilir. Bugüne kadar böyle bir olayın henüz bir başka örneğine rastlandığını 
söyleyebilmek zordur.

Vilâyetnâme’nin dikkatli bir tahlili, Hacı Bektaş-ı Velî’nin hem Ahmed-i Yesevî 
hem de Kutbeddin Haydar geleneklerini sıkı sıkıya koruyan bir Haydarî şeyhi ol-
duğunu,23 Elvan Çelebi, Ahmed Eflâkî ve Âşıkpaşazâde’nin eserleri ise, onun Ba-
ba Resûl’ün, yani –bir Vefâî şeyhi olan– Baba İlyas-ı Horasanî’nin halifesi bulun-
duğunu açıkça gösteriyorlar.24 Kaynaklarımızdaki bu kayıtlara güvenmek gerekirse, 
onun sûfî kimliği konusunda şu sonucu ulaşmamız lâzım geliyor. Hacı Bektaş-ı Velî 
çok büyük bir ihtimalle, Haydarîlik tarikatının bir mensubu olarak Anadolu’ya gel-
miş, sonra Baba İlyas-ı Horasanî çevresine girerek Vefâîlik tarikatının da bir mün-
tesibi olmuş olmalıdır. O hayatının sonuna kadar da çok muhtemel olarak böyle 
yaşadı. Bu durumda kendisinin, sanıldığı gibi, adını taşımasına rağmen Bektaşîliği 
bizzat kurmamış olduğu muhakkaktır. Bugün bütün araştırıcılar bu konuda fikir 
birliği içindedirler. Zaten Bektaşîlik, 16. yüzyılın ilk yıllarında Balım Sultan tarafın-
dan Haydarîliğin içinden ayrılmak suretiyle onun adına kurulmuştur. 

Bütün bu süre içinde çarpıcı olan hadise, Hacı Bektaş-ı Velî etrafında teşek-
kül eden kültün, Anadolu’da ondan çok daha eski olan ve göçlerle buraya intikal 
eden Ahmed-i Yesevî, Kutbeddin Haydar, Dede Ğarkın kültlerini ve nihayet, büyük 
bir dinî-sosyal hareketin lideri olmasına rağmen Baba İlyas kültünü kendi içine al-
ması ve böylece, Anadolu’daki bütün heterodoks sûfî eğilimleri temsil eder duru-
ma yükselmesidir. Ayrıca bütün yerel İslâm öncesi kültleri de kendi bünyesi içinde 
özümseyerek bağdaştırmacı (senkretik) bir yapı ortaya koymak suretiyle,25 kendi-
ni Anadolu Türk heterodoksisinin temeline yerleştirebilmiş bulunmasıdır. Nitekim 
bu bağdaştırmacılık özelliğidir ki, Bektaşîliğe dünyaca ünlü hoşgörülü niteliğini ka-
zandırmıştır.

İşte bu bağdaştırmacı kültün teşekkülü, aynı zamanda menkabevî yahut mi-
tolojik Hacı Bektaş-ı Velî’yi sahneye çıkaracak ve hem Bektaşîliğin hem Alevîliğin 
merkezine oturtacaktır. Yani Hacı Bektaş-ı Velî asıl tarihsel rolünü, yaşarken değil 
tıpkı Hz. İsa, Hz. Ali, ve hatta ünlü sûfî Hallâc-ı Mansur gibi, öldükten sonra oyna-
yacaktır. Bu sebeple şunu diyebiliriz ki, Hacı Bektaş-ı Velî yaşarken yapamadığını, 
öldükten sonra yapmıştır.

23 Bkz. Vilâyetnâme, 9-16. Bu eser, Hacı Bektaş-ı Velî’yi çihar darb (saç, sakal, kaş tıraşı) yapan, uzun ve gür bıyık-
lı, belden yukarısı çıplak bir abdal olarak tarif etmek suretiyle tipik bir Haydarî dervişi olduğunu dolaylı olarak 
anlatır.

24 Bkz. Menâkıbu’l-Kudsiyye, gösterilen yer; Ariflerin Menkıbeleri, gösterilen yer; Tevârîh-i Âl-i Osman, gösterilen 
yer.

25 Bektaşîliğin senkretik yapısı konusunda geniş bilgi için bkz. Köprülü, “Anadolu’da İslâmiyet”, 405-8; aynı ya-
zar, “Bektaşiliğin menşe’leri”, gösterilen yerde; Irène Mélikoff, “Recherches sur les composants du syncrétisme 
Bektachialevi”, Studia Turcologica, Memoriae Alexii Bombaci Dicata (Napoli 1982): 379-95; ayrıca bkz. Mélikoff, 
Uyur Idik Uyardılar, çev. Turan Alptekin (İstanbul, 1993), 117-38.
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Menkabevî yahut Mitolojik Hacı Bektaş-ı Velî ve Abdal Musa

Şurasını unutmamalıdır ki, Bektaşîlikten başka hiçbir tarikatın pîri bu derece mu-
azzam bir kültün, güçlü bir imanın ve kutsallığın konusu olmamıştır. Mevlânâ 
Celâleddin’in Mevlevîlikteki yeri bile, Hacı Bektaş-ı Velî’nin Bektaşîlikteki yeriy-
le karşılaştırılamaz. O halde tarihsel Hacı Bektaş-ı Velî’nin mitolojik Hacı Bektaş-ı 
Velî’ye dönüşerek kutsallık kazanması ve bir imanın konusu olması hadisesi nasıl 
meydana gelmiştir? Bu çok mühim olay nasıl bir sürecin ürünüdür? Bu süreç nasıl 
gerçekleşmiştir?

Bu önemli soruların cevabı, bugün Antalya-Elmalı yakınındaki Tekkeköy’de 
bulunan türbesinde yatan Abdal Musa’da düğümlenmektedir. Vaktiyle Fuat Köprü-
lü, Abdal Musa’ya tahsis ettiği bir monografide, 14. yüzyılda Hacı Bektaş-ı Velî’nin 
Sulucakaraöyük’teki tekkesinden yetişen bu mühim şahsiyetin, Hacı Bektaş-ı Velî 
kültünün yayılmasında nasıl büyük bir rol oynadığını mükemmel bir şekilde or-
taya koymuştur.26 Köprülü’nün araştırmalarından ve günümüz bilim adamlarının 
yeni çalışmalarından çıkan sonuca göre, kendi yaşadığı dönemde pek tanınmayan 
bu mütevazı Türkmen şeyhini, gerek hayattayken, gerekse ölümünden kendi za-
manına kadar geçen süre içinde üretilen yeni menkabeler aracılığıyla, başta yeni 
kurulmakta olan Osmanlı Beyliği olmak üzere, bütün Orta ve Batı Anadolu’da tanı-
tarak âdetâ tekrar hayata kavuşturan, Abdal Musa olmuştur. Bu itibarla kelimenin 
tam anlamıyla, “Abdal Musa Alevî-Bektaşî kesiminin inançlarında yaşayan mitolo-
jik Hacı Bektaş-ı Velî’nin yaratıcısıdır” demek hiçbir zaman mübalağa sayılmamalı-
dır. İşte bugün elimizde bulunan ve Alevî-Bektaşî toplulukları nezdinde kutsal bir 
kitap muamelesi gören Vilâyetnâme, 15. yüzyılın son yıllarında bu menkabelerin 
toplanıp yazıya geçirilmiş şeklinden ibaret olup, çoğunluğu itibariyle bu mitolojik 
Hacı Bektaş-ı Velî’yi yansıtır. Ancak bu, Vilâyetnâme’de hiçbir tarihsel temel yoktur 
anlamına gelmez. Aksine, Vilâyetnâme’de Hacı Bektaş-ı Velî’nin tarihî şahsiyetini 
aydınlatmaya yarayacak oldukça ilginç ipuçları vardır. Yukarda bunlardan yararla-
nılmıştır. Ancak bu yine de Vilâyetnâme’nin genel niteliğini değiştirmez. Alevî-Bek-
taşî toplulukları bugün Hacı Bektaş-ı Velî’yi Vilâyetname’nin takdim ettiği mitolojik 
çerçevede tanır ve takdis ederler; bu çerçeveye aykırı bir şey söylendiği zaman şid-
detle tepki gösterirler.

Vilâyetnâme nasıl bir Hacı Bektaş-ı Velî portresi çiziyor? Vilâyetnâme’deki Hacı 
Bektaş-ı Velî’nin en belirgin niteliği, Oniki İmam soyuna nisbet edilmesi, yani Pey-
gamber sülâlesine mensup bir seyyid olmasıdır. Babası İbrahim-i Sânî İmam Musa 
Kâzım neslindendir ve Horasan hükümdarıdır. Yani Hacı Bektaş-ı Velî bir şehzâde- 
dir. Küçükken önce ünlü sûfî Lokman-ı Perrende’nin, sonra onun tavsiyesiyle Ah-
med-i Yesevî’nin yanında eğitilir. Daha o zamanlar birçok kerâmetler göstererek her- 
kesi hayretler içinde bırakır. Ahmed-i Yesevî’nin nefes evladı olan Kutbeddin Hay-
dar’ı, esir düştüğü Bedahşan ilindeki kâfirlerin elinden kurtarır. Sonra onun artık ol-
gunlaştığını gören Ahmed-i Yesevî, kendisine halifelik (yetkili temsilcilik) sembol-
leri olan cihâz-ı fakr’i (tâc, şamdan, seccade, sofra ve alem) teslim etmek sûretiyle 
beline tahta kılıcını kuşatır ve Rum (Anadolu) diyarını irşad etmekle görevlendirir.

26 Bkz. “Abdal Musa”, neşr. O. Köprülü, TK, sayı: 124, sene: 1973, ss. 198-207.
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Anadolu’ya gelmeden önce Mekke’ye giderek hac görevini de ifa eden Bektaş, 
Hacı unvanını böyle alır. Dönüşte Necef ’i ve Kerbelâ’yı ziyaret ettikten sonra Ana-
dolu’ya gelir. Buradaki Rum Erenleri onun gelişinden haberdar olurlarsa da buna 
pek sevinmezler. Hacı Bektaş-ı Velî, Çepni oymağına mensup konar-göçer birkaç 
evin kışlağı durumundaki Sulucakaraöyük’e (bugünkü Hacıbektaş kasabası) gelir. 
Kadıncık Ana’nın evine misafir olur. Bu arada kerâmetleriyle dikkat çeker. Geçimi-
ni sağlamak için köyün sığırlarını güder.

Bir müddet sonra bugünkü dergâhın yerinde ilk inziva yeri olan Kızılca Hal-
vet’i yapar. Bugünkü tekke bu arazide yer almaktadır. Böylece Hacı Bektaş-ı Velî ar-
tık kendini kabul ettirmiş ve mürid edinmeye başlamıştır. Ünü çabuk yayılır. Çev-
redeki velîler (evliyâ) onu kıskanırlar ve çeşitli sınavlardan geçirirlerse de o hepsi-
ni utandırır. Avucundaki yeşil beni göstererek Hz. Ali’nin mazhar’ı olduğunu, yani 
onun kendi bedeninde zuhur ettiğini ispat eder. Böylece Rum’un en büyük evliyâsı 
olduğu anlaşılır.

Hacı Bektaş-ı Velî buradaki ikameti esnasında Seyyid Mahmud-ı Hayrânî, Ahi 
Evran vb. büyük Rum evliyâsıyla yakınlık kurar. Çevredeki gayrimüslimlerle yakın 
ilişkiler içine girer. Moğol otoriteleriyle tanışır. Onlardan bir kısmını Müslüman 
eder. Bu arada birçok da halife yetiştirir. Sonunda ölümünden az evvel onların her 
birine halifelik icâzetnâmesi vererek Anadolu’nun bir yanına yollar ve kendisi de 
kerâmetine yakışır bir ölümle vefat eder.

Sonuç

Buraya kadar hiç şüphesiz ki çok kısa olarak anlatılanlardan ortaya çıkan sonuca 
bakılırsa, Hacı Bektaş-ı Velî’nin asıl şöhretinin ve etrafında teşekkül eden muaz-
zam kültün, vefatından sonra teşekkül ettiğini söylemeliyiz. Bu kültün esas kaynağı 
onun Sulucakaraöyük’teki dergâhı olup burası bir Haydarî zâviyesidir. 14. yüzyılın 
ilk çeyreğinden sonra buranın şeyhi olan Abdal Musa, bir Haydarî şeyhi olarak ken-
dine mensup olan bir kısım dervişleriyle buradan kalkıp yeni kurulmakta olan Os-
manlı Beyliği arazisine gitmiş, orada Orhan Gazi’nin hizmetinde fetihlere katılmış 
ve başarılı olmuştur. Fakat onun yaptığı asıl büyük iş bu fetihlerdeki başarısı değil, 
bu arada birlikte savaştığı Osmanlı gazilerine Hacı Bektaş-ı Velî’nin menkabeleri-
ni anlatarak onu tanıtması olmuştur. O bunu önce Bursa havalisinde yapmış, son-
ra buradan Bergama ve yakınlarına geçmiş, oradan da Antalya’ya giderek bugünkü 
Tekkeköy’de zâviyesini açıp yerleşmiştir.

Bu tarihî hadise şunu gösterir: Hacı Bektaş-ı Velî kültü önce, hayattayken bizzat 
Hacı Bektaş’ın da mensubu bulunduğu Haydarî dervişleri arasında ortaya çıkmış, 
gelişmiş ve onlar vasıtasıyla her tarafa yayılmıştır. Osmanlı gazileri aracılığıyla Ha-
cı Bektaş-ı Velî’yi tanıyan Osmanlı sultanları, Yeniçeriliği kurarken, onun Osmanlı 
gazileri arasında yaygın olan güçlü Hacı Bektaş kültü sebebiyle ocağı ona bağlamış-
lar, böylece Hacı Bektaş-ı Velî’nin hatırası Osmanlı topraklarında giderek gelişmek 
sûretiyle büyüyüp ünlenmiştir. 16. yüzyılın başlarına gelindiğinde ise, Balım Sultan,  



HACI

BEKTAŞ 

VELİ:

HAYATI VE

DÖNEMİ

ÜZERİNE

METİNLER

206

Haydarîlik’ten ayrılıp, Osmanlı hükûmet merkezinin desteğini de alarak Bektaşîlik 
tarikatını Hacı Bektaş-ı Velî’nin adına bugün bildiğimiz şekliyle fiilen kurmuştur.27

İşte Hacı Bektaş-ı Velî ölümünden sonra böylece Anadolu Türk heterodoksisi-
nin teşekkül sürecini fiilen tamamlamış ve kendisini de onun merkezine yerleştir-
miştir. Bugün ister Sünnî ister Alevî ve Bektaşî olsun, kendini sevenlerin ve takdis 
edenlerin gönlünde ve kafasında tarihsel şahsiyetinden çok mitolojik kimliğiyle ya-
şamaktadır.

27 Hacı Bektaş-ı Velî’nin Haydarîlikle ilgisi ve Haydarîliğin Bektaşîliğin kuruluşundaki rolüne dair yeni bir tez ve 
birtakım görüşler için bkz. A. Yaşar Ocak, Osmanlı İmparatorluğu’nda Marjinal Sûſilik: Kalenderîler (Ankara, 
1992), 210-5.





“Mısır’da Kaygusuz Dergâhı’nda 
Kasr-ı Ayni şeyhi kutbü’l-abdal Hasan Baba 
sene 1170 [1756-57]”

207. sayfadaki görselde
çerçeve içerisindeki yazı 



209

Hacı Bektaş, halk sûfîliğinin simgesi, cemâat-dışı (hétérodoxe) ve halka yönelik bir 
tarîkat olan Bektaşî tarîkatına adını verdi.

Türk cemâat-dışı İslamlığı, Bektaşîlik ya da günümüzde yaygın olan söylemle 
Alevîlik biçiminde, Hacı Bektaş’ın kişiliğine bağlanır. Hacı Bektaş yalnız Balkan-
lar’ın Müslüman nüfusu arasında değil, Arnavutluk’tan Bosna yoluyla Kosova, Ma-
kedonya, Yunanistan, Bulgaristan, hatta Gül Baba türbesinin bulunduğu Macaris-
tan’da, Budapeşte’ye kadar Türkiye sınırını; aynı şekilde, özellikle Azerbaycan böl-
gesinde, Hacı Bektaş’ı kendi kutsalları Benyamin’in yeniden bedenleşmelerinden 
biri olarak gören ve ululayan Ehl-i Hak’larla –ki Cehelten ya da Kırklar, kollarından 
birini oluşturur– İran sınırını da aşmış bulunmaktadır.

Ancak Hacı Bektaş gerçekten yaşamış olmakla birlikte, yaratacağı sonucu hiç 
bilmedi. Kendisine saygı –birkaç kanıtla 1270 yıllarında olduğu varsayılan ölümün-
den çok sonra– ancak 14. yüzyıl başlarında bir kuruluş bütünlüğüne ulaşacak olan 
tarîkatının 16. yüzyıl başlarındaki oluşumuyla birlikte büyüdü.

Bu tarîkat, gelişimci ve hatta kökten değişimci bir evrimi taşımayı başardı: Ge-
lişmiş Bektaşî tarîkatının cemâat-dışı öğretilerini oluşturan inanışlarla Hacı Bektaş 
zamanındaki Türkmen halk inanışı arasındaki benzerlik muhtemel olarak çok azdı.

Hacı Bektaş’ın yaşamış olduğu, tarihsel bir olgudur; fakat o, özellikle yarattı-
ğı söylenceyle yaşamaktadır. Bir söylence onunla gerçeğe dönüşmüştür: O bir my-
thos, bir söylence; fakat bu söylenceyle tanınan ve ona göre yeniden yaşam bulan 
bir kişidir. Milyonlarca insanın kendisine inandığı ve yaşama geçmiş bir söylence. 
Bununla birlikte, milyonlarca inananın –Türk halkının üçte biri– himmet umduğu 
kişinin, Hacı Bektaş’ın tarihsel gerçekliğiyle ancak pek az bir benzerliği vardır; bel-
ki de aralarında hiçbir benzerlik bulunmamaktadır. Gerçek kişiliği, çok özlü bilgi-
lere dayanarak yeniden oluşturabilmek için, belgelerden elde edilebilecek çıkarım-
lara dayanmak zorundayız. Bu, bir çağrı iletme amacı bulunanların hemen hepsi-
nin ortak yazgısıdır; şu farkla ki, Hacı Bektaş muhtemel olarak, bir çağrı iletmeye 
de çalışmamıştır.

Onunla ilgili bilgiler F.W. Hasluck’a, bir klasik olmuş eserinde,1 Hacı Bektaş’ın 
hiçbir tarihsel gerçeği olmadığını ve adının ancak bir boy adı olabileceğini düşün-
dürecek derecede dayanaksızdır. Yazara göre, Bektaşîlik –var oluşu, Timurleng’in 
oğlu Mîranşah tarafından 1394’te Azerbaycan’da öldürülmüş olan Astarâbâdlı Faz-

1 F.W. Hasluck, Christianity and Islam under the Sultans (Oxford, 1929).
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lullah’ın öğretisini yaymak üzere Anadolu ve Rumeli’ye dağılmış bulunan müritle-
ri2 yoluyla, Hurûfîliğe bağlı olarak– 15. yüzyıl başlarına ulaşıyor olmalıdır. Hasluck’a 
göre, Hacı Bektaş 15. yüzyıl öncesi, yeniçerilerce rastgele bir biçimde benimsenmiş 
ve Hurûfî-Bektaşî inanış çerçevesinde adı kullanılmış bir “boy”un din ulusu idi.3

Hasluck, Bektaşîliğin yayılışından söz ederken, Bakû yakınında Şemâhî’de, Ev-
liyâ Çelebi’nin de ziyaret ettiği bir Bektaşî tekkesinin adını veriyor. Bu tekkede, Pîr 
Merîzat adlı bir velinin kabri bulunmakta ve tekkenin ağır giderleri, oturanları tarî-
kata bağlanmış üç yüz köyün geliriyle karşılanmaktaydı.4 Bu belirleme ilgi çekici-
dir, çünkü Bakû, Fazlullah’ın vaazlarının merkeziydi ve ölümünden sonra da öyle 
kalmıştı.5 Şemâhî ise Fazlullah’ın en önde müritlerinden biri olan ve Şemâhî yakı-
nında, aynı adı taşıyan bir köyde doğmuş bulunan Nesîmî’nin kökeninin bağlı bu-
lunduğu yöreydi.6

Hurûfîliğin Bektaşîlik üzerindeki etkisinin çok güçlü ve temele yönelik olduğu 
kesindir; fakat belki, Hacı Bektaş’ın da yaşadığı yüzyıl olan 13. yüzyılın sonlarında 
Ahî loncaları benzeri başka karışmalar da vardır. Ve özellikle, yalnız öğretilerde de-
ğil, 16. yüzyıldan başlayarak Bektaşî törenlerinin biçimlenişinde de Safevî Kızılbaş-
lığın etkileri söz konusudur.

Hacı Bektaş’ın tarihsel kişiliğine gelince; bundan hiç şüphe edilemez: Yalnız 
Osmanlı tarihçileri Âşıkpaşazâde ve Oruç tarafindan değil, 1240’ta Babâî isyanının 
öncüsü olan ve Baba Resûl diye tanınan Baba İlyas-ı Horâsânî’nin –ki Hacı Bektaş 
onun müridiydi– yaşamının destanlaştırılmış bir anlatımı ve bir 14. yüzyıl belgesi 
olan Menâkıbu’l-Kudsiyye fî Menâsıbi’l-Ünsiyye’de de bu kanıtlanmaktadır.7

Hacı Bektaş’ın başlangıçta önde gelen bir kişi olmadığı kesindir. Bunu Bulga-
ristan’da Deliorman’da bulunduğum zaman fark ettim. Bu yörenin Kızılbaş toplu-
lukları, tümü Hacı Bektaş’ı tanıyor olmakla birlikte, ona kendisinden yol almış bir 
velî olan ve İsperih-Kubrat arasındaki Zavret’te tekkesi bulunan Demir Baba’dan 
sonra, ancak ikinci sırada bir yer veriyorlardı. Geleneğe göre o, yöreye Silistre’den 
birlikte geldiği Şeyh Bedreddin yanlısıydı.8

Hacı Bektaş’ın başlangıçta ikinci derecedeki durumu araştırıcıların ilgisini 
çekmeye devam ediyor. Kalenderî dervişleri üzerine pek çok bilgi içeren eserinde, 
A.Y. Ocak da Bektaşîliğin Kalenderîlik demek olduğunu ve Bektaşîlerin, Hacı Bek-
taş’ın çevresinde toplanan ve ona bağlılığı yayan Kalenderîler olduklarını öne sür-

2 Hasluck, Christianity and Islam…, 160, 565.
3 Hasluck, Christianity and Islam…, 482-93.
4 Hasluck, Christianity and Islam…, 513.
5 Krş. Kulizade, Xurufizm i ego predstaviteli v Azerbajdjane (Bakû, 1970); I. Mélikoff, “Fazlullah d’Astarabad et l’es-

sort du Hurufisme en Azerbaydjan, en Anatolie et en Roumelie”, Mélanges offerts à Louis Bazin, Varia TURCICA 
19 (Paris, 1992): 219-25. (Çn: Aynı yazar: “Astarâbâdli Fazlullah ve Hurûfîliğin Âzerbaycan’da, Anadolu’da, Ru-
meli’de Gelişmesi”, Uyur İdik Uyardılar, 183-98).

6 Kulizade, Xurufizm i ego predstaviteli v Azerbajdjane, 149-97; I. Mélikoff, “Fazlullah d’Astarabad et l’essort du 
Hurufisme”, 221, Not 13: Nesimi’yle ilgili Bakû’da yayınlanan eserler; (Çev. notu: Aynı yazar, Uyur İdik Uyardılar, 
s. 196, not 13.)

7 Krş. Elvan Çelebî, Menâkıbu’l-kudsiyye fî Menâsıbi’l-Ünsiyye (Baba İlyâs-ı Horâsânî ve sülâlesinin menkabevî 
tarihi), yay. haz. İsmail E. Erünsal ve A. Yaşar Ocak (İstanbul, 1984 [ikinci basım Ankara, 1995]).

8 Krş. I. Mélikoff, “La communauté Kızılbaş du Deli Orman en Bulgarie”, Sur les traces du Soufisme turc-Recherches 
sur l’Islam populaire en Anatolie, Analecta Isisiana 3 (İstanbul, 1992), 105-13.
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mektedir.9 Tıpkı yeniçeriler tarafından rastlantısal bir biçimde benimsenip yayılan 
bir Hurûfîlik-Bektaşîlik üzerinde duran F.W. Hasluck gibi A.Y. Ocak da Yeniçeriler 
Ocağı’nda yine rastlantısal biçimde oluşan, Hacı Bektaş inanışı üzerine kurulu bir 
Kalenderî-Bektaşîlikten söz etmektedir.

Eserinin değerini yadsımamakla birlikte, bize öyle görünüyor ki A.Y. Ocak 
problemi derin bir karmaşıklık ve geniş bir yayılım içinde genelleştirmektedir. 
Yazar, tasavvuf öğretilerini Muhyiddin el-Arabî etkileri içinde tanımladığı eğitil-
miş kent merkezli Kalenderîleri bir yana ayırarak, onları, Selçuklu döneminin bü-
yük mutasavvıfları, Şems-i Tebrîzî ve onunla bağlantılı olarak Celâlüddin-i Rûmî 
ile Ebu’n-necîb Suhreverdî’nin müridi Evhadu’d-din-i Kirmânî’ye ve Fahrud-din-i 
Irakî’ye bağlıyor, öbür yanda da Osmanlı döneminde Abdalan-i Rûm’u oluşturacak 
olan ve “anarşik” halk dervişleri olarak tanımladıkları yer alıyor.10 Bizim ilgi alanı-
mıza girenler bu sonunculardır. 

Önce “Kalender” deyimini inceleyelim: Sözcük; 1. Kuraldışı kişi, 2. Fakir ve ser-
serî (hâne-berdûş) derviş anlamını içermektedir.11

Bu dervişler dış görünüşleriyle de belli oluyorlardı. Baş, sakal ve kaşlar, kazın-
mış olmakla birlikte uzun bıyıklı idiler. Hayvan postu bir külahla uzun bir gömlek 
olmak üzere çok hafif giyiniyorlardı. Üzerlerinde, ellerinde asa ve kâseyle geçişleri-
ni gürültülerle haber veren çıngıraklar ve aşık kemikleri takılıydı. Dinsel uygulama-
ları cemâat-dışıydı: İslamın namaz ve oruçla ilgili edimlerine saygı göstermiyorlar-
dı. “Vecd”, kendinden geçiş, Tanrı ile tek iletişim araçları idi, hâli oluşturmada yap-
ma aracılar kullanıyorlar, “beng” (ban otu, esrar) ya da kenevir gibi, Hacı Bektaş’ın 
da kullandığı, gerçekdışı duyuşlar ve imgeler yaratıcı (hallucinogéne) çeşitli bitki-
lerden yararlanıyorlardı. Kendini aşma, “cezbe” (transe) durumunu sürdürmede, 
kendinden geçiş dönüşlerine, semâ’a kalkıyorlar; gerçek dışı duyumlar yaratıcı bit-
kilere bir yardımcı olarak, alkollü içkiler içiyorlar;12 gösterilerini törensel bir yemek 
izliyor ve kadınlar toplantılarında erkeklerin yanında yer alıyorlardı.

Bu dervişlerin tümünü adlandıran yaygın deyim “kalender” idi. Chalcocondyle 
(Histoire des Turcs, 16. yüzyıl), Paul Ricaut (Histoire de l’état présent de l’Empire otto-
man, 17. yüzyıl), M. d’Ohsson (Table au général de l’Empire ottoman, 18. yüzyıl), Sa-
lomon Schweiger (Constantinople, 16. yüzyıl), Nicolas de Nicolay ve Théodore Span-
diguno (16. yüzyıl) gibi Batılı gezginlerin anlatışlarında geçen sözcük de budur. Gü-
nümüzde asaları, muska ve çıngıraklarla donatılmış kuşakları ve kuğu tüylerinden 
külahlarıyla Şamancı bir görünüş sunan dervişlere “kalender” ya da “divâne” adları 
verilirken Orta Asya halk sûfîliğinin bir biçimini adlandırmada kullanılan da yine 
aynı deyimdir.13

Türkiye’de bunlar “kalender” yaygın adıyla adlandırılıyorlardı; daha sonra “Ab-
dal”, “Işık”, “Torlak”, “Haydarî” vb. adlar da kullanıldı.

9 Krş. Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı İmparatorluğu’nda Marjinal Sûfîlik: Kalenderîler (XIV-XV. yüzyıllar) (Ankara, 
1992), 209-14.

10 Ocak, Osmanlı İmparatorluğu’nda Marjinal Sûfîlik…, 75-113.
11 Krş. J. Redhouse, Turkish-English Dictionary (İstanbul, 1968) (yeni basım).
12 Nitekim Orhan Gazi, “meyhor” yani şaraba düşkün olan Geyikli Baba’ya şarap ve rakı göndermişti.
13 V.N. Basilov, Samanstvo u narodov Srednej Azii i Kazakhstana (Moskova, 1992), 279-303.
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Fuat Köprülü, bugün de değerli olan makalesinde Rûm Abdallarını İranlı ka-
lenderlere bağlamaktadır ki14 bu görüşe, özdeş bir olgu sebebiyle varmış olmalıdır.

Söz konusu olan, yönetim dışı (anarchique) kaldıkları için hâlâ iyi tanımlana-
mamış bir halk sûfîliğidir. Bektaşîler tarîkatını yaygınlaştırmak amacıyla 15. yüz-
yıldan başlayarak Osmanlılarca oluşturulan kuvvetler, bu kımıldanışları yönetimin 
denetiminde tutma ve sıkı bir düzen altına sokma düşüncesiyle yönlendirilecek-
lerdir.

Bektaşîler tarîkatı, bu yönetime-karşı (anarchique) ve cemâat-dışı (hétéro-
doxe) halk sûfîliğinden gelişti; kendisini belirginleştiren Türk halk sûfîliği biçimi-
ni almak üzere kendi altyapısından ayrılmaya başladı. Bu, şüphesiz, karmakarışık 
(composite) bir biçimleniştir; fakat ne bir Hurûfî-Bektaşîlikten ne de bir Kalen-
derî-Bektaşîlikten söz edilebilir. Bektaşîlik ayrıca bir bütün ve kendisi olarak ince-
lenmesi gereken bir olgudur.

Tarihsel Verilere Göre Hacı Bektaş 

Her ne kadar F.W. Hasluck, Hacı Bektaş’ın gerçekten yaşadığından şüpheye düşe-
bilmiş, her ne kadar J.K. Birge onu zaman içine yerleştirmede harflerin sayısal de-
ğerlerine dayalı simgesel tarihlerden yararlanmış ise de15 bu iki büyük öncü, eserle-
riyle, ölümlerinden sonra yapılan araştırmalarda, velinin kişiliğinin biraz daha ay-
dınlanmasına ve yaşamı üzerine tarihsel gerçeğe daha uygun sınırların konmasına 
zemin hazırlamışlardır.

Vekayinâmesini 1478’de yazmış bulunan tarihçi Âşıkpaşazâde’den (öl. 1481) öğ-
reniyoruz ki, Hacı Bektaş kardeşi Mintaş ile birlikte Horasan’dan, başka bir deyişle 
Doğu’dan gelmiş ve birlikte 1240’daki Babâî ayaklanmasının öncülerinden biri ve 
tarihçinin atası olan Baba İlyas-ı Horâsânî’nin yanında yerlerini almışlardı.

Baba İlyas-ı Horâsânî’nin, torununun oğlu Elvan Çelebi (öl. 1359) tarafından 
kaleme alınan, söylenceleşmiş yaşam öyküsü Menâkıbu’l-kudsiyye fî Menâsıbı’l-Ün-
siyye’de yazar, Hacı Bektaş’ı dedesinin halifeleri arasında saymakta16 ve “Baba Resûl” 
(Simon de Saint Quentin’de “Paperoissole”)17 diye anılanın, müverrih İbn-i Bîbî’nin 
anlattığı gibi18 Baba İshak değil Baba İlyas olduğunu bize bildirmektedir.

Hacı Bektaş’ın Baba Resûl’e yakınlığını, Menâkıbu’l-Ârifîn adlı kitabını 718 
(1318) ve 754 (1353) yılları arasında yazmış bulunan Eflâkî de doğrulamakta ve Hacı 
Bektaş-ı Horâsânî’nin, Rûm beldesinde ayaklanmaya sebep olan Baba Resûl’ün ha-
life-i hası, gözde müridi olduğunu bildirmektedir.19

Eflâkî, Hacı Bektaş’ın gizleri anlamış (ârif) ve yakine ermiş (illuminé) olduğu-
nu, fakat İslamın kurallarına uymadığını belirtmektedir.20

Hacı Bektaş’ın Baba İlyas’ın çevresinden olduğundan artık şüpheye yer yoktur. 

14 Krş. F. Köprülü, “Abdal”, Türk Halk Edebiyatı Ansiklopedisi, cilt 1 (İstanbul, 1935), 23-56. 
15 Krş. J.K. Birge, The Bektashi Order of Dervishes (Londra-Hartford, 1937), 34-5.
16 Krş. Menâkıbu’l-kudsiyye, 1994, 2003, 2011. beyitler.
17 Krş. Simon de Saint Quentin, Historia Tartarorum (Paris: Jean Richard, 1965) (Haçlılar tarihi ile ilgili belgeler, 

VIII), 62.
18 Krş. İbn-i Bîbî, El-Evâmiri’l-Alâiyye fi’l-Umûri’l-Alâiyye, yay. Adnan Erzi (tıpkı basım) (Ankara, 1956), 498-504.
19 Al-Aflâkî, Menâkıb al-Ârifîn, yay. Tahsin Yazıcı (Ankara, 1959), 381-8.
20 Al-Aflâkî, Menâkıb al-Ârifîn, 498.
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Kardeşinin ölü bulunduğu ayaklanmaya katılmadığı da kesin görünmektedir. Âşık-
paşazâde’ye göre, iki kardeş Baba İlyas’la birlikte Sivas’ta bulunuyordu; sonra Kır-
şehir ve Kayseri’ye gittiler.

Bundan sonra yolları ayrılmaktadır: Mintaş öldürüldüğü yere, Sivas’a döner-
ken, Hacı Bektaş –ki bu sıralarda henüz “Hacı” değildir– bugün kabrinin bulundu-
ğu Solucakaraöyük’e (Karayol) gitmiştir.21

Menâkıbu’l-Kudsiyye, Hacı Bektaş’ın en azından son evrede ayaklanmaya katıl-
mamış olduğunu doğruluyor.22

J.K. Birge, Hacı Bektaş’ın adının geçtiği iki arşiv belgesine dikkati çekiyor: Bi-
rincisi, Ali Emîrî tarafından bulunarak Tarih ve Edebiyat Mecmuası’nda (sayı 20, s. 
670, no. 2) dikkate sunulmuş bulunan 695 (1295) tarihli Vakfiye’dir ki, Kırşehir yakı-
nında kurulan bir zaviyeyle ilgilidir. Vakfiye, Şeyh Süleyman Veli adlı birine aittir ve 
Hacı Bektaş-ı Velî’nin topraklarının mülkiyeti üzerinedir. İkinci belge de 697 (1297) 
tarihli bir vakfiyedir.23 Vakfiye El-Hâc Bektaş (“Kuddise sırruhu”, sırrı kutlu olsun) 
yöresindeki ve Kukur yöresi Geyce Kapu köyündeki (kariye) ekilebilir alanlarla, Suz 
Kalacak ve Samavlı adları verilen ekilebilir alanlardan söz etmektedir.24

Şu ana kadar, “Horasan erenlerinden” Hacı Bektaş’ın Babâîler ayaklanması za-
manında yaşamış ve onlarla aynı sosyal çevreden gelmiş olduğuna kesin gözüyle 
bakabiliriz. Ayaklanma sırasında öne çıkmamış ve ölümüne dek (1295 önceleri) ka-
lacağı Solucakaraöyük’e yerleşmişti.

Değişik tarihli elyazmalarında, hiç olmazsa üç yerde geçmekte olan bir bilgi-
ye göre –fakat en eski kaynak olarak, Hacıbektaş karyesinden gelen ve Ankara kü-
tüphanesinde korunan, Ciritli Derviş Ali (Resmî Ali Baba) tarafından 1179’da (1765) 
kopya edilmiş bir Hacı Bektaş Vilâyetnâmesine dayanarak– Abdülbâki Gölpınarlı 
çemberi daha da daraltmayı başardı:

Burada Hacı Bektaş’ın doğum ve ölüm tarihleri ile ilgili olarak,

vilâdet-i şerifleri  müddet-i ömrleri rıhlet-i nakilleri
sene 606  sene 63   sene 669

kaydı Silsilenâme’de muharrer olduğuna,25 başka bir deyişle, Hacı Bektaş’ın 
1209/1210’da (606) doğduğu 1270/1271’de (669) ölmüş olacağı ve Ay yılıyla 63 yıl ya-
şamış olduğuna dair kanıt bulunmaktadır.

Bu kayıt elimizde bulunan tarihsel bilgilere uygun görünüyor: Claude Cahen, 
Baba İlyas’ın Anadolu’ya gelişinin 1231’de Celalü’d-din Mangubertî’nin ölümünden 
sonra, Alâüddin Keykubâd’ın Rûm beldesine yerleştirdiği Harezmlilerin ardınca 
olabileceğini düşünmektedir.26 Nitekim ayaklanma sırasında Harezmlileri Babâî-
lerle dava birliği içinde buluyoruz.

21 Krş. Âşıkpaşazâde, Atsız yayını, 237.
22 Krş. Menâkıbu’l-kudsiyye, 1994. beyit.
23 İstanbul Evkaf Müdiriyeti, Anadolu Defteri, cilt 9, s. 31.
24 Krş. Birge, The Bektashi Order of Dervishes, 41.
25 Krş. Abdülbâki Gölpınarlı, Menâkıb-ı Hacı Bektâş-ı Velî “Vilâyetnâme” (İstanbul, 1958), xix-xx.
26 Kış. Claude Cahen, “Baba Ishaq, Baba Ilyas, Hadjdji Bektash et quel ques autres”, Turcica 1 (1969), 53-4.
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Eğer Hacı Bektaş ve kardeşi Menâkıbu’l-kudsiyye ve Âşıkpaşazâde’nin Veka-
yinâme’sinde anlatıldığı gibi Anadolu’ya Baba İlyas ile geldilerse, bu, yirmi yaşını 
biraz geçtiği bir dönemde olmalıdır. Ayaklanma sırasında otuz yaşını geride bırak-
mıştı ve yaşamının bundan sonraki dönemini oluşturacak bir “müşâhede” evresi-
nin hazırlığı içindeydi.

1271 tarihi, Menâkıbu’l-kudsiyye’de belirtildiği üzere,27 ilerde Osman Gazi’nin 
kayınbabası olacak olan Şeyh Edebâlî yakın dostlarından biri olduğu halde onun 
niçin –Âşıkpaşazâde’nin de belirttiği gibi–28 Osman Gazi ya da Âl-i Osman’dan her-
hangi biriyle ilişkisinin olamayacağını açıklamaktadır. Osmanlı aile ile ilişki öykü-
sü, daha sonra, kendisine bağlanmış bulunan Yeniçeriler Ocağı’nın kuruluşuyla uy-
durulmuş olmalıdır.

Âşıkpaşazâde’ye göre, Hacı Bektaş kendinden geçmiş bir meczup idi. Tarîkat 
kurmamış ve müritleri olması için çalışmamıştı. Burada, Babâîler ayaklanmasının 
facialı anısının onu “müşâhede”ci (contemplative) bir yaşama hazırlayıp hazırlama-
dığı acaba sorulamaz mı?

Âşıkpaşazâde’nin Hatun Ana dediği, Abdalân-ı Rûm’un kadın kolu olan Bâ-
cıyân-ı Rûm’a mensup bir manevi kızı vardı ki, “Ana” denmesi bu topluluk içinde 
yüksek bir yeri olduğunu düşündürmektedir. Hacı Bektaş’ın tasavvuf öğretisini ve 
kerametlerini emanet ettiği kişi o oldu.29 Hatun Ana bunları kendi müridi Abdal 
Mûsa’ya aktardı. Bu olayın ışığında, Türkmen kadınının bu çağda tartışmasız bir 
yeri ve karşı cinsten müritleri olacak kadar başına buyruk bir gücü olduğunu gö-
rüyoruz.

Tarihçi bu dönemde onun ne tarîkatı, ne şeyhi, ne de müritleri olduğunu söy-
lüyor. Velînin kabrini de Hatun Ana yaptırmıştı.

Abdal Mûsa bir cihat dönemi olan Orhan Gazi’nin beyliği zamanında (1326-
1362) ona katıldı ve dervişler onun “müşâhede” evresinde derviş-gaziler olarak or-
taya çıktılar. Bunların Rumeli’nin fethinde etkin payları oldu.

Söylenceye Göre Hacı Bektaş

Hacı Bektaş’ın söylencelerdeki yaşamı, menâkıbnâmesinde, doğruluğundan hiçbir 
Bektaşî’nin şüphe etmeyeceği Vilâyet-nâme-i Hacı Bektaş-ı Velî’de anlatılmaktadır. 
Vilâyetnâme doğal olarak Velî’nin sağlığında kaleme alınmış olmamakla birlikte, 
pek çok sayıda elyazmasında yer almaktadır ve her tekkede bir nüshası vardır; fakat 
en eski yazma nüsha 17. yüzyıldan ileriye geçmemektedir.

Hacı Bektaş Vilâyetnâmesi 1927’de E. Gross tarafından Almancaya çevrilmiştir.30 
1958’de Abdülbâki Gölpınarlı da Hacıbektaş’a ait ve Ankara’da Milli Kütüphane’de 
korunmakta olan nüshaya göre bir yayın gerçekleştirmiş bulunuyor.31 Fakat Gölpı-
narlı’nın yayını fazla serbest olduğundan, yeni bir yayın makbule geçecektir. Bu ya-
yının, birçok yazma nüshanın karşılaştırmalı bir incelenişine dayalı olması ayrıca 
arzu edilir.

27 Krş. 1994-1996. Beyitler.
28 Âşıkpaşazâde, Atsız yayını, 238.
29 Âşıkpaşazâde, Atsız yayını, 237-8.
30 E. Gross, Das Vilâyet-nâme des Haggi Bektasch (Leipzig, 1927).
31 Krş. Gölpınarlı, Vilâyet-nâme, xix-xx.
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Geleneğin yayıldığı dönem üzerinde yazarların değişik düşünceleri vardır.
Kendi elindeki yazma nüshaya dayanan J.K. Birge bu geleneğin 1400’den önce-

ye indiğini düşünmektedir. Bu görüşünde o, Sultan I. Alâüddin Keykubâd’ın (1218-
1237), Tatarlar adıyla Moğol yayılmasının ve Hulâgû’nun 1258’de Bağdat’ı alışının; 
ayrıca Mevlânâ Celâlüddin, Sarı Saltuk, Barak Baba, Taptuk Emre, Yunus Emre ve 
Hacı Bektaş’la sıkı ilişkileri bulunan Ahî Evren gibi 13. yüzyılda ve 14. yüzyıl başla-
rında yaşamış kişilerin anılıyor olmasını ve benzeri verileri dikkate almıştı.

Birge, metnin Bektaşîlik üzerine etkisi kesin olduğu halde hiçbir hurûfî içerik 
taşımayışının, Velî ile ilgili geleneklerin, 1394’te öldürülen Fazlullah Astarâbâdî’nin 
müritlerinin gelişlerinden önce yayılmış olacağını gösterdiği üzerine dikkat çeki-
yor: Ve dolayısıyla metinde Kızılbaşların ve Safevîliği yayıcı söylemlerin de hiçbir 
izi bulunmamaktaydı. Buna karşılık –Birge buna değinmiyor– fütüvvetten ve Hacı 
Bektaş’ın, 13. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış bulunan Debbağlar Loncası pîri Ahî 
Evren ile32 yakın ilişkisinden söz edilmektedir.

Öbür yandan Menâkıbu’l-kudsiyye’nin, ilerde Osman Gazi’nin kayınbabası ola-
cak olan ve onu Ahîliğe yönelten33 Şeyh Edebâlî’yi Hacı Bektaş’ın çevresinde bulu-
nanlar arasında saydığını biliyoruz.34 Demek, Bektaşî törenselliğini belirlemiş olma-
sı gereken fütüvvet etkisinin, Vilâyetnâme’yi oluşturan söylence içeriğinin yayıldığı 
sırada artık kendini duyurmaya başladığını düşündürebilecek birkaç sebep vardır.

Nihayet dem (içki), semâ’ (kendinden geçişle dönüşler), çırag (mum) vb. de-
yimler; çırag uyandırmak (mum yakmak), Elifî tac ve Hüseynî tac (Bektaşîlerin iki 
serpuş çeşidinin adları) ve sofra35 gibi söylemler; törenlerdeki on iki hizmet36 için-
de yer alan, çırağcı37 gibi geleneksel adlandırmalar; Birge’ye Vilâyetnâme’nin, Ba-
lım Sultan’ca getirilen yeniliklerden önce, Bektaşî törenlerinin ilk biçimleri içinde-
ki oluşumu sırasında kaleme alındığını düşündürmektedir.38

Abdülbâki Gölpınarlı ise tersine, Vilâyetnâme’nin manzum bir nüshasının, 15. 
yüzyılın ikinci yarısında yaşamış, gerçek adı İlyas B. Hızır olmakla birlikte Firdev-
si-i Rûmî, Firdevsî-i Tavîl (Uzun Firdevsî) olarak tanınan, kalemi coşkun bir yaza-
ra ait olduğunu öne sürüyor. 1453’te doğmuş olan bu yazar39 II. Bâyezid’e sunulmuş 
bulunan 380 kitaplık (tomar) Süleyman-nâme’si ile de tanınmaktaydı. Sultan, ese-
rinin birkaç bölümünü bırakıp gerisini ateşe atmıştı. Abdülbâki Gölpınarlı, Vilâ-
yetnâme’nin, 1481 ile II. Bâyezid’in cülûs tarihi olan ve Balım Sultan’ın Hacıbektaş 
tekkesine seccâde-nişîn40 atandığı 1501 tarihleri arasında kaleme alınmış olduğunu 
düşünmektedir.

Nitekim Vilâyetnâme, Hacı Bektaş’ın türbesinin I. Murad (1362-1389) zamanın-
da Yanko Madyan tarafından yapıldığı, II. Bâyezid’in hükümdarlığında türbenin üs-

32 Krş. Franz Taeschner, Gülscheri’s Mesnavi auf Achi Evrenden Heiligen von Kirschehir und Patron der türkischen 
Zünfte (Wiesbaden, 1955) (Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, XXXI, 3); F. Köprülü, Les Origines 
de l’Empire Ottoman (Philadelphia: Porcopine Press, 1978) (yeni basım), 117.

33 Neşet Çağatay, Bir Türk Kurumu Olan Ahîlik (Ankara, 1974), 98. 
34 Menâkıbu’l-kudsiyye, 1994-1996. Beyitler.
35 Üzerinde yemek yenen yaygı. 
36 Âyin-i Cem sırasında, her biri bir görevi yerine getirmek üzere seçilmiş on iki kişi ve onların görevleri.
37 Mumu yakan on iki görevliden biri; onunla tören başlamış olmaktadır.
38 Krş. Birge, The Bektashi Order of Dervishes, 50.
39 Krş. Vilâyet-Nâme, s. xxi-xxv.
40 Seccâde makamında bulunan, seccâdeye oturmuş olan; bu deyim tarîkatın şeyhi anlamına gelmektedir.
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tünü tunç levhalarla kaplattığı gibi bilgiler içermektedir. Balım Sultan adının hiç 
geçmeyişini göz önüne alan A. Gölpınarlı, metnin onun seccâde-nişîn oluşundan 
önce yazılmış olabileceğini söylüyor.

Vilâyetnâme’nin sonlarında, Hacı Bektaş’ın adı Osmancık olan Osman Gazi ile 
ilişkilerinden de söz edilmekte, onun Osman Gazi’ye nasıl Elifî tac giydirdiği, kılıç 
kuşanması için kuşağını nasıl çözdüğü, tarîkat geleneğine göre önüne nasıl sofra 
yaydığı ve “Gün doğusundan gün batısına dek çerağın yansın” (Doğu’dan Batı’ya 
dek ışığın yansın) diyerek nasıl çırağ yaktığı anlatılmaktadır.

Bu bölüm Hacı Bektaş’ın ne Osman Gazi ile ne de Âl-i Osman’dan biriyle her-
hangi bir ilişkisinin olmadığını söyleyen tarihçi Âşıkpaşazâde’nin tanıklığıyla çe-
lişmektedir.

Tarih kaynaklarının tanıklığıyla Velî’nin yaşamı üzerine bildiğimiz, onun Ana-
dolu’ya Baba İlyas’la aynı zamanda gelmiş olduğu, Babâîlerin ayaklanması sırasın-
da, olayların geçtiği yerde bulunduğu, ömrünün bundan sonraki döneminde Solu-
cakaraöyük’e çekilerek yalnız yaşadığıdır. Başta Edebâlî olmak üzere, Osman Gazi 
yaşıtı kuşakla olanlarla ilişkileri gibi, Vilâyetnâme’de Osmancık’la ilgili olarak anla-
tılanlar da gerçekdışı görünmektedir.

Abdülbâki Gölpınarlı’nın Vilâyetnâme’yi Uzun Firdevsî’nin kaleme almış ola-
cağı görüşü ise pek kanıtlanabilir değildir. Geleneğin tek bir söylenişten doğmuş 
olması pek uzak bir ihtimaldir; söylencenin yıllar boyu yeni gelen öğelerin asıl öy-
küye karışmasıyla yavaş yavaş oluştuğunu düşünmek daha akla yakın görünmek-
tedir. Nitekim Hacı Bektaş’ın Osman Gazi ile ilişkileri bölümü, daha sonra Velî’ye 
inanışın Osmanlı hânedanınca benimsendiği bir sırada eklenmiş bulunmaktadır.

Başlangıçta bir Türkmen derviş dar bir çevrede tanınan bir ermişken, kendisi-
ne bir ulusun velîsi yeri verildiği noktada Hacı Bektaş’ın ünü yayılmaya başlamıştır.
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Bektaşilik, Türk ve Osmanlı tarihi araştırmacıları için her zaman büyük bir ilgi ko-
nusu olmakla birlikte, tarihinin bazı temel yönleri belirsizliğini korumaktadır. Her 
şeyden önce, hem tarikatın 13. yüzyılda yaşayan advericisi Ḥācī Bektaş’ın biyografi-
sine dair, hem de onun yaşadığı zamanla 16. yüzyılda Bektaşiliğin bir tarikat olarak 
tam teşekküllü ortaya çıkışı arasındaki döneme ilişkin bilgimizde büyük boşluk-
lar bulunmaktadır. Ayrıca Bektaşiliğin erken tarihinin çeşitli yönleri tartışmalıdır, 
zira Ḥācī Bektaş’ın orijinal öğretilerinin içeriğinden, tarikatın iki ana kolu olan ve 
Hünkâr’ın çocuk sahibi olup olmadığı hususunda ihtilaflı Babagānlar ve Çelebiler 
arasındaki bölünmenin zuhuruna kadar birçok konuyla ilgili farklı görüşler mev-
cuttur. 

Sorunun önemli bir kısmı, ilgili kaynakların kıtlığından kaynaklanmaktadır. 
Aralarında en önemlisi Maḳālāt1 olmak üzere Ḥācī Bektaş’a atfedilen birkaç eseri 
bir kenara bırakacak olursak, 13. yüzyıl Anadolu’sunda yaşamış bu mutasavvıfın ha-
yatıyla ilgili çağdaş hiçbir kaynak yoktur. 13. yüzyılın sonlarına ait, Kırşehir yakınla-
rındaki dergâhının bulunduğu yerle bağlantılı olarak adını anan birkaç vakfiye dı-
şında,2 var olan ilgili kaynakların tümü edebî niteliktedir ve az sayıda sufi tabakat 
kitabı, menakıbname ve Osmanlı kroniğinden ibarettir.

Konuyla ilgili bize kısa ama önemli malzeme sunan 14. yüzyılın ilk yarısına 
ait bu tür iki kaynak vardır: Bir önceki bölümde bahsedildiği üzere Baba İlyās Ḫo-
rasānī ve soyunun efsanevi manzum tarihini içeren Elvān Çelebi’nin (d. 760/1358) 
Menāḳibu’l-ḳudsiyye’si ve ünlü Mevlānā Celāleddīn-i Rūmī’nin Manāḳib al-‘Ârifīn 
başlıklı menakıbnamesi. İyi bilinen bu iki kaynaktan biraz daha eski olan bir eser, 
daha önce Ebü’l-Vefā’nın biyografisinin ana kaynaklarından biri olarak sözü edi-
len, aynı zamanda Ḥācī Bektaş hakkında da uzunca bir bölüm içeren el-Wāsitī’nin 
(1275-1343) Tabaqāt Khirkat başlıklı eseridir.3 İlk olarak Trimingham’ın sufi tarikat-
ları üzerine yazdığı klasik çalışmasında kısaca atıfta bulunulan Wāsitī’nin eserin-
de Ḥācī Bektaş hakkındaki bölüm, konu üzerinde çalışan daha önceki ve sonraki 

1 Makâlât, yay.haz. Esad Coşan (Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı, 1996). Bu kitapların Ḥācī Bektaş’a ait olduğu bilgi-
sini sorgulayan çalışmalar olarak bkz. Abdülbâki Gölpınarlı, 100 Soruda Türkiye’de Mezhepler ve Tarikatler (İs-
tanbul: Gerçek Yayınevi, 1969), 272-4 ve Ahmet Yaşar Ocak, “Anadolu Heterodoks Türk Sûfîliğinin Temel Taşı: 
Hacı Bektaş-ı Velî el-Horasânî (?-1271),” Türk Sufiliğine Bakışlar (İstanbul: İletişim Yayınları, 1996), 173-4.

2 691/1291-92, 695/1295-96 ve 697/1297-98 yıllarına ait bu üç vakfiye için bkz. John Kingsley Birge, The Bektashi 
Order (Londra: Luzac, 1937), 41.

3 al-Wāsiṭī, Taqī al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān ibn ‘Abd al-Muḥsin. Tiryāq al-muḥibbīn fī ṭabaqāt khirqat al-mashāyikh 
al-‘arifīn (Cairo: Maṭba‘at al-Mıṣr, 1305 [1887]), 47-9. [Bundan sonra, Ṭabaqāt-Wāsitī]. 
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araştırmacılar tarafından şaşırtıcı bir şekilde fark edilmemiş görünmektedir.4 An-
cak son zamanlarda Aḥmed Yesevī hakkındaki çalışmasıyla bağlantılı olarak Devin 
DeWeese bu kaynağı fark etmiş ve eserin 19. yüzyılda yayımlanan versiyonunda bu-
lunan Ḥācī Bektaş’la ilgili bu bölümün, bilinen tek yazma nüshada bulunmadığına 
dikkat çekmiştir.5 Başka bir deyişle, Ḥācī Bektaş ile ilgili bölümün, Wāsitī tarafın-
dan kaleme alınan orijinal eserde bulunmayan sonradan yapılmış bir ekleme olma-
sı mümkündür. Ancak bu rezerve rağmen, bu kaynak sonraki tartışmamızda belirli 
noktalarda dikkate alınacaktır.

Erken döneme ait bu az sayıdaki kaynakla, 15. yüzyılın sonlarına doğru ortaya 
çıkmaya başlayan daha büyükçe bir ilgili kaynak grubu arasında yaklaşık bir buçuk 
yüzyıllık bir boşluk vardır. Bektaşi menakıbnamelerini de içeren bu daha geç kay-
naklar arasında en önemlisi, Ḥācī Bektaş’ın menkıbevi hayat hikâyesi niteliğinde-
ki Velāyetnāme’dir.6 Velāyetnāme, kurucu piri hakkında Bektaşi geleneğinin başlıca 
hafıza kaydı niteliğindedir ve büyük ölçüde efsanevi niteliğine rağmen Ḥācī Bek-
taş’ın yaşamının en önemli ayrıntılarından bazılarının da membaıdır. Eldeki en es-
ki nüshası 1103/1624 tarihlidir, ancak metnin orijinali 1481 ile 1501 yılları arasında 
kaleme alınmış görünmektedir. Zira II. Bāyezīd’den padişah olarak bahseder, an-
cak 1501 yılında onun tarafından Ḥācī Bektaş dergâhı postnişini olarak atanan ve 
Bektaşi tarikatının ikinci büyük ustası (pīr-i sā̠nī) olarak kabul edilen Balım Sultan 
hakkında hiçbir şey söylemez.7 Ḥācī Bektaş’la ilgili bilgi içeren en eski Osmanlı kro-
nikleri, yaklaşık aynı döneme aittir; aralarında en önemlisi daha önce sözü edilen 
‘Âşıḳpaşazāde’nin Menāḳıb ü tevārīḫ-i āl-i ‘Osm̠ān’ıdır.8 Ḥācī Bektaş’tan bahseden 
daha sonraki Osmanlı kaynakları, onun hayatıyla ilgili olgusal ayrıntılara genel ola-

4 J. Spencer Trimingham, The Sufi Orders in Islam (Londra: Oxford University Press, 1971), 81. Wāsitī’nin Hacı 
Bektaş’tan, adının sonuna “rāḍī Allāh ‘anhū” ibaresini eklemeden bahsetmesine dayanarak Trimingham, Hacı 
Bektaş’ın 1320 yılı civarında hayatta olması gerektiği sonucuna varır, ancak yukarıda bahsedilen vakfiyeler bu 
çıkarımı yanlışlar. Wāsitī’nin eserinin son zamanlarda “yeniden keşfi” için bkz. Mikâil Bayram, “Hacı Bektaş-ı 
Horasani Hakkında Yeni Kaynak Araştırması,” 1. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu Bildirileri: 27-28-29 
Nisan 2000/Ankara (Ankara: Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı, 2000), 41.

5 Ahmet T. Karamustafa, “Yesevîlik, Melâmetîlik, Kalenderîlik, Vefâ’îlik ve Anadolu Tasavvufunun Kökenleri So-
runu,” Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler: Kaynaklar-Doktrin Ayin ve Erkan-Tarikatlar-Edebiyat-Mimari- 
İkonografi-Modernizm, yay. haz. Ahmet Yaşar Ocak (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2005), n. 29. Burada Kara-
mustafa, Devin DeWeese’nin Ahmet Yesevī ve Yesevī tarikatı hakkında hazırladığı çalışmasına atıfta bulun-
maktadır.

6 Vilâyet-nâme: Manākıb-ı Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî, yay. haz. Abdülbâki Gölpınarlı (İstanbul: İnkılâp Kitapevi, 
1990), bundan sonra Velâyetnâme-Gölpınarlı. Manzum versiyonu için bkz. Bedri Noyan (ed.), Hacı Bektaş-ı Veli 
Manzum Vilâyetnamesi (İstanbul: Can Yayınları, 1996). Aslında “Velāyetnāme” bütün Bektaşi menaḳıbnāmele-
rine verilen ortak isim olmakla birlikte, Velâyetnâme denince genellikle Ḥācī Bektaş’ın menāḳıbnāmesi anlaşı-
lır. Diğer önemli Bektaşi menḳıbnameleri arasında Ḥācīm Ṣulṭān, Otman Baba, Seyyid ‘Alī Ṣulṭān, Abdāl Mūsā 
ve Şücā‘eddīn Velī’nin menāḳıbnāmeleri sayılabilir. Modern edisyonları için bkz. Rudolf Tschudi (ed.), Das Vi-
lajet-name des Hadschim Sultan (Berlin, 1914); Gö’çek Abdal, Odman Baba Vilâyetnâmesi: Vilâyetname-i Şâhî, 
yay. haz. Şevki Koca (Bektaşi Kültür Derneği, 2002); Bedri Noyan (yay. haz.), Seyyid Ali Sultan (Kızıldeli Sultan) 
Vilayetnamesi (Ankara: Ayyıldız Yayınları, tarihsiz); Abdurrahman Güzel (yay. haz.), Abdal Mûsâ Velâyetnâme-
si (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1999); Nejat Birdoğan, Alevi Kaynakları-1 (İstanbul: Kaynak Yayınları, 1996), 128-
72. Bektaşi velāyetnāmeleri de dahil olmak üzere Türkçe menkıbe edebiyatına genel bir giriş için bkz. Ahmet 
Yaşar Ocak, Kültür Tarihi Kaynağı olarak Menakıbnameler (Metodolojik Bir Yaklaşım) (Ankara: Türk Tarih Ku-
rumu, 1992).

7 Velâyetnâme-Gölpınarlı, Giriş bölümü, xxııı-xxıx.
8 ‘Āşıḳpaşazāde Aḥmed, ‘Āşıḳpaşazāde Tārīhi. (İstanbul: Maṭba‘a-i ‘Āmire, 1332 [1914]), 204-6 [bundan sonra, 

‘Âşıḳpaşazāde]; Āşıḳpaşazāde [Dervīş Aḥmed]. Menāḳıb ü tevārīḫ-i āl-i ‘Osmān, Osmanlı Tarihleri I: Osman-
lı Tarihinin Ana Kaynakları Olan Eserlerin, Mütehassıslar Tarafından Hazırlanan Metin, Tercüme veya Sadeleş-
tirilmiş Şekilleri Külliyatı içinde, yay. haz. N. Atsız Çiftçioğlu (İstanbul: Türkiye Yayınevi, 1949), 237-38 [bundan 
sonra ‘Âşıḳpaşazāde-Atsız].
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rak çok az katkıda bulunur. Bunlar çoğunlukla, resmi Osmanlı söylemiyle paralel, 
Ḥācī Bektaş’ın ortodoks bir mutasavvıf olduğunu iddia etmek suretiyle onu hete-
rodoks takipçilerinin “lekeli” imajından uzak tutmaya yönelik bilinçli çabalarıyla 
dikkate değer kaynaklardır.9

Bu kaynaklara dayanarak Ḥācī Bektaş’ın hayatıyla ilgili kesin olarak kabul ede-
bileceğimiz şeyler sınırlıdır. Adı geçen vakfiyelerin en eskisinde yer alan ve ölen 
kişiler için kullanılan “el-merḥum” ifadesinden yola çıkarak, Ḥācī Bektaş’ın söz ko-
nusu belgenin düzenlendiği 691/1291 tarihinden önce vefat ettiğini söyleyebiliriz.10 
Belgeye dayalı bu önemli veri, Ḥācī Bektaş Dergâhı kütüphanesinde bulunan iki el-
yazmasında kayıtlı, Ḥācī Bektaş-ı Veli’nin 606/1209’da doğup 669/1270’te vefat etti-
ğine dair bilgi ile de uyumludur.11 Dolayısıyla Ḥācī Bektaş’ın 13. yüzyılda yaşadığına 
ve Mevlānā Celāleddīn-i Rūmī’in (1207-1273) çağdaşı olduğuna şüphe yoktur ki bu 
gerçek, hem Menāḳib al-‘Ārifīn hem Velāyetnāme’de yer alan ve iki şahsiyet arasında 
dolaylı ilişkilerin var olduğunu gösteren hikayelerle de teyit edilir.12

13. yüzyıl birçok bakımdan Anadolu tarihinin oldukça olaylı ve belirleyici dö-
nemiydi. Demografik olarak bu dönem, Orta Asya’daki Moğol istilalarının tetikle-
diği doğudan gelen ikinci büyük Türkmen göçü dalgasıyla şekillenmiştir. Birkaç yıl 
önceki Baba’i isyanıyla iyice zayıf düşmüş olan Anadolu Selçukluları, ilerleyen Mo-
ğol orduları karşısında 1243 yılında Kösedağ Savaşı’nda ezici bir yenilgiye uğradı ve 
bunun sonucunda vasallık statüsünü kabul etmek zorunda kaldılar. Anadolu Sel-
çuklularının gerilemesinin ve ardından 1308’deki çöküşünün yarattığı siyasi boşluk, 
1299’da kurulan Osmanlı Beyliği de dahil olmak üzere, bölgede çoğalan çeşitli ba-
ğımsız Türkmen beylikleri tarafından doldurulacaktır. Osmanlılar gibi bu Türkmen 
beyliklerinin çoğu, İslam dünyasının savaş yoluyla genişlemesi için dinsel meşrui-
yet sağlayan ġazā’ anlayışına sahipti. Ġazā’ anlayışının taraftarları, ortodoks ulema-
dan ziyade sufi dervişlerdi ki bunlar arasında hayatta kalmayı başarmış Vefa’i/Ba-
ba’ī çevrelerinden kişiler de vardı. Göreceli hoşgörü ve kapsayıcılık ile mevsuf bu 
dervişane dindarlık tarzının, uç bölgelerinde Hıristiyanlar ve Müslümanlar arasın-
da devam eden süreğen savaşa eşlik eden karmaşık kültürel ve dini ortak yaşamın 
önemli bir öğesi olduğu bilinmektedir. Bu şekliyle yüksek düzeyde yer değiştirme-
ler ve kültürel akışkanlıkla karakterize olan bu yüzyıl, Anadolu’daki Türk/İslam or-
tamının gelecekteki dinsel ve kültürel topografyası üzerinde belirleyici etkiye sahip 
olacak bir mutasavvıf grubu ortaya çıkarmıştır.13

9 Örneğin bkz. ‘Abdurrahman Cāmī (ö. 1492), Nefeḥātü’l-üns min haďarāti’l-kuds, çev. Lāmi‘ī Çelebi (ö. 1532) (İs-
tanbul: Marifet Yayınları, 1980), 791-2; Hoca Sadettin Efendi (ö. 1599), Tacü’t Tevarih, yay. haz. İsmet Parmak-
sızoğlu, cilt 5 (Ankara: Kültür Bakanlığı, 1992), 18; Taşköprizāde Ebulḥayr İsāmüddīn Aḥmed Efendi (ö. 1561), 
Şaḳā’ik-i Nu’māniyye ve Zeyilleri: Ḥadā’iḳu’ş-Şakā’ik, çev. Mecdī Mehmed Efendi, yay. haz.  Abdükadir Özcan, cilt 
5 (İstanbul: Çağrı, 1989), 44 ve Mustafa ‘Alī (ö.1599), Künhül-Aḥbār, cilt 5 (İstanbul: Taḳvīmhāne-i ‘Amire, 1277 
[1870]), 55-58.

10 John K. Birge, The Bektashi Order of Dervishes (Londra: Luzac Oriental, 1994), 41. Birge bu vakfiyeyi Hilmi Ziya 
Ülken’den nakletmektedir: Hilmi Ziya (Ülken) “Anadolu’da Dini Ruhiyat Müşahedeleri,” Mihrab Mecmuası no. 
15/16 ([1340]1924), ancak Ülken kaynağını belirtmemiştir.

11 Velâyetnâme-Gölpınarlı, Giriş bölümü, xxııı-xxıv.
12 Shams al-Dīn Aḥmad al-Aflākī al-‘Ārifī, Manāḳib al-ʿArifīn, yay. haz. Tahsin Yazıcı. 2. baskı, cilt 1 (Ankara: Türk 

Tarih Kurumu, 1976-80), 381-3 ve 497-8 [bundan sonra, Manāḳib al-ʿArifīn]; ve Velâyetnâme-Gölpınarlı, 48-49.
13 Ortaçağ Anadolusu’ndaki uç bölgesi kültürünün en son ve nüanslı incelemesi için bkz. Cemal Kafadar, Between 

Two Worlds: The Construction of the Ottoman State (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1995).
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Tüm anlatılara göre doğudan –“el-Ḫorāsānī” mahlasına bakılacak olursa muh-
temelen Horasan bölgesinden– Anadolu’ya göç etmiş olan Ḥācī Bektaş da işte bu 
mutasavvıflardan biridir. Anadolu’ya gelirken Kürdistan, Necef, Mekke, Medine, 
Kudüs, Halep ve Ẕu’l-ḳadirli bölgesinde (günümüz Maraş ilinin çevresi) kısa mo-
lalar vermiş ve sonunda İç Anadolu’da Kırşehir şehri yakınlarındaki Sulucakarahö-
yük köyüne yerleşmiştir.14 O dönemde bölgenin önde gelen şehir merkezlerinden 
biri olan Kırşehir, geleneğe göre Aḫī teşkilatının piri ve Velāyetnāme’ye göre Ḥācī 
Bektaş’ın yakın arkadaşı olan Aḫī Evren’in de aralarında bulunduğu Osmanlı ön-
cesi Türk-İslam çevresinin birçok bilgesinin yaşadığı bir yerdi. Kırşehir ilçesi çev-
resindeki ovaların Orta Asya’dan gelen Moğol ve Türk boylarının ilk yerleştiği böl-
geler arasında olduğu bilinmektedir. Velāyetnāme’ye göre Sulucakarahöyük, Ḥācī 
Bektaş’ın buraya gelişi sırasında Türkmen Çepni boyunun yaşadığı bir köydür. Bir 
süre bir Moğol valisi tarafından yönetildikten sonra, aralarında Karamanoğulları 
ve Dulkadiroğlularının da bulunduğu çeşitli Türkmen beyliklerinin rekabetine sah-
ne olan Kırşehir ve çevresi, 16. yüzyılın başlarında kesin olarak Osmanlı’ya katılır.15

Velāyetnāme’de Ḥācī Bektaş, On İki İmam’ın yedincisi olan Mūsā el-Kāẓım’ın 
(745-799) soyundan gelen bir seyit olarak sunulur ve babasının, Horasan sultanı ol-
duğu iddia edilen İbrāhīm S̠ānī olduğu belirtilir. Ḥācī Bektaş’ın dini ilimler konu-
sundaki eğitimini, Yesevilik tarikatının kurucusu Aḥmed Yesevī’nin keramet sahibi 
müridi Loḳmān Perende’den aldığı yazılıdır. Aḥmed Yesevī, Ḥācī Bektaş’a manevi 
emanetlerini verip, onu Rūm abdallarının önderliğini yapmak gibi özel bir görev-
le Rūm diyarına, yani Anadolu’ya göndermiştir. İlk etapta abdallar tarafından pek 
dostça karşılanmasa da Ḥācī Bektaş’ın bir dizi kerametle manevi üstünlüğünü gös-
termesi uzun sürmez ve sonunda tüm abdallar ona bağlanırlar. Velāyetnāme, Ḥā-
cī Bektaş’ın manevi üstünlüğünün ve dolayısıyla serçeşme statüsünün kaynağını 
İmam ‘Alī’nin gizli sırrının taşıyıcısı olmasıyla açıklar; nitekim biri avucunun için-
de, diğeri alnında bulunan iki karakteristik yeşil ben bunun işaretidir. Bir başka de-
yişle, Velāyetnāme’de Ḥācī Bektaş, İmam ‘Alī’nin yeniden tezahürü olarak sunulur.16

Ḥācī Bektaş’ın içkin manevi otoritesinin, ünlü Mevlānā Celāleddīn de dahil 
olmak üzere tüm çağdaşları tarafından en sonunda kabul edildiğine dair Velāyet-
nāme’de yer alan iddia bir yana, onun hayattayken sahip olduğu ün ve etkisinin 
gerçek boyutunu ölçmek zordur. Araştırmacılar, Ḥācī Bektaş’ın seyitliği dahil Velā-
yetnāme’deki bu tür iddiaları, genel olarak menkıbnamelerde görülen hayali öğeler 
olarak ele alma eğilimindedirler. Köprülü’den beri, Ḥācī Bektaş’ın büyük olasılıkla 
Orta Asya’daki Moğol fetihlerini takip eden demografik dalganın bir parçası ola-
rak Anadolu’ya göç etmiş Türkmen soylu bir derviş olduğu varsayılır. Arketipik bir 
Türkmen baba olarak, okuma yazma bilmeyen ve İslamlaşma süreci tamamlanma-
mış Türkmen aşiretleri arasında İslam’ın heterodoks bir versiyonunu yaydığına ina-
nılır.17 Bu varsayıma uygun olarak Ahmet Yaşar Ocak, Ḥācī Bektaş’ı nüfuzu ve ünü 

14 Velâyetnâme-Gölpınarlı, 16-8.
15 İlhan Şahin, “Kırşehir,” Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1988) 

[bundan sonra, DİA].
16 Velâyetnâme-Gölpınarlı, 1-7.
17 Köprülü’nün diğer çalışmalarının yanı sıra özellikle bkz. Fuad Köprülü, “Bektaş: Hacı Bektaş Veli,” İslâm Ansik-
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faaliyet gösterdiği aşiret ortamının sınırlarını aşmayan yerel bir derviş olarak tas-
vir etmiştir.18 Ancak Ocak’ın iddialarının aksine, Ḥācī Bektaş’ın daha yaşadığı dö-
nemde belli bir ağırlık ve şöhrete sahip bir dini şahsiyet olduğuna dair ipuçları var-
dır. Bunlardan biri, bu döneme ait yukarıda sözü geçen vakfiyelerin gösterdiği gibi, 
Suluca Karahöyük köyünün etrafındaki bölgeye daha 13. yüzyılın sonlarında onun 
adının verilmiş olmasıdır. 19 Ayrıca Eflākī’nin Manāḳib al-‘Arifīn’inde kendisi hak-
kında yer verdiği iki anekdot, Ḥācī Bektaş’ın, yakınlardaki Selçuklu başkenti Kon-
ya’da yaşayan Mevlānā Celāleddīn tarafından en azından dolaylı olarak tanındığı-
nı, hatta Mevlānā’nın onu kendisine (pek zorlu olmasa da) rakip olarak gördüğünü 
düşündürür.20 Nihayet, Wāsitī’nin Tabaqāt Khirkat adlı eserinin yayımlanmış versi-
yonunda bulunan Ḥācī Bektaş ile ilgili bölüm, onun ününün aslında Anadolu’nun 
sınırlarını aştığını ve sadece Anadolu’daki takipçileri arasında değil, aynı zamanda 
Irak’taki bazı sufi çevreler arasında da bir seyit olarak tanındığına ve kabul edildi-
ğine işaret etmektedir.21 Ancak ister yerel bağlamı dışında pek bilinmeyen Türkmen 
babalarından biri, ister tersine daha yaşadığı dönemde görece statü ve itibar sahi-
bi bir dini şahsiyet olsun, Ḥācī Bektaş’ın gelecekte kazanacağı yaygın şöhretin daha 
o hayattayken kolayca öngörülebileceğine dair –Velāyetnāme’nin büyük olasılıkla 
abartılı iddiaları dışında– yeterli gösterge yoktur.

İlk kez Fuat Köprülü tarafından formüle edilen Ḥācī Bektaş’ın “heterodoks” 
bir Türkmen babası olduğu görüşü, büyük ölçüde Eflākī ve ‘Âşıḳpaşazāde’nin anla-
tımlarına dayanıyordu. Eflākī’nin Manāḳib al-‘Arifīn’ininde Ḥācī Bektaş, münevver 
bir kalbe sahip olmakla birlikte şeriata uymayan, namazlarını dahi kılmayan bir 
mutasavvıf olarak tanımlanır.22 ‘Âşıḳpaşazāde, benzer bir şekilde, Ḥācī Bektaş’tan 
şeyh veya mürit sahibi olma gibi bir çabası olmayan, meczup bir derviş olarak bah-
seder.23 Ḥācī Bektaş’a atfını önce reddetmesine rağmen daha sonra neredeyse ke-
sin olarak kabul ettiği Maḳālāt adlı eseri yaşadığı bu fikir değişikliğinden sonra ye-
niden değerlendiren Köprülü, özellikle ‘Âşıḳpaşazāde’nin Hünkâr’a dair tasvirinin 
güvenilirliğini de sorgulamaya başlar. Köprülü’nün bu yeni değerlendirmesine gö-
re Maḳālāt, Ḥācī Bektaş’ın itidalini ve dini ilimlerdeki yetkinliğini gösteriyordu. 
Ancak o, tarikata yeni intisap edenlere yolun sadece zahiri yönlerini göstermeyi 
amaçladığına inandığı Maḳālāt gibi bir eserin, yazarının batıni öğretilerini yansıt-
masının beklenemeyeceğini düşünür. Bu nedenle Köprülü’nün, Ḥācī Bektaş’ın “he-

lopedisi: İslâm Alemi Tarih, Coğrafya, Etnografya ve Bibliyografya Lügati (İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1965).
18 Ahmet Yaşar Ocak, “Hacı Bektaş-ı Velî”, DİA.
19 Birge, The Bektashi Order, 41.
20 Birinci anekdotta, Mevlānā’nın ününü ve geniş takipçi kitlesini kıskanan Ḥācī Bektaş, Mevlānā’yı dünyada ge-

reksiz kargaşa (ghavghā’) çıkardığı için eleştirir, ancak daha sonra Mevlānā’nın büyüklüğünü kavrayamadığını 
kabul eder. Manāḳib al-‘Arifīn, cilt 1, 381-383. İkinci anekdotta ise Ḥācī Bektaş, Mevlānā’nın bir müridi tarafın-
dan namaz kılmanın gerekliliği konusunda uyarılınca keramet gösterip, abdest suyunu kana çevirir. Bunu du-
yan Mevlānā gösterilen kerameti hafife alır, “Gerçek keramet kanı suya çevirmektir, temiz suyu pisletmek de-
ğil” der; a.g.e., cilt 1, 497-8.

21 Ṭabaqāt-Wāsitī, 47-9. Wāsitī, Hacı Bektaş’tan “Seyyid Bektaş el-Horāsānī” olarak bahseder, onu Rūm diyarına 
yerleştirerek manevi silsilesini Aḥmet Yesevī’ye bağlar.

22 “Hājī Bektash mardī būd‘ārif-dil u rūshan-darūn ammā dar mutāba‘at na-būd,” Manāḳib al-‘Arifīn, cilt 1, 381; “ū 
așlā dar ri’āyat-i șūrat na-būd va mutāba’at na-dāsht va namāz namīkerd,” a.g.e., cilt 1, 498.

23 “Hācī Bektaş Ḫatun Anaya ısmarladı nesi varsa, kendü bir mecẕūb budalā ‘azīzdi, şeyḫlikden ve mürīdlikden 
fāriġdi.” ‘Âşıḳpaşazāde, 205.
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terodoks” bir İslamı, daha spesifik olarak Şii/batini bir versiyonunu yaydığı yönün-
deki görüşü sarsılmaz.24 

Köprülü’den sonra literatürde konuyla ilgili temel olarak birbirine zıt iki görüş 
ortaya çıkmıştır. Bir tarafta, konunun önde gelen iki çağdaş tarihçisi, Ahmet Yaşar 
Ocak ve onu takiben Irène Mélikoff –tipik bir Türkmen babası olarak muhtemelen 
formel eğitimden yoksun, dolayısıyla “yüksek” tasavvuf geleneği hakkında yeter-
siz bir kavrayışa sahip olduğu varsayımından yola çıkarak– Ḥācī Bektaş’a atfedilen 
eserleri gerçekten onun yazmış olabileceği olasılığını kesin olarak reddederler. Di-
ğer tarafta, Köprülü gibi, Ḥācī Bektaş’ın Maḳālāt’ın yazarı olduğundan şüphe duy-
mayan revizyonist araştırmacılar vardır. Fakat Köprülü, Ḥācī Bektaş’ın gerçek öğ-
retilerine ışık tutması açısından Maḳālāt’a özel bir değer atfetmemişken, bu reviz-
yonist araştırmacılar (ki hepsi ilahiyat eğitimine sahiptir), söz konusu eseri, onun 
takipçisi olduğunu iddia edenlerin aksine, Ḥācī Bektaş’ın tamamen İslami ortodok-
sinin sınırları içinde kaldığı görüşünü kanıtlamak için kullanmıştır.25 Ancak Ḥācī 
Bektaş gerçekten Maḳālāt’ın yazarı olsa bile, bu revizyonist görüşün savunucula-
rı tarafından önerilen yorumun sağlam bir yakın metin ve bağlam analizi testini 
geçebileceği çok şüphelidir.26 Dolayısıyla, Ḥācī Bektaş’ın, aynen sonraki takipçileri 
gibi antinomiyanizmi ile tanındığına şu ya da bu şekilde işaret eden erken dönem 
tarihsel anlatılarını reddetmek için halihazırda elimizde haklı bir neden yoktur.

Yukarıda gördüğümüz üzere, diğer Bektaşi menkıbeleri ve 19. yüzyıldan itiba-
ren Alevi dedelerine verilen çok sayıda Çelebi icazetnamesi gibi Velāyetnāme de 
Ḥācī Bektaş’ı Yesevi geleneğine bağlar. Nitekim hem bu Bektaşi kaynaklarında hem 
de Bektaşi olmayan kaynaklarda Ḥācī Bektaş için verilen çeşitli tarikat silsileleri-
nin neredeyse tümü, doğrudan veya Loḳmān Perende aracılığıyla (bu açıdan Velā-
yetnāme’nin muğlaklığını yansıtır) Aḥmed Yesevī’ye çıkar, her ne kadar Aḥmed Ye-
sevī’den sonraki isimler ve kimilerinde Loḳmān Perende ile Aḥmed Yesevī arasına 
eklenen şahsiyetler itibariyle silsileler arasına bazı önemli farklılıklar bulunsa bile.27

Fuad Köprülü, bu köklü Bektaşi geleneğinin tarihsel gerçekliğini sorgulayan 
ilk modern tarihçidir. Bu olasılığı tamamen reddetmese de Köprülü, Ḥācī Bektaş’ı 
Aḥmed Yesevī’ye bağlayan silsilelerin –ona göre Moğol istilaları sırasında ve sonra-
sında bölgeye göç eden çok sayıda Yesevi dervişi aracılığıyla ünü Anadolu’ya yayı-
lan– bu Orta Asya mutasavvıfının popülaritesinden yararlanmayı amaçlayan, son-

24 Fuad Köprülü, “Bektaşiliğin Menşeleri: Küçük Asya’da İslâm Batınîliğinin Tekâmül-i Tarîhisi Hakkında Bir Tec-
rübe,” Türk Yurdu 16-2, no. 169-8 (Mayıs 1925). Çeviriyazı (Ankara, 2001), 9: 68-76, 75 ve “Anadolu’da İslâmiyet” 
([1922] çeviriyazı: İstanbul: İnsan Yayınları, 1996), 47-52.

25 Bkz. yukarıda dipnot 6 [1]. Ayrıca bkz. Mikâil Bayram, “Hacı Bektaş-ı Horasanî Hakkında Yeni Kaynak,” ve Ah-
met Yaşar Ocak’ın ona yanıtı, “Alevi-Bektaşi Düşüncesi Hakkında Genel Bilgiler,” 1. Uluslararası Hacı Bektaş Veli 
Sempozyumu Bildirileri: 27-28-29 Nisan 2000/Ankara (Ankara: Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı, 2000): 47-5.

26 Gölpınarlı, 100 Soruda Türkiye’de Mezhepler, 272-3. Bu konuyu daha geniş ideolojik bağlamı içinde tartışan bir 
çalışma için bkz. Mark Soileau, “Humanist Mystics: Nationalism and the Commemoration of Saints in Turkey,” 
(PhD diss., University of California, Santa Barbara, 2006), 372-3, 393-8.

27 19. yüzyıldan kalan Çelebi icāzetnāmelerinde, Ḥācī Bektaş’ın manevi silsilesi, doğrudan İmam ‘Alī’nin oğlu 
Muḥammed Ḥanefī’nin oğlu Aḥmed Yesevī’ye kadar götürülür. Yayımlanmış böyle bir icāzetnāme için bkz. 
Mehmet Akkuş, “19. Asırda Bir Bektaşî İcâzetnâmesi,” Tasavvuf, 1: 1 (Ağustos 1999): 26-37. Ḥācī Bektaş’ın alter-
natif silsileleri için örneğin bkz. Fuat Köprülü, Türk Edebiyatında ilk Mutasavvıflar ([1919] çeviriyazı: Ankara: 
Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1993), 53, n. 60, 110, n. 42 ve M. Tevfik Oytan, Bektaşiliğin İçyüzü ([1945] yeniden 
basım: İstanbul: Demos Yayınları, 2007), 344-5.
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raki döneme ait uydurmalar olabileceğini öne sürmüştür. Köprülü’ye göre, iki şah-
siyet arasındaki mürit-mürşit ilişkisine dair daha somut bir başka şüphe nedeni, bu 
tür bir ilişkinin kronolojik olarak imkânsızlığıydı, çünkü Aḥmed Yesevī 562/1166’da 
öldüğünde Ḥācī Bektaş henüz doğmamıştı. Daha da önemlisi Köprülü, Ḥācī Bek-
taş’ın Yesevilik ile bağlantısından Bektaşi olmayan daha eski kaynaklarda bahse-
dilmediğine, tersine onun bu kaynaklarda daha çok Baba’i çevreleriyle ilişkilen-
dirildiğine dikkat çekmiştir.28 Mesela Eflākī’nin Manāḳib al-‘Arifīn’de, Baba’i isya-
nının liderinin önde gelen halifelerinden biri olarak görünür.29 ‘Âşıḳpaşazāde, Ef-
lākī’nin iddiasını tam olarak teyit etmese de, Anadolu’ya vardıklarında Ḥācī Bek-
taş ve kardeşi Menteş’in ilk iş olarak Baba İlyās’ı görmeye gittiklerini iddia eder.30 
Köprülü’nün kullanmadığı Elvān Çelebi’nin Menāḳibu’l-ḳudsiyye’si, Ḥācī Bektaş ile 
Baba’i çevreleri arasında bir yakınlığın varlığını teyit eden bir başka kaynaktır, zira 
Hünkâr’ın adı, biri isyanın liderinin torunu Âşık Paşa’nın halifelerinden olan Şeyh 
Bali’yle birlikte olmak üzere Elvān Çelebi tarafından iki beyitte saygıyla anılır.31 

Köprülü’nün önde gelen talebesi Abdülbâki Gölpınarlı’nın da eserlerinde ben-
zer şekilde Ḥācī Bektaş’ın Baba’i hareketiyle ilişkisini –Yesevi tarikatı ile iddia edi-
len bağlantıları pahasına– ön plana çıkardığını görüyoruz.32 Köprülü, Baba’i isyanı-
nın lideri Baba İlyās’ı Kalenderilik mensubu tipik bir Türkmen babası olarak tasvir 
ederken,33 Baba’ilerin tarikatını Vefa’ilik olarak tespit eden, dolayısıyla Ḥācī Bek-
taş’ı da Vefa’ilikle bağlantılı gören ilk kişi Gölpınarlı olmuştur.34 Ahmet Yaşar Ocak 
ise Yesevi bağlantısını tamamen reddetmek konusunda daha isteksiz davranmış ve 
sorunu Ḥācī Bektaş’ın aslında bir Haydari dervişi olduğunu savunarak çözmeye ça-
lışmıştır. Ocak, Köprülü’ye dayanarak Haydariliği, ana unsuru birincisi olmak üzere 
Kalenderilik ile Yeseviliğin bir kaynaşması olarak tanımlamıştır. Aynı zamanda Ḥā-
cī Bektaş’ın Anadolu’ya geldikten sonra –ona göre Kalenderi hareketinin bir başka 
uzantısı olan– Baba’i/Vefa’i tarikatına katıldığını kabul etmiştir.35

Daha yakın zamanlarda Ahmet Karamustafa, Köprülü ve Ocak’a yönelik daha 
geniş bir eleştirinin parçası olarak, Ḥācī Bektaş’ın gerçekten de bir Yesevi dervişi 
olabileceğini savunmuş, ancak bunu yaparken çok sayıda Yesevi dervişinin orta-
çağ Anadolu’suna göç ettiği şeklindeki Köprülü’nün yaygın kabul gören tezini red-
detmiştir. Karamustafa bu meyanda, Aḥmed Yesevī’nin şimdiye kadar kabul edilen 
1166 yılından yaklaşık çeyrek yüzyıl sonra öldüğüne dair Devin DeWeese’in bulgu-
sunu, dolayısıyla Aḥmed Yesevī ile Ḥācī Bektaş arasındaki mürşit-mürit ilişkisinin 

28 Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, 48-59, 110-8. Bununla birlikte ileride Bektaşi tarikatını Yeseviliğin 
bir kolu olarak nitelendirecek olan Köprülü, sonradan fikrini değiştirmiştir. Bkz. “Ahmet Yesevî,” İslam Ansiklo-
pedisi. İslam Alemi Tarih, Coğrafya, Etnografya ve Bibliyografya Lügati içinde (İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 
1965).

29 “Ḥācī Bektāsh Khorāsānī ke khalīfah-i khāṣ Bābā Rasūl būd,” Menāḳib al-‘Ārifīn, 1: 381.
30 ‘Âşıḳpaşazāde, 204; ‘Âşıḳpaşazāde-Atsız; 237.
31 Mertol Tulum (ed.), Tarihî Metin Çatışmalarında Usul Menâkibu’l-Kudsiyye Üzerinde Bir Deneme (İstanbul: De-

niz Kitabevi, 2000), 632-5, 1994, 1995 ve 2003 numaralı beyitler.
32 Gölpınarlı, 100 Soruda Türkiye’de Mezhepler, 269-72.
33 Fuad Köprülü, “Bektaşiliğin Menşeleri,” 74.
34 Örneğin bkz. Gölpınarlı “Bektaşilik,” Türk Ansiklopedisi (Ankara: Milli Eğitim Basımevi, 1953).
35 Osmanlı İmparatorluğunda Marjinal Sûfilik Kalenderîler (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1992); özellikle bkz.  
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aslında kronolojik olarak makul olabileceği iddiasını yeni bir veri olarak kullanır.36 
Karamustafa aynı zamanda Wāsitī’nin eserinin yayınlanmış versiyonunda bulunan 
ve Ḥācī Bektaş’ın tarikat silsilesini doğrudan Aḥmed Yesevī’ye kadar götüren anla-
tımı da bir dipnotta zikreder, ancak Devin DeWeese’in daha önce bahsi geçen araş-
tırmasından dolayı bunun teyit edilmemiş bir kaynak olduğunun altını çizer.37

Kaynaklara ve literatüre ilişkin yukarıdaki özetin de gösterdiği gibi, Ḥācī Bek-
taş’ın hayatının birçok yönü ya belirsiz ya da tartışmalıdır. Kendisi hakkında görece 
kesin olan şey, 13. yüzyılda yaşadığı ve Anadolu’ya geldikten sonra Kırşehir yakınla-
rındaki bir köye yerleştiği, daha hayattayken nispeten önemli bir dini şahsiyet ola-
rak kendisini kabul ettirdiği ve şeriata tam olarak uymayan biri olarak tanındığıdır. 
Ayrıca, orijinal ve/veya formel tarikat aidiyet(ler)i ne olursa olsun, Ḥācī Bektaş’ın 
yeni vatanında, yani Anadolu’ya geldikten sonra Vefa’i/Baba’i çevrelerle ilişki kur-
duğu açıktır.

36 Karamustafa, “Yesevîlik, Melâmetîlik,” 61-88, 70. Ayrıca bkz. Devin DeWeese, “The Yasavī Order and Persian 
Hagiography in Seventeenth-Century Central Asia: ‘Ālim Sheikh of ‘Alīyābād and his Lamaḥāt min nafaḥāt al-
quds,” The Heritage of Sufism, cilt 3, Late Classical Persianate Sufism (1501-1750): The Safavid & Mughal Period 
içinde, yay. haz. L. Lewisohn and D. Morgan (Oxford: Oneworld, 1999), 390.

37 Karamustafa, “Yesevîlik, Melâmetîlik,” 74, n. 29.



Horasan şehrinde zuhur eyleyen
Hünkâr Hacı Bektaşı Veli pirimdir
Gelip rum diyarın pirnur eyleyen
Hünkâr Hacı Bektaşı Veli pirimdir

Güvercin donunda pervaz eyledi
Rum erleri gelip niyaz eyledi
Tevelli sırrına ağaz eyledi
Hünkâr Hacı Bektaşı Veli pirimdir

Ne çare, Kün emri zuhura geldi
Cansız duvarları odur yürüten
Beştaşı getirip şahit eyleyen
Kara taşı hamur gibi yoğuran
Hünkâr Hacı Bektaşı Veli pirimdir

Burhan istediler ol dem pirinden
Ak dedi Akpınar aktı yok iken
Avucunda gösterdi nurdan yeşil ben
Hünkâr Hacı Bektaşı Veli pirimdir

Pirim nesi-i isna aşar değil mi
Kapısında kuldur bu Âşık Kemter
Muhammed Ali’nin vârisi ilmi

Hünkâr Hacı Bektaşı Veli pirimdir

Aşık Kemter (19. Yüzyıl)

İsmail Özmen, Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi, c. 1 (13. Yüzyıldan 16. Yüzyıla Kadar) 
(Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı, 1998), 368.
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Hacı Bektaş Velî’nin Tarihî Kişiliği

Bilindiği gibi Hünkâr Hacı Bektaş Velî’nin asıl adı “Bektaş” olup, babası Horasan 
hükümdarı İbrahimü’s-Sânî diye lakaplandırılan Seyyid Muhammed b. Mûsâ Sâ-
ni’dir. Annesi de Nişaburlu âlim bir zat olan Şeyh Ahmed’in kızı Hatem (veya Hat-
me) Hatun’dur.1 Onun yaşadığı döneme ait kaynaklar ve vakfiyelerde kendisinden 
daima “Hacı Bektaş” şeklinde bahsedilmekte ve bu Bektaş’ın lakap olarak kullanıl-
dığı görülmektedir. Bektaşi kaynaklarında da bu Bektaş’ın yanında “hüdevandigâr” 
kullanılmaktadır.

Hacı Bektaş Velî’nin soyu ise Velâyetnâme’ye göre Hz. Ali’ye kadar uzanmak-
tadır. 1343’te ölen Vâsitî, eserinde Hacı Bektaş’tan “Seyyid” diye bahseder. Bu, Ha-
cı Bektaş’ın ilk zamanlardan itibaren Hz. Peygamber soyundan sayıldığını göster-
mektedir. Bu dönemde yaşayan tarihî şahsiyetler ve yazılan eserlerin verdiği bilgi-
ler doğrultusunda Hz. Ali soyundan olduğunu kabulde şartlar lehte görülmektedir.

Velâyetnâme’ye göre Hacı Bektaş Velî mücerred göçmüş, kendi çoluk çocuğu 
olmamıştır.

Velâyetnâme’de Hacı Bektaş Velî’nin doğumu, ölümü ile ilgili bir tarih yok; fa-
kat Hacı Bektaş İlçesi Kütüphanesi’nde bulunan bir yazmada onun 63 yıl yaşadığı, 
1209’da Nişâbur’da doğup 1270’te Sulucakarahöyük’te öldüğü kaydedilmiş ve bu bil-
ginin Silsile-nâme’den alındığı belirtilmiştir.2

Hacı Bektaş Velî, Taşköprülüzâde’ye göre I. Murad (1362-1389), Âli’ye göre Or-
han (1326-1382) devri uleması arasında yer alır. Buna mukabil Velâyetnâme’de adı 
geçen şahısların çoğu (Mevlânâ, Seyyid Mahmud Hayrani, Nureddin b. Cece, Ha-
cım Sultan 13. yüzyıl şahsiyetleridir.

Hacı Bektaş Velî’nin Hacc farizasını yerine getirdiği, Anadolu’ya gelmeden ön-
ce Necef, Mekke, Medine, Kudüs, Halep, Elbistan, Kayseri gibi yerleri gezdiği, erba-
inler çıkardığı, Mekke’de üç yıl kaldığı yazılıdır.3

Hacı Bektaş Velî, Orta Asya’da Ahmet Yesevî dergâhında Lokman Perende’nin4 
yanında eğitimine başlar, orada yetişir. Olgunluk çağına gelince icazetnâmesini 

1 Hacı Bektaş Velî’nin menkabevi hayatı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Hamiye Duran, Hacı Bektaş Velî’nin  
Velâyetnâmesi, Doktora Tezi. 

2 Bkz. Abdurrahman Güzel, Hacı Bektaş Velî ve Makâlât (Ankara, 2002), 38.
3 Gölpınarlı, Velâyetnâme, Menâkıb-ı Hacı Bektaş-ı Velî (İstanbul, 1958), 17.
4 Lokman Perende, batın ve zahir ilimlerine sahip âlim ve mübarek bir zattır.
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alır, daha sonra irşad göreviyle Anadolu’ya gelir.5 Özellikle Hristiyan toplumun çok 
olduğu Ürgüp-Göreme yöresine yerleşerek orada dergâhını ve ocağını uyandıran, 
bir yandan merkezden muhite yayılacak ve genişleyecek olan Türk coğrafyası için 
örnek liderler yetiştirir.6

Hacı Bektaş Velî’nin eserlerinin fikrî, felsefî yönüne ve dinî, sosyal içerikli ile-
tilerine baktığımız zaman görürüz ki o itikat, ibadet, ahlak ve sosyal konularda İs-
lâm dininin genel hükümlerini Türkün anlayabileceği şekilde işler. O, Kurân-ı Ke-
rim ve hadislerin ışığında tıpkı Hz. Muhammed devri Müslümanlarının bir araya 
gelmeleri gibi, Türk insanını birlik beraberlik ülküsü etrafında toplamaya, bütün-
leştirmeye, eğitmeye ve lider olarak yetiştirmeye çalışan7 gerçek bir mutasavvıf ve 
toplum önderidir.

Onun tesirleri 13. yüzyıldan günümüze kadar gelmiş, kendisi Türk insanının 
kültürel kimliğini de korumasını sağlamıştır. Sekiz yüz yıldan bu yana dünya görü-
şünde yanılmayan ve iletileri gelecek yüzyılları da şekillendirecek olan Hacı Bektaş 
Velî, Türk düşünce tarihinin önemli isimlerinden biridir. Bu bakımdan onun Türk 
kültür ve düşünce tarihindeki yerini, etkilerini görmek için eserlerini, felsefesini iyi 
bilmek gerekir.8

Eserleri

Bilindiği gibi, yakın zamana kadar Hacı Bektaş Velî’ye ait olduğu bilinen eserlerin 
sayısı oldukça azdı. Fuat Köprülü, “Anadolu’da İslâmiyet” adlı makalesinde Hacı 
Bektaş Velî’nin Fatiha Tefsiri, Makâlât’ı ve Farça bir eseri olduğunu yazmaktadır.9 
Daha sonraki araştırmacıların ise Hacı Bektaş’a ait olduğunu söyledikleri eserler 
şunlardır:

1. Besmele Şerhi: Bir nüshası Manisa Kütüphanesi’nde bulunan bu eser Türk-
çe olarak kaleme alınmış, besmelenin mana ve ruhunu, Kurân’dan ayetler ve Hz. 
Muhammed’den hadisler ve bazı kıssalardan da örnekler getirerek, Besmele Tefsiri 
adıyla 1989’da Rüştü Şardağ tarafından neşredilmiştir.10

Master ve doktora çalışmalarını nezaretimde yapan Sayın Yrd. Doç. Dr. Hâmi-
ye Duran, Hacı Bektaş Velî’nin Besmele Şerhi’ni günümüze göre yapılanlardan çok 
farklı olarak hazırlamıştır. Zira Hâmiye Duran, İslâm dini ve edebiyatımızda “divân 
edebiyatı, yenileşme devri Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı, dinî tasavvufî Türk 
edebiyatı ve Türk folkorunda besmele geleneği”ni derin vukufiyetiyle ortaya koy-
muştur. Ayrıca Hacı Bektaş Velî’nin Besmele Tefsiri’ni11 de herkesin anlayabileceği 

5 Gölpınarlı, Velâyetnâme, Menâkıb-ı Hacı Bektaş-ı Velî (İstanbul, 1958), 1-4; Hâmiye Duran, Hacı Bektaş, Velî’nin 
Makâlât’ında Din ve Tasavvuf, yüksek lisans tezi, Gazi Üniv. Sosyal Bil. Enst. (Ankara, 1988), 14.

6 Abdurrahman Güzel, “Hacı Bektaş Velî’nin Makâlât’ında Görülen İlim, Hoşgörü, İnsan Sevgisi ve Sosyal Barışı 
Simgeleyen Unsurlar”, Saim Sakaoğlu’na Armağan (Konya, 2006), 521.

7 Güzel, “Hacı Bektaş Velî’nin Makâlât’ında…”, 522.
8 Güzel, “Hacı Bektaş Velî’nin Makâlât’ında…”, 522.
9 M.F. Köprülü, “Anadolu’da İslâmiyet”, Mihrab, s. 86. [Bahsi geçen yazı, Dârülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası, 

4, 5 ve 6. sayılarında yayınlanmıştır.]
10 Hüseyin Özcan, Hacı Bektaş Velî Fatiha Tefisiri (İstanbul: Horasan Yayınları, 2008); Rüştü Şardağ, Hacı Bektaş 

Velî, Şerh·i Besmele (Ankara, 1989). 
11 Dr. Hâmiye Duran, Besmele Tefsiri (Şerh-i Besmele) Hünkar Hacı Bektaş Velî (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı 

Yayınları, 2007). 
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bir üslupla, nüshaların da karşılaştırılması suretiyle enfes bir şekilde toplumun is-
tifadesi ve hizmetine sunmuştur. Bu sebeple kendilerine gönülden takdir ve tebrik-
lerim daim olacaktır.

2. Fâtiha Suresi Tefsiri: Hacı Bektaş Velî’nin böyle bir eseri bulunduğunu ilk 
defa Fuad Köprülü haber vermiştir. Ancak o da Bahâ Sa’id Bey’in verdiği maluma-
ta dayanır. Bahâ Sa’id Bey, sonradan yanan Tire Kütüphanesi’nde Hacı Bektaş’a ait 
bir Tefsir-i Fâtihâ olduğunu söylemiştir.12 Prof. Dr. Esad Coşan ise “Tire Kütüphane-
si’ne gittiğini, fakat eserin ne nüshasına ne de eserle ilgili bir kayda rastlayamadı-
ğını” belirtmektedir.13

Yanımda master ve doktora çalışmalannı yapan Doç.Dr. Hüseyin Özcan öğren-
cime verdiğim tavsiyeler gereği, o da yorulmak bilmeyen bir çalışma ve araştırma 
neticesinde yıllar sonra İngiltere British Museum’da Hacı Bektaş Velî’nin Fatiha Tef-
siri’ni14 buldu ve yayımladı. Bu da bizim için son derece önemli bir çalışmadır. Tak-
dirlerim ve gönülden tebriklerimi sunarım.

Bilindiği gibi mutasavvıfların bilhassa Fatihâ, Yasin-i Şerif Tefsiri gibi birtakım 
tefsirler yapmaları Hacı Bektaş’ın da böyle bir eseri bulunabileceğini muhtemel kıl-
maktadır.

3. Makâlât: Prof. Dr. Esad Coşan tarafından doçentlik tezi olarak hazırlanıp 
daha sonra da yalnız mensur bölümü neşredilen Makâlât’ın15 aslı Arapçadır. Velâ-
yetnâme’de Said Emre’nin Makâlât’ı Türkçeye çevirdiği söylenir. Oldukça zengin bir 
nüsha özelliğine sahip olan bu eserin manzum ve mensur olarak kaleme alınmış 
nüshaları da bulunmaktadır.

Bu eser, rahmetli Prof. Dr. Esad Coşan Hoca’nın bizzat kendi eliyle bana teslim 
ettiği manzum ve mensur çalışmalardır. Onun bana damadının Demetevler’deki 
evinde 1993’te bir sabah kahvaltısı esnasında üçümüzün beraberliğindeki ifadesi 
şu şekildedir:

“Abdurrahman, ben bundan böyle mesleğimin önemli bir yönü olan dinî 
faaliyetlerle meşgul olacağım. Sen de Gazi Üniversitesi’nde Türk Kültürü 
ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Merkezi kurduğuna göre, artık senin bu ça-
lışmaları bizzat yapacağına olan inancım sebebiyle bu nüshaların tarafın-
dan neşrini istiyorum.”

Ben de bunu bir vasiyet olarak kabul edip, manzum ve mensur Makâlâ t nüs-
halarını kendilerinden teslim alıp, her ikisini bir arada Hacı Bektaş Velî ve Mâkâla-
tı adıyla neşrini sağladım. Ancak tarafımdan neşredilen bu eser sadece metinden 
ibaret olmayıp, ayrıca Hacı Bektaş Velî’nin tarihî ve menkıbevî hayatı, onun dört 
kapı kırk makamı ve Pir-i Türkistan Ahmed Yesev ile bu bağlamdaki birliktelikleri 
de bizzat yapmaya çalıştım. Çünkü bu eser bana bir vasiyet olarak bırakılmış ciddi 
bir emek mahsulüdür. Ayrıca bu eserde, yalnız mensur Makâlât değil, aynı zaman-

12 M.F. Köprülü, “Anadolu’da İslâmiyet,” Mihrab; “Bektaşiliğin Menşeleri,” Türk Yurdu 11, no. 8 (Mayıs 1341).
13 Esad Coşan, Makâlât (Ankara: Sehâ Neşriyat, 1980), XL.
14 Özcan, Fatiha Tefsiri-Hacı Bektaş Veli (İstanbul, 2008).
15 Esad Coşan, Makâlât (Ankara: Sehâ Neşriyat, 1980).
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da mensur Makâlât’ın günümüz Türkçesine aktarımı ve manzum Makâlât’ın aynı 
neşirde bir bütün halinde bulunmaktadır. Bu sebeple böyle bir vasiyeti de yerine 
getirdiğim için mutluyum.

Demek oluyor ki Makâlât’ın Hacı Bektaş Velî’ye ait olduğu konusunda hiç şüp-
he bulunmamaktadır. Çeşitli dinî ve tasavvufî meselelerin çok açık bir şekilde ele 
alındığı bu eserde, Hacı Bektaş Velî’nin şimdiye kadar anlatıldığı gibi Şiî-batınî bir 
kişilikte değil, aksine İslâm şeriatına bağlı bir mutasavvıf olduğu açıkça gösteril-
mektedir. 

Makâlât “dört kapı-kırk makam” tertibi üzere kaleme alınmıştır. Bu tertip Ah-
med Yesevî’nin Fakr-nâme’siyle uyuşmaktadır.16

Bilindiği gibi dört kapı (şeriat-tarikat-marifet-hakikat) kırk makam anlayı-
şı Türk mutasavvıflarının kabul ve takip ettikleri bir süluk anlayışıdır. Makâlât bu 
özelliğiyle Fakr-nâme’nin bir şerhi gibidir. Bir Hacı Bektaş muakkibi olan Yûnus 
Emre de şiirlerinde bu süluk usulünü oldukça geniş olarak ele almıştır. Bu da bize 
göstermektedir ki Türkistan’da Ahmed Yesevî ile başlayan tasavvuf hareketi, Ana-
dolu’da Hacı Bektaş Velî ve Yûnus Emre ile hayat bulmuştur. Bu üç gönül adamı fi-
kirleri itibarıyla birbirini takip eden ve Anadolu’da ileriki yüzyıllarda da aynı şek-
liyle devam eden “Türklük-İslâmlık bütünleşme” zincirinin halkaları olarak devam 
edeceklerdir.17

4. Kitâbü’l-Fevâ’id: İstanbul Üniversitesi’ndeki nüshada (TY.55) anlatım üçün-
cü şahıs ağzından verilmektedir. Abdülbâki Gölpınarlı, bu eserin Hacı Bektaş 
Velî’ye ait olmayıp Mesnevî, Nefehât... gibi bazı tasavvufî eserlerden iktibaslarla 
oluşturulduğunu söyler.18

Eserin üniversitedeki yazması Türkçeye çevrilmiş ve basılmıştır.19 Eser muhte-
va olarak Makâlât’la çok büyük benzerlikler göstermektedir. Prof. Dr. Esad Coşan 
eser hakkındaki görüşlerini belirtirken, eserin gerçekten Hacı Bektaş’la ilgili oldu-
ğunu ancak “muhtelif ilâve ve tahrifler ile aslî hüviyetinden uzaklaştığı”nı söyler.20

5. Makâlât-ı Gaybiyye ve Kelimât-ı Ayniyye adlı bir diğer eserin de Hacı Bektaş 
Velî’ye ait olduğu bilinmektedir. Eserin bugüne kadar iki nüshası bulunmuştur. Bun-
lardan birincisi Farsça olup İran İslâm Şurası Kütüphanesi’nde, ikincisi de İstanbul 
Belediye Kütüphanesi’ndedir. Daha sonra bu eser Davut Duman tarafından Türk-
çeye tercüme edilmiş ve Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştır-
ma Merkezi21 tarafından da Türkçe İngilizce olarak yayımlanmıştır. Ancak bu eser 
hakkındaki kesin görüşlerimizi ileride yapacağımız araştırmalarımız neticesinde 
vermeliyiz; çünkü araştırmamızda, bir yandan yurtiçi ve yurtdışındaki kütüpha-
nelerdeki nüshalarının olup olmadığını, diğer yandan bu eserin de Hacı Bektaş’ın 

16 Bu benzerlikler için bkz. Abdurrahman Güzel, “Ahmed Yesevî’nin Fakr-nâmesi ile Hacı Bektaş Velî’nin Makâlâtı 
Arasındaki Ortak Motifler,” Milletlerarası Ahmed Yesevî Sempozyumu Bildirileri (Ankara, 1992), 33-43’ten ayrı 
basım.

17 Abdurrahman Güzel, Hacı Bektaş Velî (Ankara, 1998), 16-36. 
18 Türk Ansiklopedisi, “Bektaş” maddesi.
19 Hazret-i Hünkar Hacı Bektaş Velî’nin Vasiyetnâmesi, Kitabü’l-Fevâid (İstanbul, 1959).
20 Coşan, Makâlât, XXXIX.
21 Makâlât-ı Gaybiyye ve Kelimât·ı Ayniye (Ankara: Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma 

Merkezi Yayını, 2009).
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diğer eserleriyle muhteva bakımından aynılık arz edip etmediğinin tespiti gerek-
mektedir. Ancak mevcut eser okunduğu zaman bunun bir yandan Ahmed Yesevî, 
diğer yandan da Hacı Bektaş’ın eserleriyle örtüştüğü görülmektedir. Ama şimdilik 
eseri araştırma safhasında tutuyoruz. Neticede gerekli kararımızı vereceğiz.

6. Şathiyyât: Hacı Bektaş Velî’nin iki sayfa kadar tutan bir şathiyyesi olduğu-
nu yine Abdülbâki Gölpınarlı nakletmektedir. 1680 yılında Enverî mahlaslı Hurufi 
ve Nakşi bir müellif tarafından nazım ve nesir karışık olarak Tuhfetü’s-Sâlîkîn adıy-
la şerhedilen bu eserin yeri bilinmiyor. Bu konuda Türk Ansiklopedisi’nin “Bektaş” 
maddesinde sınırlı bilgi veren A. Gölpınarlı eserin bulunduğu yeri zikretmemiştir.

7. Nasihatler: Hacı Bektaş Velî’ye ait nasihat ve vasiyetlerin bir nüshası Ha-
cı Bektaş İlçesi Halk Ktp. no: 29’da kayıtlı olan ve Dedemoğlu tarafından yazılan 
Akâid-i Tarikat’ın hemen arkasında kayıtlı bulunmaktadır. Aynca bu Nasihat-nâ-
me’nin İstanbul Arkeoloji Müzesi Ktp. No: 891’de kayıtlı bulunan Mecmuatü’r-resâil 
içinde de eksik bir nüshasının bulunduğu da bilinmektedir. Ancak bu nasihatlerin 
gerçekten Hacı Bektaş’a ait olup olmadığı konusunda kesin bir delil bulunmamak-
tadır.

8. Hacı Bektaş’a Ait Olduğu Söylenen Diğer Eserler: Abdülbâki Gölpınarlı ta-
rafından Hacı Bektaş’a ait bir Hadis-i Erba’în Şerhi bulunduğu nakledilmiştir.22 An-
cak Hacı Bektaş’a atfedilen şiirlerin de esasen “onun nefes evlâdı olarak bilünen ve 
İdris Hoca ile Hâtun Ana soyundan gelen üç Bektaş Çelebi’den ilki olan Zehr-nûş 
Yûsuf Bali oğlu Bektaş Çelebi (1554-1580)’ye ait olduğu muhtemel görülmektedir” 
denmektedir.23 

Hacı Bektaş Velî’nin Hundâ-nâme ve Üssü’l-Hakikâ adlı iki eserinin daha oldu-
ğu söylenmekteyse de şimdiye kadar bunların hiçbir nüshasına rastlanılmaması, 
bizim bu eserlerin niteliği hakkında bir yargıda bulunmamızı güçleştirmektedir.24

Hacı Bektaş Velî’nin Türk Kültürü Üzerindeki Etkileri

Bilindiği gibi “Yüce medeniyetleri yüce şahsiyetler meydana getirir” veciz sözü ge-
reğince Türklüğün on bin yıllık tarihî akışını, Türk insanının pek çok abidevi şah-
siyetleri meydana getirmişlerdir. Bu cümleden olarak Anadolu sahasının ilk mü-
beşşirlerinden olan Mevlâna, Hacı Bektaş Velî, Ahi Evren, Yunus Emre’ler Orta As-
ya’dan Anadolu’ya gelerek Anadolu’yu aydınlatırlar ve Türk toplumunu “kardeşlik, 
doğruluk, dürüstlük, din, ahlak, sevgi, birlik-beraberlik ülküsü” etrafında birleşti-
rirler.

İşte bugün 800. doğum yılını kutlamak için burada toplandığımız Hacı Bektaş 
Velî de Orta Asya’da Ahmed Yesevî dergahında yetişen, sonra görevle Anadolu’ya 
gelen, özellikle Hıristiyan toplumunun çok olduğu Kapadokya bölgesine yerleşe-
rek, orada dergâhını ve ocağını uyandıran, bir yandan Anadolu’nun Türkleşmesi-İs-
lâmlaşması konusunda çalışan, diğer yandan da merkezden muhite yayılacak ve 
genişleyecek olan Türk coğrafyası için örnek liderler yetiştiren, Türk toplumunu 

22 Gölpınarlı, Yunus Emre Hayatı (İstanbul, 1936), 302.
23 Gölpınarlı, Alevî-Bektaşî Nefesleri (İstanbul, 1963), 11 ve Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli (Ankara: Gazi Üniv. 

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Merkezi Yayını, 1988), 48.
24 Duran, Besmele Tefsiri (Şerh-i Besmele) Hünkar Hacı Bektaş Velî, 28-30.



HACI

BEKTAŞ 

VELİ:

HAYATI VE

DÖNEMİ

ÜZERİNE

METİNLER

234

birlik-beraberlik ülküsünde bütünleştiren gerçek bir mutasavvıf ve toplumun “ho-
ca”sıdır.

Hacı Bektaş Velî’nin dinî-fikrî ve sosyal yapısına baktığımız zaman görürüz ki 
Hacı Bektaş Velî itikat, ibadet, ahlak gibi kültürel ve sosyal konularda evrensel bir 
metot uygulamıştır. Özellikle de İslâm dininin genel hükümlerini Türkün anlayabi-
leceği bir anlayışla işlemiştir. O, Kurân-ı Kerim ve hadislerin ışığında tıpkı Hz. Mu-
hammed devri Müslümanlarının yaptığı gibi Türk insanını halka halka birlik-bera-
berlik ülküsü etrafında toplamaya, eğitmeye ve lider olarak yetiştirmeye çalışmıştır.

Tesirleri 13. yüzyıldan günümüze kadar gelen Hacı Bektaş Velî, Türk insanının 
kültürel kimliğini de korumasını sağlamıştır. Yedi yüz yıldan bu yana dünya görü-
şünde yanılmayan ve ileriki yüzyıllara da dünden bugüne mesajlar veren Hacı Bek-
taş Velî’nin görüşleri bugünün insanının bile görüşlerinin tayininde etkili olmuştur. 
Bu bakımdan onun görüşlerini anlamak için ilk önce onun eserlerini ve hakkında 
yapılan çalışmaları bilmek gerekir.

Hacı Bektaş Velî’nin Türk kültürü üzerindeki etkilerini kısaca vermeye çalışalım:

a. Kişinin ilim sahibi olması ve kendisini bilmesi

Bilindiği gibi İslâm’ın genel anlamda bir eğitim sistemi olan tasavvufta ilim, ir-
fan ile iç içe telakki olunur. Bilmek manasında olan ilimde anlamak ve kavramak 
da şarttır. Bu surette ilim ve irfan birleşmiş olur. Mutasavvıflar “ilmin amelle birlik-
te bulunmasını”25 şart koşarlar. Çünkü bilmeden yapılan dinî işlemlerde sapmalar, 
buna karşılık tatbik edilmeyen kuru bilgi de vebal ve sorumluluklar doğurur.

“Rabbânilerden olunuz”26 sebebiyle “İlim öğrenmek her erkek ve kadın Müslü-
man üzerine farzdır” hadisi de vardır.

Bilmek manasına gelen ilim, Makâlât’ta şeriat makamlarından ikincisi,27 mari-
fet makamlarından yedincisi olarak geçmektedir.

Yine Makâlât’ta ilmin yeri göğüstür. Göğüs ise gönlün bulunduğu yerdir. Bir 
şehre benzetilen gönül içinde rahmanî ve şeytanî iki sultan vardır. Rahmanî olan 
sultanın adı akıldır ve yedi dizdarından birincisi ilimdir.28 Ve dolayısıyla ilmin aslı 
rahmanîdir. Kişi, ilim ile doğru amelleri sayesinde Allah’a kavuşur.

Hacı Bektaş Velî ilk zamanlardan bu yana insanlara yol göstericiliği sebebiyle 
ilmî yıldızlara benzetir. Nasıl ki kullar açık ve bulutsuz bir havada yollarını kolayca 
“yıldızların rehberliğinde” bulurlar ise gerçek ilim sahipleri de Hak’tan yana yol bu-
lurlar.29 Hacı Bektaş’a göre ilim sahipleri (âlimler) olmasa Hak’tan yana yol bulun-
maz. Dolayısıyla âlimleri ana ve babadan daha iyi ağırlamak gerekir; çünkü Hacı 
Bektaş Velî’ye göre anne, baba, çocuklarını dünya sıkıntılarından, mihnetinden ve 
ateşinden korur. Âlimler ise Müslümanları ahiret belasından, cehennem ateşinden 
ve mihnetinden korurlar.

“İlim ehli mecmua-i hassa ve amme faide ederler” hadis-i şerifiyle bu fikrini 
kuvvetlendirir.

25 Keşfü’l-Mahcub, 89; “Amel içinde ilme bağlı olmak şarttır.” a.g.e., s. 90.
26 Kur’ân-Kerim, III/79; Coşan, Makâlât, 19.
27 Arapça asli nüshada 3. makam ilmdir.
28 Coşan, Makâlât, 34. 
29 Coşan, Makâlât, 105.
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Allahu Ta’alâ ilmi ile kullarına çok yakındır ve onların dualarını kabul eder. İl-
me yakın kimseler de öğrenmekten uzak olamazlar.

Makâlât’taki “kendini bilmek” (“Men arefe nefsehu fekad arefe rabbahu” Ken-
düzin Bilmek) hadisi ise Hacı Bektaş Velî’de oldukça sık kullanılır. Bu söz ile kendi 
nefsini bilen idrak eden insanın Allah’ın zatını da idrak edebileceği anlatılır. Vah-
det-i vücût görüşü içerisinde ele alınan bu söz, hakikat mertebesinin de onuncu 
makamıdır.30

Düşünen insan ilk önce iki damla su iken sonradan içi dışı harikalarla dolu, ni-
ce akıl şaşırtıcı organlar ve gönül sevici güzel ahlak ile bezenmiş olan vücudunun 
bir yaratıcısı olduğunu idrak eder. İnsan bedeninin mükemmeliyetine ve organla-
rının yapı inceliğine, işleyişine, faydalarına bakınca yaratıcısının kudretini, büyük-
lüğünü daha iyi idrak eder ve O’na sevgiyle bağlanır. Vücut denen bu ince yapılı 
makinenin Cenab-ı Hakk’ın lütuf ve inayetinin, rahmetinin eseri olduğunu anlar.31 
Vücudun organları cisimler âlemine benzediği gibi, insan nurunun vasıfları da Al-
lah’ın vasıflarına benzer.

Allah’ın diri, ilim, işitme, görme, irade ve sabırlı olma vasıfları aynen insanda 
da vardır; fakat insan ruhu da bu vasıfları kazanmak için bedenine muhtaçtır. Allah 
ise bedenden münezzehtir. Cenab-ı Hakk kâinata tasarruf ettiği gibi insan ruhu da 
bedenine tasarruf eder. Allah’ın ve nefsin bilinmesi gönül âlemiyle olur.

“Nefsini bilen Allah’ı da bilir.” Çünkü insan ruhu ayna, gönül görünüş yeridir. 
Kişi kalbin zevkini bulur. Aşk nuru ile dolar, birlik âlemine giderse Hakk’ı bulur, 
orada kalır.32

Makâlât önce kişinin Allah’ın bildirdiklerine inanıp şükretmesini daha sonra 
kendisini bilmesi gerektiğini de söyler.

“Men arefe nefsehu” sözünü takiben “Men arefe nefsehu bi’l-fena’i fekad are-
fe Rabbahu bil-bakâ’i”, “Kim kendinin fâni olduğunu bilirse, Rabbi’nin de bakiliğini 
anlar”33 manasına gelen ve insanın fâni olduğunu anlatan güzel bir sözdür.

Ayetlerle birlikte Allah’ın birliğini, azametini, celâlini, kudretinin kemâlini, 
merhametini, cemâlini, hikmetlerini vs. izah eden Hacı Bektaş Velî, insanın bir ter-
kip içerisinde yaratılan kâinatın küçük bir nüshası ve insanın en yüce varlık oldu-
ğunu söyler.

“Pes eyle gerek kim” ilim ile irdeleye ve izleye, isteye ve gözleye, “Arştan tah-
ta’s-saraya değin ne kim varısa kendüde bula.”

“Pes imdi arş ile ferş arasında çok türlü nesneler vardır. İlle âdemden ulusu 
yokdur.”34

Daha sonra insan vücudunda her ne varsa (ruh da dâhil olmak üzere) kâinata 
teşbih edilmiştir.

Yedi kat göklerin üstünde bulunan “Arş can hazinelerinin (akıl, ilham, fehim, 
ışk-ı dîdâr, marifet... vs.) bulunduğu insan başına, arka (beden) göğe; taban (ayak-
lar) yere benzetilmiştir. Akıl ay’a, marifet güneş’e, ilim yıldızlara; sünük (kemik) ve 

30 Duran, Besmele Tefsiri (Şerh-i Besmele) Hünkar Hacı Bektaş Velî, 99-100.
31 Coşan, Makâlât, 28.
32 Erzurumlu İbrahim Hakkı, Ma’rifet-nâme (İstanbul, 1978), 46. 
33 Erzurumlu İbrahim Hakkı, Ma’rifet-nâme, 49.
34 Coşan, Makâlât, 61.
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ilik oluşuna; kaygı buluta, gözyaşı yağmura benzetilmiştir. Bu benzetmeler oldukça 
fazla yer tutmaktadır.35

Ayrıca nefsi şeytanın naibi olarak tanımlayan Hacı Bektaş Velî, şeytanî (kibir, 
hased, cimrilik, tama, gıybet...vs.) hasletlerle Rahmanî (miskinlik, sabır, korku, ilim, 
cömertlik, marifet, akıl) hasletlerini birbirinden ayıramayan insanların kendilerini, 
dolayısıyla Hakk’ı bilmekten uzak olduklarını söyler. Rahmanîyi şeytanîden ayırt 
eden kimse kendini bilir, Tanrı’ya yol bulur. Aksi takdirde o kişi insanlık mertebe-
sinde değildir.

“Zirâ kim biregü Rahmân ile şeytani seçildiğini bilmeyince hem kendüyi dahı 
bilmez ve bir kimesne kendüzin bilmeyince Çalab Ta’âlâ’yı dahi bilmez.”36

“Şu halde Tanrı’yı bilmek isteyen insan önce kendini bilmelidir. Allah insanı 
bütün yarattıklarından daha güzel ve mükemmel yaratmıştır ve bütün kâinatın üs-
tün kâinata hükmedici ve kendine tapıcı yaratmıştır. Kendini bilmeği ve sevmeği 
ihsan etmiştir.”37

b. Sosyal Barışı Oluşturan Unsurlar

Hacı Bektaş, Makâlât’ında ifade ettiği sosyal yapıyı dört kapı-kırk makam için-
de Kurân-ı Kerim’den âyetler ve Hz. Muhammed’den hadisler getirerek şu ifadeler-
le özetlemektedir:

1. İnsanoğlunun günlük hayatındaki çalışmalarında daima helal kazanmayı, 
helalinden yemeyi, helal giyinmeyi ve faizi haram bilmeyi öğütlerken, “Allah alış-
verişi helal, ribayı haram kılmıştır.”38 “Size verdiğimiz rızıkların iyi olanlarından yi-
yiniz” “Elbisenizi temizleyiniz” (XX. Sure, a. 81 ayetlerini),

2. Evlenmeyi (nikâh kıymak) tavsiye ederken de “Kadınların sizce en uygun 
olanları ile nikâhlanın” (4. Sure, a. 3) ayeti ve Hz. Muhammed’in “Nikâh benim sün-
netimdir, kim benim sünnetimden yüz çevirirse, o bizden değildir” hadisini,

3. Şefkat ve merhamet sahibi olmayı, “Şefkat imandandır” ve “Yeryüzündekile-
re merhamet ediniz ki göklerdekiler de size merhamet eylesinler” sözlerini mutla-
ka bir ayet ve hadise dayandırmaktadır.

3. Herkese karşı sevgi ile bakmayı “İnsanların bir kısmı Allah’ın yanı sıra ortak-
lar edinmişler ve onları, Allah’ı sever gibi severler (halbuki insanlar Allah’ı çok sev-
mektedirler)” (Bakara S. a. 163).

4. Fakirlikten şikâyetçi olmamayı ve kanaatkâr olmayı “Beni Müslüman ola-
rak öldür ve Salih kullar arasına ilhak eyle” (Bakara S. a. 163) ve Hz. Muhammed’in 
“Kâinata nispetle aşk, onun ruhu ve özüdür”; “Fakirlik benim övüncümdür, kıyamet 
günü onunla iftihar edeceğim” hadisi aşk, şevk, fakirlik ve kanaatkârlık konusunda 
esas teşkil etmektedir.

Makâlât’ta aşk, gül-i reyhana benzetilmektedir. Aşkı Allah’ın zâti tecellisi ka-
bul eden ve âlemlerin yaratılışını aşka bağlayan Hacı Bektaş Velî, gül-i reyhan me-
taforuyla âşıkta meydana gelen ilâhi zât tecellisini anlatmak ister. Hacı Bektaş Velî, 

35 Coşan, Makâlât, 62.
36 Kur’an-ı Kerim, XXII/85; Coşan, Makâlât, 58-83.
37 Coşan, Makâlât, 53-54.
38 Duran, Besmele Tefsiri (Şerh-i Besmele) Hünkar Hacı Bektaş Velî, 96-8.
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“Aşkların kendileri ölür, fakat canları ölmez” demektedir. Yunus da “Ölür ise ten 
ölür, canlar ölesi değil” demektedir.

5. Edep sahibi olmayı: Allah’a ulaşmak, insanlar arasında sosyal barışın olması 
ancak saygı ve edep iledir. Hz. Ali “Mal ve soy ile bir şeref olmaz; şeref ancak bilgi 
ve edep iledir” derken, Hz. Muhammed de “Edeb aklın dış şekli ve dış görüntüsü-
dür” buyurur.

6. Utanmayı, Hacı Bektaş Velî utanmayı da “Utanmak imandandır; utanması 
olmayanın imanı da yoktur” buyurur.

7. Sabır ve kanaat sahibi olmayı, Hacı Bektaş Velî “Sabır, utanmak ve kanatın 
akıl içerisinde olduğunu, bunların riya ve tama’ı gönül şehrinden çıkardıklarını ve 
şeytanın üç nesli ile yenildiğini” ifade eder.

8. Cömert olmayı: Cömertlik Allah yolunda, vatan uğrunda, milletin ve devle-
tin selameti için, malının bir kısmını seve seve bu uğurda sarf etmesi, fakirin hak-
kını vermesidir. Hz. Muhammed, “Cömertlerin el açıklığı, cömertlik ... insanı cen-
nete sevk eder” buyurur.

9. Mütevazı (alçak gönüllü) olmayı: Hiç kimseyi incitmemeyi, toprak gibi ve-
rimli olmayı, ateş gibi yakıcı, sel gibi boğucu olmamayı tavsiye eder.

10. Elinden gelen iyilikleri esirgememeyi: Makâlât’ta bu konu Bakara Sure-
si’nin 261. âyetindeki “Mallarını Allah yolunda harcayanlar her birinden yüzer tane 
tohum mevcut yedi başak bitiren bir tohum tanesi gibidir” ayetiyle anlatılır. Yani 
herkesin elinden geleni esirgememek fikri İslâmın veren elin, alan elden üstün ol-
duğu, verilen malın eksilmeyeceği, aksine artacağının vurgulanışı ve böylece sosyal 
barışın sağlanacağı vurgulanmaktadır.

11. Yerinde hakikatleri söylemek ve sır sahibi olmayı: Kulun zamanı gelince ger-
çekleri, doğruları söylemesi gerektiğini, fakat zamanı gelince de saklanması gere-
ken sırları, kerametleri gizlemesidir.

c. Hoşgörü, İnsan Sevgisi, Sosyal Barış

İnsanların hangi dine mensup olurlarsa olsunlar farklı milletlerden ve kültür-
lerden gelmeleri, değişik düşünce ve görüşe sahip olmaları onların inançlarını da 
etkilemiş, sonuçta din ve ibadette şekil yönünden farklılıklar ortaya çıkmıştır. Ay-
nı dine mensup insanlar arasındaki farklı düşünce ve anlayışların ortaya çıkmasına 
sebep olmuştur. Çeşitli dinlerle tanışmış olan Türkler 10. yüzyılda İslâmiyeti kabul 
ettiler. Orta Asya’dan Avrupa ortalarına kadar geniş bir coğrafyada hüküm süren 
Türkler, birçok kültür ve inançlarla karşılaşarak syncretist (bağdaştırıcı) ve hoşgö-
rülü bir yapıya sahip oldular.

Türk devlet yönetimi inanışlar açısından Müslümanlara olduğu kadar gayri-
müslimlere de hoşgörü ile yaklaşmıştır. Anadolu’nun fethinden önce Doğu Anado-
lu’da yaşayan ve Gregoryan mezhebine mensup Ermeniler ile Süryanîler, Bizanslı 
Rumlar tarafından Ortodoks mezhebine geçmeye zorlanmışlar, kabul etmeyenler, 
toprakları ellerinden alınarak Orta Anadolu’ya tehcir edilmişlerdi.

Halbuki Anadolu’yu fetheden Türkler, Ermeniler başta olmak üzere çeşitli mil-
letlere ve dinlere mensup insanları da himayelerine alarak ülkeyi şefkat ve adaletle 
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yönettiler. Türklerdeki bu hoşgörü onların anavatanlarından Anadolu’ya taşıdıkla-
rı özellikleriydi. Zira Orta Asya’da hâkimiyetlerindeki Hıristiyan, Musevî ve Müslü-
man cemaatleri bir arada yaşatan Türkler yeni fethettikleri Anadolu’da da çeşitli 
din ve mezhep mensuplarını aynı hoşgörü ile idare etmişlerdir. Onların bu hoşgö-
rüsü savaşlarda bile kendini gösterir. Müslümanlara karşı düzenlenen Haçlı Sefer-
leri sırasında bozguna uğrayan, esir düşen, yolunu kaybeden aç ve susuz kalan Haç-
lılara dahi Türklerin şefkat ve merhamet elini uzattığını tarihçilerimiz bizzat Haçlı 
kaynaklarından zikreder.

Bilindiği üzere Osmanlı Devleti kendi sınırları içinde yaşayan çeşitli din ve ırk-
tan milletlerin ve etnik grupların dilini ve dinini değiştirmeye teşebbüs etmemiş-
tir. Bu farklı din ve etnik gruba mensup insanlar asırlarca huzur ve refah içinde bir 
arada yaşamışlardır.

Hem Selçuklular hem de Osmanlı döneminde devletin uyguladığı bu hoşgörü-
nün temellerini atanlar hiç şüphesiz Yunus, Mevlâna ve Hacı Bektaş Velî gibi din ve 
fikir adamları olmuştur.

Yetmiş iki millete aynı gözle bakmak, onları ayıplamamak, bütün mülke tek 
bir gözle bakıp herhangi bir kişinin işlediği iyidir veya kötüdür dememek, yalnızca 
iyilikleri anlatmaktır. Kişi yaptığı iyiliği ve başkasının kendisine yaptığı kötülüğü 
unutmalı, kendisine başkalarının yaptığı iyiliği ve kendisinin başkalarına yaptığı 
hatayı unutmamalıdır.

“Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz sizedir” ayetinin temeli, ayıpla-
mamak fikrini işler. Yunus da [şöyle der]:

Cümle yaradılmışa bir gözle bakmayan
Hakka müderris ise hakikatte âsidir

Yetmiş iki millete kurban ol âşık isen
Tâ âşıklar safında imân olasın sâdık

Ben gelmedim dâvi içün, benim işim sevi içün
Dostlar evi gönüller yapmaya geldim

Gelün tanuş olalım, işi kolay kılalım
Sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz

Bu büyük insanların önce Anadolu Türkünün kalbine, sonra da devlet nizamı-
na işlediği hoşgörü 13. yüzyılda Horasan’dan gelen, anne ve baba tarafından Türk 
olan Türkistan piri Ahmed Yesevî’nin halifelerinden Lokman Perende’nin yanında 
yetişen Hacı Bektaşı Velî ile devam etmiştir.

O Ahmet Yesevî’nin oluşturduğu dört kapı (şeriat, tarikat, marifet, hakikat) 
doktrinini benimsemiş, Türk töresini iyi bilen, ustaca kullanan ve Türk diline ha-
kim bir “toplumun hocası”dır. Hacı Bektaşı Velî’nin Anadolu’ya geçtikten sonra Ho-
rosan’dan aldığı dört kapının her birine onar makam ekleyerek şekillendirdiği ve 
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çevresinde bulunanlara bunların dinî ve sosyal faydalarını anlattığı dört kapı, kırk 
makam doktrini bu düşünceyle bezenmiş Anadolu kültürünün oluşmasına katkı 
sağlamıştır.

Hacı Bektaş öğretisi Balım Sultan tarafından yazıya alınarak yayılmış ve şekil-
lenmiştir. Daha sonra bu öğretiyi benimseyen ve Hacı Bektaş’ın yolundan gidenler 
tarafından okullaşan bu kuruma Bektaşîlik adı verilmiştir. Bektaşî inancı Mısır’dan 
Balkanlar’a kadar çok geniş bir alana yayılmış, Türk kültürünü, töresini, adaletini 
gittiği yerlerde benimsetmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun en parlak dönemlerin-
de ona kuvvet veren Yeniçeri ordusu da Bektaşî öğretisini benimsemiştir.

Hacı Bektaş düşüncesini bugüne kadar dünyanın değişik yerlerinden birçok 
insan benimsemiştir. Hacı Bektaş öğretisinin bu kadar çok yayılmasının sebeple-
rinden biri, onun eğitim çemberinde kadın ve erkeğin birlikte yer almasıdır. Ona 
göre kadın ve erkek eşdeğerdir ve birbirinin tamamlayıcısıdır.

Hacı Bektaş’ın Anadolu’ya gelişine ilişkin efsanevî anlatım, onun Anadolu’ya 
“güvercin donunda” geldiğini vurgulamaktadır. Hiç şüphesiz güvercin, barışı simge-
lemektedir. Hacı Bektaş Velî’nin kendi adına kurulan müzesinde bulunan, bir elin-
de geyik bir elinde aslan tutan hayalî portresi onun barışçı kişiliğini, zayıfı kuvvet-
liye ezdirmeyen, karşıtlar arasında uzlaşma sağlayan öğretisini simgelemektedir.

“Eskiyi terk, câhile ölüm, ârife ise doğumdur” diyerek Hacı Bektaş gereksiz 
tutuculuğu yererek yenilikçiliğin önünü açar. “Mertebe ve makam yoktur, dostun 
gönlünden başka” diyerek ise insan ve dost sevgisini her türlü makamın üstünde 
tuttuğunu vurgular.

Herkese ve her şeye karşı sevgi ile bakmayı öğütleyen Hacı Bektaşi Velî’nin 
hoşgörüsü de o kadar geniş kapsamlıdır ki, sadece insanları değil tüm canlıları kap-
sar. Bu yüzden bugün yolunu izleyenler “Marulu seviyorsan, gübreyi de hoş görme-
yi bilmelisin” diyebilmektedir.

Hoşgörülü olmanın başlangıcı sevgi ve saygıdan geçer. Başkalarını sevip saya-
bilmek onlarda kusur aramaya çalışmak asla mümkün değildir. Çevremizde göre-
bileceğimiz ufak tefek kusurları da görmezlikten gelmek, onları büyütmemek da-
ha büyük çaptaki güzelliklerin oluşmasına imkân tanımamız açısından önemlidir. 
Bu nedenle Hacı Bektaşı Velî “Gördüğünü ört, görmediğini söyleme” ve “Kimsenin 
ayıbını görmeyen cana aşk olsun” der. Ölümsüz düşüncenin, yıkıcı eleştirilerin da-
ha büyük olumsuzluklara ve yıkımlara neden olacağı düşüncesiyle insanlığın hu-
zuru ve dünya barışı için, “Hiçbir insan ve ulusu ayıplamayınız” demiştir.

Her halin geçici olduğu bilincinde olan, sıkıntıya ve zorluklara sabırla katlan-
mayı öğütlemiş, şikâyetçi olmadan elinden geleni yapmayı önermiştir. Böylece, ya-
şanan ortama gösterilen hoşgörüyü simgeler.

“Gerçek derviş kimseye kırılmaz. Yiğit de odur ki kırılmaya değer kimseyi bi-
le kırmaz.” Bu kural Bektaşîlik yolunda “İncinsen de incitme” prensibi olarak yerini 
almıştır. Kimseye “Gel benim yoluma katıl” diye zorlama yapmamıştır. Bugün Bek-
taşîlik yolunda da bu nedenle yola katılma özgür irade ile olur ve bu da özgür ira-
denin gelişmiş olabileceği yaştan yani reşit olduğu yaştan evvel olmaz. Kimsenin 
doğuştan bir inançla bağlanmış olmasını doğru kabul etmez. İnsan inancını özgür 
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iradesi ile seçtiği sürece o kendi öz malıdır. “Gelme, gelme, dönme, dönme; gelenin 
malı, dönenin canı” prensibi de bu yola girmek isteyenlere önemli bir rehberdir.

Az söz elin yüküdür
Çok söz hayvan yüküdür
Bilene bu söz yeter
Sende gûher var ise

diyen Yunus’a kulak verelim ve Hacı Bektaş’ın şu sözü ile konuyu özetleyelim:

Dervişlik hırkada, tacda değildir
Hararet nar’dadır sacda değildir
Her ne arar isen kendinde ara
Kudüs’te Mekke’de Hac’da değildir

Sakın bir kimsenin gönlünü yıkma
Gerçek erenlerin sözünden çıkma
Eğer insan isen ölmezsin korkma
Âşığı kurt yemek ucda değildir

“Düşmanınızın dahi insan olduğunu unutmayınız” ve “Tanrı’ya dost olmayı 
halka eziyet etmemekte bil” diyen Hacı Bektaş Velî tüm insanları sevgi ve hoşgö-
rüyle kucaklarken bunu sadece insanlara yöneltmez; bu duygular yaratılmış ve ya-
ratılacakların tümünedir. Hayvanlara, bitkilere, tümüyle doğaya, evrene sevgi ve 
hoşgörüyle bakmak anlamındadır. Onda düşmanlık ve kin tohumları yoktur.

Hacı Bektaş Velî Makâlât’ında şöyle söyler: “Benim üç dostum vardır. Ben öldü-
ğüm zaman biri evde kalır, birisi yolda; birisi de benimle gelir. Evde kalan malımdır, 
yolda kalan yakınımdır, benimle gelen iyiliğimdir.” Karşılıksız sevgi, saygı, ilgi, hoş-
görü insanların ortak vasfı olmalıdır.

Yardım ve cömertlikte akarsu gibi olmak, başkalarının kusurunu örtmede gece 
gibi olmak, hiddet ve asabiyette ölü gibi olmak... Bunlar ne asil, ne güzel dileklerdir. 
Büyük gönül eri Ahmed Yesevî şöyle söylüyor:

Sünnet imiş kâfir olsa incitme sen
Hüdâ bî-zârdır katı yürekli gönül incitenden
Allah şahit öyle kula hazırdır siccîn
Bilginlerden duyup bu sözü söyledim işte

Ayrıca benimseyip uyguladığı şu özdeyişin inceliğine, güzelliğine kulak veriniz: 

Hak yolu çark eyle, gönlünü gark eyle
Gerçeği fark eyle, benliği terk eyle
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Anadolu’yu hâl ve kâl ilmiyle aydınlatan Anadolu insanına coşkulu, sevecen 
ve hoşgörülü bir yaşam reçetesi sunan Hünkâr Hacı Bektaş Velî söz ve gönül mül-
künün sultanıdır.

Çağlardan beri yaşayan efsanelerin de gösterdiği gibi, karşılıksız vermenin sı-
nırsız ödüllendirilişi, tamahkâr olmamanın gereği, elindekinin kıymetini bilmek 
gibi değer yargılarından birkaç örnek sunabildiğimiz, ancak daha pek çok güzel ve 
olumlu davranış özelliğinin işlenip aşılandığı bu verimli topraklar onun güzellik-
lerine güzellik katan, nadide tohumlar eken Hacı Bektaşı Velî ile zenginleşmiş ve 
meyveye durmuştur.

Netice olarak ifade edelim ki Hacı Bektaş Velî’yi sevenlerin onun eserlerinde-
ki dinî, ahlakî, fikrî, bilimsel, birleştirici fikirleri lafta değil özde kabullenmeleri ge-
rekir. Böylece bu birlik ve beraberlik içinde oluşan hoşgörü ile de asırlardan beri 
devam eden kırgınlıklar ortadan kalkacak, sosyal ve toplumsal barış sağlanacaktır. 
Herkes onun ifadesiyle “eline-beline-diline sahip” olacaktır.

Onun hayatını ve Türk kültürü üzerindeki tesirini Ord.Prof.Dr. İsmâil Hakkı 
Baltacıoğlu’nun “Hacı Bektaş’a Selam” başlığı altındaki şu cümleleriyle bitirmek ve 
hepinizi öyle selamlamak istiyorum:

“Ey Hacı Bektaş Velî! dillerin, kavimlerin ayrı ayrı yaratılmasını, yerlerin, 
göklerin yaratılması gibi, Allah’ın varlığına belge olarak gösteren Kurân 
ayetine boyun eğen sen değil misin?
Ey Hacı Bektaş Velî! Kadın ile erkeğin eşit yaratıldığını bildiren Kurân aye-
tini hak tanıyan, er ile hatunu eşit gören, eşitliği ahlak olarak benimseyen 
sen değil misin?
Ey Hacı Bektaş Velî! Dinde, dilde, sanatta bütün Türkler gibi Türklük vicda-
nını taşıyan sen değil misin?
Ey Hacı Bektaş Velî! Turanlı Azer oğlu İbrahim Peygamber’in soyundan ge-
len Ali’yi Türklük örneği olarak tanıyan sen değil misin?
İnsan hürlüğünü, tabiat sevgisini kendine gönül yolu seçen sen değil misin? 
‘Eli’ne, beli’ne, dili’ne; ülkesine, ahlakına ve töresine sahip olanlara’ ahlak 
mirası bırakan sen değil misin?
Tarihte Türk ordularına coşkunluğunu veren sen değil misin?
Türbeni ‘Ben bir Türküm, dinim, cinsim uludur’ diyenlere sevgi, saygı yeri, 
aşkevi yapan sen değil misin?
Ey Velî! Biz de senin gibi Müslümanız. Biz de senin gibi Türküz. Biz de senin gibi 
Muhammed ile birlikte Ali’yi çok sevenlerdeniz. Ayakucuna geldik. Seni 
anıyoruz.

Gelip geçici olan bu dünyadan sonsuzluk âlemine selam! 
Selam sana, ey Türk velî, selam!
Selam sana, ey Türkçülük piri, selam!
Selam sana, ey Hacı Bektaş velî, selam!” 

(Ord. Prof. Dr. İsmail Hakkı Baltacıoğlu, 16 Ağustos 1964)
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Hayatı

Bektaşi tasavvuf yolunun başında şüphesiz Hacı Bektaş Veli bulunmaktadır. Ancak 
Hacı Bektaş Veli’nin gerek tarihsel hayatı gerekse dinî kişiliği henüz layıkıyla aydın-
latılabilmiş değildir. Hünkâr’ın kendi yaşadığı dönemden elimizde bir iki vakıf kay-
dını bir yana bırakacak olursak hiçbir kaynak bulunmaması şüphesiz bu durumun 
esas sebebidir. Ondan bahseden en erken kaynaklarımız 14. yüzyılın ortalarında 
kaleme alınan iki eserdir.1 Bunlarda da hem ondan bahseden bölümün çok kısa ol-
ması hem de yazarların kendi konumları Hacı Bektaş’ın tarihsel kimliği hakkında 
sağlıklı bilgiye ulaşmamıza engel olmaktadır. 15. yüzyıldan itibaren gerek Bektaşi 
çevrelerinde gerekse Bektaşi olmayanlarca üretilen eserlerde Hacı Bektaş Veli’den 
sıkça bahsedildiğine şahit oluyoruz. Ancak bu tarihlerden itibaren yazılan kaynak-
larda ortaya konulan Hacı Bektaş portresinin, Hünkâr’ın tarihsel kişiliğinden ziya-
de bu eserleri üreten çevrelerin kendi İslâm anlayışları ve sosyal-politik mücadele-
lerini yansıttığı görülmektedir.2

Hacı Bektaş-ı Veli Velâyetnâmesi’ne göre, Hacı Bektaş Horasan’da Ahmet Ye-
sevî’nin müridi ve halifesi iken Rum erenlerinin başına geçip bu diyarı irşat etmek 
üzere gönderilmiştir. Daha önce ifade ettiğim gibi, Ahmet Yesevî’den bahsetme-
mekle beraber Horasan tezini Âşıkpaşazâde de desteklemektedir. Ona göre, Ha-
cı Bektaş kardeşi Menteş’le beraber Horasan’dan Rum’a gelmiş ve burada Baba İl-
yas’ın müridi olmuşlardı. Baba İlyas huruç ettiğinde Menteş isyana katılmış ve Si-
vas’ta şehit edilmiş, Hacı Bektaş ise isyana hiç katılmayıp Sulucakarahöyük’e yer-
leşmişti.3 İsyan bastırıldıktan sonra bu bölgede uzun süre irşat faaliyetini yürüten 
Hacı Bektaş 13. yüzyılın sonlarına doğru vefat etti.

Velâyetnâme’de anlatılanları tahrir kayıtları ışığında değerlendiren Irène Bel-
diceanu-Steinherr yukarıdaki tabloyu destekleyecek sonuçlara ulaşır. Ona göre, 
Hacı Bektaş beraberinde bir Türkmen boyu ile Sulucakarahöyük’e gelmiş ve o böl-
geyi yurtluk edinmiştir. Hacı Bektaş’ın oymağı geldiğinde, Sulucakarahöyük civa-
rında Çepniler yaşıyordu. Zamanla Çepnilerle kaynaşan Hacı Bektaş’ın kabilesi, 

1 Bu iki eser 1358 yılında tamamlanan Elvan Çelebi’nin Menâkıbu’l-Kudsiyye’si ile Eflâkî’nin son halini yine ay-
nı yılda verdiği Menâkıbu’l-ârifîn’dir. Bu eserlerin Hacı Bektaş Veli ile ilgili içerdiği bilginin kısa bir analizi için 
bkz. Rıza Yıldırım, “Hacı Bektaş Velî ve İlk Osmanlılar: Aşıkpaşazâde’ye Eleştirel Bir Bakış”, Türk Kültürü ve Ha-
cı Bektaş Veli Araştırma Dergisi 51 (2009): 107-46.

2 Yıldırım, “Hacı Bektaş Velî ve İlk Osmanlılar.”
3 Âşıkpaşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman, haz. Nihal Atsız (İstanbul: Türkiye Yayınevi, 1949), 237.
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Bektaşlu olarak anılmaya başladı. Sonraki dönemlerde Bektaşlu oymağının liderli-
ği Hacı Bektaş evlatlarında kaldı. Osmanlılar Karaman vilayetini fethettiğinde Hacı 
Bektaş Zaviyesi’nin vakfını olduğu gibi devam ettirirken, Hacı Bektaş evlatlarının 
statüsünü de tımar sistemine uyarladı ve oymağın liderlerini tımarlı sipahi olarak 
askeri sınıfa dahil etti.4 15. yüzyıl sonlarında ve 16. yüzyılda, bir kısmı hâlâ konar gö-
çer bir kısmı da köylerde yerleşmiş olan Bektaşlu oymağının mensupları, malikâne 
vergilerini tekkenin vakfına divânî vergilerini başlarında bulunan sipahilere veri-
yorlardı ki bu sipahiler Hacı Bektaş evlatlarından oluyordu.

Hacı Bektaş’ın ölüm tarihi araştırmacılar arasında tartışma konusu olmuştur. 
Kısaca özetleyecek olursak, bu hususa ciddi olarak ilk eğilen kişi Hilmi Ziya Bey 
(Ülken) olmuştur. Hilmi Ziya, kaynak belirtmeden 691 (1291-1292) tarihli bir vak-
fiyede Hünkâr’dan “el-merhum” diye bahsedildiğini, ancak bu ifadeden ölmüş ol-
duğunu çıkarmanın yanlış olacağını, söz konusu zamanda bu ifadenin saygı ifade 
etmek için kullanılma ihtimalinin daha yüksek olduğunu iddia etmektedir. Ona 
göre kesin hükme varamamakla beraber Hünkâr 700 (1300-13001) yılı civarlarında 
ölmüş olmalıdır.5

Fuat Köprülü, Amasyalı Hüsameddin’in şifahen verdiği bir bilgiye dayanarak 
aynı tarihli bir vakfiyeden bahsetmektedir. Buna göre, Kırşehirli Şeyh Süleyman b. 
Hüseynî’nin Hicri 691 tarihli vakfiyesinde, mevcut mevkufatın sınırları anlatılırken 
“fi nâhiyeti’l-merhumi’l-Hâc Bektaş kaddese sırrıhu” ibaresine yer verilmektedir.6 
Öte yandan John K. Birge Ali Emiri Efendi’den naklen Kırşehir yakınlarında zaviye-
si bulunan Şeyh Süleyman Veli’ye ait 695 (1295) tarihli bir vakfiyede aynı ifadenin 
geçtiğini yazmaktadır.7 Herhalde Hilmi Ziya’nın isim vermeden bahsettiği vakfiye 
ile bu ikisi aynı olmalıdır. Birge 697 (1297) tarihli başka bir vakfiyeden daha bah-
setmekte ve bu vakfiyede de “… nahiyetü’l-Hâc Bektaş kaddese sirrihu” ifadesinin 
geçtiğini söylemektedir. Ona göre, “kaddese sırruhu” ifadesi Türkçede ölmüş veliler 
için kullanıldığından Hacı Bektaş’ın 1297 yılından evvel ölmüş olması gerekmekte-
dir.8 Ali Emiri Efendi, bunlardan başka 706 (1306) tarihli Ahi Evren Vakfiyesi’nde de 
benzer bir ifadenin (“kaza-yı Hacı Bektaş”) yer aldığını tespit ettikten sonra, bunun 
Hacı Bektaş’ın bu tarihten önce öldüğüne delalet ettiğini, asıl adı Karahöyük olan 
kazanın Hacı Bektaş’ın ölümünden sonra onun adıyla anıldığını iddia etmektedir.9

İslâm Anlayışı

Hayatı hakkında bildiklerimiz hemen hemen bu kadarla sınırlı olan Hacı Bektaş 
Veli’nin İslâm anlayışı ve tasavvuf yolu hakkında neler söyleyebiliriz? Her şeyden 
önce onun bir Türkmen şeyhi olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Bir inanç ve kanaat 
önderi olarak ortaya çıktığı muhit şüphesiz Baba İlyas hareketinin bakiyesi Türk-
men çevrelerdir. Dolayısıyla Hacı Bektaş öğretilerinin kabul görüp yayıldığı kitle-

4 Irène Beldiceanu-Steinherr, “Osmanlı Tapu-Tahrir Defterleri Işığında Bektaşiler (XV.-XVI. Yüzyıllar)”, Alevilik-
Bektaşilik Araştırmaları Dergisi 3 (2010): 169-71.

5 Bkz. Hilmi Ziya Bey, “Anadolu Tarihinde Dinî Ruhiyat Müşahadeleri,” Mihrab 1/15-16 (1340-1924): 515-16.
6 Bkz. Fuat Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar (Ankara: Gaye Matbaacılık, 1981), 203, dipnot 30.
7 Bkz. Birge, The Bektashi Order of Dervishes (Londra ve Hartford, Conn., 1937), 41.
8 Bkz. Birge, The Bektashi Order of Dervishes, 41.
9 Ali Emiri Efendi’den naklen Birge, The Bektashi Order of Dervishes, 42.
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ler de aynı sosyal tabakalardır. Nitekim Baba İlyas’ın torunu olması itibariyle Babaî 
mirasının 14. yüzyıl ortalarındaki temsilcileri arasında saymamız gereken Elvan Çe-
lebi, Menâkıbu’l-kudsiyye’de Hacı Bektaş Veli’yi manevi mertebesi oldukça yüksek, 
zamanının en önemli şeyhleri arasında saymaktadır.10 Öte yandan, Babaî çevrelerin 
rakibi olarak görebileceğimiz Mevlevî muhitinin aynı dönemdeki sesi Ahmed Ef-
lâkî, Hünkâr’ı Mevlânâ’nın müritlerinin gönlünü çelebilecek çapta önemli bir rakip 
olarak tasvir etmektedir.11

Şu halde, modern tarihçiler arasında yaygın kabul gören Âşıkpaşazâde çizgi-
sindeki görüşü tekrar gözden geçirmek gereklidir. Zira bu iki kaynaktan anlaşıldığı 
kadarıyla Hacı Bektaş Veli, Âşıkpaşazâde’nin iddia ettiği gibi şeyhlikten müritlikten 
uzak kendi halinde bir derviş olamaz.12 Aksine o, etrafını saran Türkmen kitleleri 
üzerinde hatırı sayılır bir manevi nüfuza sahip bir tasavvuf önderi olmalıdır. Elvan 
Çelebi ve Eflâkî’yi esas alarak denilebilir ki, Balım Sultan’la beraber teşkilatlanıp 
tam anlamıyla bir tarikata dönüşen Bektaşi tasavvuf hareketinin başlangıcı ismine 
uygun olarak Hacı Bektaş Veli’ye dayanmaktadır. Hareketin başlangıç noktasını ve 
çekirdeğini, Hacı Bektaş Veli’nin çevresini saran Türkmenlere ve o sosyal kesimler-
den çıkan dervişlere anlattığı öğretileri oluşturmuştur.

Hacı Bektaş Veli’nin etrafına yaydığı tasavvuf anlayışının mahiyetine dair ilk 
ipuçları Elvan Çelebi ve Eflâkî’de bulunmaktadır. Menâkıbu’l-kudsiyye’nin ilgili bö-
lümü oldukça karmaşık ve anlaşılması güçtür. Elvan Çelebi, burada Hacı Bektaş’ı 
(metinde üç defa “Hacı Bektaş” olarak geçmektedir) Baba İlyas’ın önemli halife-
leri arasında saymakla beraber, onun tasavvuf anlayışı hakkında pek az bilgi verir. 
O da genel tasavvuf kültürü çerçevesinde değerlendirilebilecek övücü ifadelerden 
ibarettir ki bu ifadelerin dikkatli bir analizi belki daha fazla bilgi ortaya çıkarabilir.13 
Ancak Baba İlyas halifeleri arasında sayılması Hacı Bektaş’ın tasavvufi kimliğini ko-
numlandırmak bakımından başlı başına önemlidir.

Mevlânâ’nın menakıbını yazan Eflâkî, Hacı Bektaş’ın yaşadığı ve öğrettiği ta-
savvuf yolu hakkında biraz daha fazla bilgi verir. Öncelikle Elvan Çelebi gibi o da 
Hacı Bektaş Veli’yi Baba İlyas’ın (metinde Baba Resul olarak geçiyor) has halifesi 
olarak anlatmaktadır. Eflâkî’nin Hacı Bektaş Veli hakkında verdiği bilginin özü yine 
kendisine ait şu cümlede yer almaktadır: “Hacı Bektaş’ın marifetle dolu ve aydın bir 
kalbi vardı. Fakat şeriata uymuyordu.”14 Bu ifadeden anlaşılan, Hacı Bektaş yaşadığı 
dönemde önde gelen bir tasavvuf önderi olarak kendisini kabul ettirmişti. Ancak 
onun tasavvuf anlayışı ve bunu yaşayış tarzı özellikle medrese çevrelerinin itibar 
ettiği kitabî İslâm’a göre “eksiklikler” içeriyor ve onun bu durumu kitabî İslâm’ı esas 
alan kentli kültür çevrelerince yadırganıyordu. Mevlânâ ve onu takiben Mevlevîler 
bu kültür muhitinin tasavvufa bakan yüzü sayılmalıdır. Eflâkî “fakat şeriata uymu-

10 Elvan Çelebi, Menâkıbu’l-Kudsiyye fî Menâsibi’l-Ünsiyye, haz. İsmail E. Erünsal-Ahmet Yaşar Ocak (Ankara: 
TTK, 1995), 169-70; Mertol Tulum, Tarihî Metin Çalışmalarında Usul: Menâkıbu’l-Kudsiyye Üzerinde Bir Deneme 
(İstanbul: Deniz Kitabevi, 2000), 633-7.

11 Ahmet Eflaki, Ariflerin Menkıbeleri, çev. Tahsin Yazıcı, c. 1 (İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 2001), 597-
600; c. 2, s. 59-60.

12 Aşıkpaşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman, 238.
13 Elvan Çelebi, Menâkıbu’l-Kudsiyye fî Menâsibi’l-Ünsiyye, 169-70.
14 Eflaki, Ariflerin Menkıbeleri, c. 1, s. 597-8.
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yordu” derken aslında kendisinin de ait olduğu yüksek kültür muhitinin Hacı Bek-
taş anlayışına bu eleştirel bakışını yansıtmaktadır. Ancak burada esas dikkat çekici 
nokta, Eflâkî’nin şeriata uymamakla suçladığı Hacı Bektaş’ı kategorik olarak red-
dedip sapkın olarak tanımlamaması, aksine “marifetle dolu aydın bir kalbe sahip” 
bir tasavvuf önderi olarak niteleyerek onu dolaylı olarak övmesidir.15 Eflâkî’nin bu 
tutumu, herhalde kitabın birinci bölümünde ele aldığım gayrimüteşşeri dindarlık 
biçimlerinin ne kadar yaygın olduğunu ve kentli çevrelerde bile belli ölçüde kabul 
gördüğünü göstermektedir.

Eflâkî’nin Hacı Bektaş’tan bahsettiği diğer bölümde de benzer bir durum söz 
konusudur. Burada Nureddin Cacaoğlu ağzından Hacı Bektaş’ı bir yandan “dış gö-
rünüşe hiç saygı göstermeyen, şeriata uymayan ve namaz kılmayan” bir şeyh olarak 
anlatırken diğer yandan kerametler sergileyerek etrafındakileri etkileyen bir tasav-
vuf önderi olduğunu ifade etmektedir.16

Menâkıbu’l-ârifîn’de Hacı Bektaş’tan bahseden iki pasajın ortak vurgularından 
birisi de Hacı Bektaş’ın Mevlânâ ile rekabet içinde olmasıdır. Eflâkî’ye bakılacak 
olursa Hacı Bektaş Mevlânâ’nın manevi otoritesi karşısında en önemli rakiplerden 
biridir. Bu noktada Mikail Bayram’ın iddiası akla gelmektedir. Ona göre, 13. yüzyıl 
Anadolu’sunda Fars kültürünün baskın olduğu ve siyaseten Moğol nüfuz alanı için-
de kalan şehirlilerin dünyası ile kırsalda yaşayan Türkmen dünyası arasında belir-
gin bir farklılaşma ve hatta rekabet vardı. Bayram, bu rekabetin fikir ve tasavvuf ha-
yatındaki yansımasının özellikle Mevlânâ-Ahi Evren mücadelesinde ortaya çıktığı-
nı iddia etmektedir17 Eflâkî’nin anlatımında gözlemlediğimiz Mevlânâ-Hacı Bektaş 
Veli rekabetini de aynı çerçevede değerlendirmek makul görünmektedir.

Hacı Bektaş Veli’nin nasıl bir hayat sürdüğü ve nasıl bir din anlayışı temsil ettiği 
hususunda başvurulacak kaynakların başında şüphesiz Hacı Bektaş Veli Velâyetnâ-
mesi gelmektedir. Ne var ki, iki yüz yılı aşkın bir süre sözlü ortamda anlatıldıktan son-
ra yazıya aktarıldığını tahmin ettiğimiz Velâyetnâme tarih kaynağı olarak problem- 
lerle doludur. Özellikle Hünkâr’ın tarihsel hayatına ne kadar ışık tutabileceği husu-
su oldukça tartışmalıdır. Şüphesiz ki Velâyetnâme, anlattığını iddia ettiği Hacı Bek-
taş’tan çok yazıldığı dönemde onu anlatan anlatıcıların zihniyet yapısı ve tasavvuf 
anlayışlarını yansıtmaktadır. Bununla beraber, metin analiz edildiğinde Hacı Bek-
taş’ın özellikle tasavvuf anlayışı hakkında önemli bilgilere ulaşma imkânı vardır.

Dikkatli bir okuma, Velâyetnâme’nin bize anlattığı Hacı Bektaş Veli ile Ef-
lâkî’nin çizdiği portrenin uyum içinde olduğunu ortaya koyacaktır. Her ikisinde de 
dinin dış görünüşünü fazlaca önemsemeyen, bununla ilintili olarak yer yer şeri ku-
ralları çiğnemekte beis görmeyen (örneğin beş vakit namazı kılmamak gibi) bir ta-
savvuf önderi görüyoruz. Ancak, şeriata karşı lakayt bir tavır takınmakla beraber, 
Hacı Bektaş Veli’nin toptan reddedici bir tutum içinde olmadığı da anlaşılmaktadır. 

15 İlk bakışta bir çelişki gibi duran bu durumu layıkıyla anlayabilmek için şüphesiz daha geniş bir bakışla döne-
min sosyo-kültürel ve siyasi yapısı çerçevesinde analizler yapmak gerekmektedir. Ne var ki böylesi bir girişim 
müstakil bir makale hacminde olacağından burada kısaca işaret etmekle yetiniyorum.

16 Eflaki, Ariflerin Menkıbeleri, c. 2, s. 59-60.
17 Mikâil Bayram, Sosyal ve Siyasi Boyutlarıyla Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi (Konya: Nüve Kültür Merkezi, 

2005).
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Örneğin gerek Velâyetnâme gerekse Eflâkî’den beş vakit namaz kılmadığı yönünde 
güçlü bir kanaat hasıl olurken, Hünkâr’ın dünyasında namazın hiçbir yerinin olma-
dığı gibi bir sonuca ulaşmak da mümkün değildir. Zira Velâyetnâme’de namaz kıl-
dığıyla ilgili menkıbeler de yer almaktadır. Ulema açısından şeriata göre problem-
li gözüken bu durum, Makâlâťın18 diliyle tarikat düzlemine gelindiğinde daha bir 
netlik kazanmaktadır. Bu düzlemde, onun bir veli olduğu hususunda Eflâkî dahi 
ikna olmuş görünmektedir.

Hacı Bektaş Veli’nin öğretilerinin Sünni-Şii ekseninde nereye konulacağı husu-
sunda da bir görüş birliğine varılabilmiş değildir. Bir önceki bölümde tartıştığım üze-
re, Köprülü Hacı Bektaş’ı İmamiye Şiasına bağlı görme eğilimindeyken Mélikoff bu 
görüşü tamamen reddetmekte, onun Şiilikle alakasının olmadığını ileri sürmektedir.

Çağdaş kaynaklara baktığımızda, Hacı Bektaş’ın itikadında Alevi/Şii unsurla-
rın bulunduğuna dair ciddi bir kanıt bulmak zordur. Hünkâr’dan bahseden en es-
ki iki eser 14. yüzyıl ortalarında tamamlanan Menâkıbu’l-ârifîn ve Menâkıbu’l-kud-
siyye’dir. Birincisi Bektaşi çevrelerine rakip bir dünyanın hissiyatını dile getirirken 
ikincisi nispeten Bektaşi muhitinin içinden çıkmış bir ses hüviyetindedir. Her iki-
sinde de Hacı Bektaş’la ilgili en ufak bir Alevi/Şii imaya rastlanmaz. Özellikle Ef-
lâkî’nin Hacı Bektaş’tan iki defa bahsederken onun Alevi/Şii eğiliminden hiç bah-
setmemesi önemlidir. Zira Eflâkî’nin Hacı Bektaş’ı ele alışı oldukça eleştirel bir ba-
kış açısı çerçevesindedir. Dolayısıyla onun daha çok negatif yanlarını ortaya koyma 
eğilimindedir. Örneğin, Hünkâr’ın Mevlânâ karşısında oldukça düşük bir konumda 
bulunduğunu ispat için onun şeriatın emirlerini umursamadığını ön plana çıkar-
maktadır. Eflâkî eğer dönemin Anadolu’sunda egemen Sünni anlayış çerçevesinde 
yadırganacak Alevi/Şii bir eğilimi Hacı Bektaş’ta görseydi şüphesiz bunu en önemli 
eleştiri unsuru olarak eserinde naklederdi. Halbuki getirdiği eleştiri Hünkâr’ın şeri 
emirler karşısındaki gevşek tutumu ile sınırlı kalmıştır.

Yine Elvan Çelebi’nin anlatımı da ne Hacı Bektaş’ın ne de kendi dedesi Ba-
ba İlyas’ın Şii eğilimler taşıdığına dair bir kanaat oluşturmamaktadır. Aksine, Mé-
likoff ’un dikkat çektiği gibi, Baba İlyas’ın oğluna Ömer adını vermesi ve halifeleri 
arasında Osman ismi taşıyan bir zatın bulunması onların bugünkü anlamda Şii/
Alevi hassasiyetlere sahip olmadıklarının göstergesi olarak okunabilir.19

Bektaşi muhitinin içinde üretilmiş eserlere baktığımızda biraz daha karışık bir 
manzara ile karşılaşmaktayız. Hacı Bektaş Veli ve Bektaşiliğin erken safhaları hak-

18 Makâlât’ın Hacı Bektaş Veli’ye aidiyeti meselesi tartışmalıdır. Mélikoff ve Ocak başta olmak üzere modern 
araştırmacıların çoğu bu eserin Hacı Bektaş Veli’ye ait olamayacağını savunmaktadır (Irène Mélikoff, Hacı Bek-
taş: Efsaneden Gerçeğe [İstanbul: Cumhuriyet Kitap Kulübü, 1999], 99-106; Ahmet Yaşar Ocak, “Hacı Bektaş Ve-
li”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, c. 14 [1996], s. 455-8; Ocak, Osmanlı İmparatorluğu’nda Marjinal Sûfilik: Kalen-
derîler (XIVXVII. Yüzyıllar) [Ankara: TTK, 1999], s. 206-7). Mevcut kaynaklar çerçevesinde bu konuda kesin bir 
kanıya varmak mümkün değildir. Ancak, h. 812 (m. 1409-10) tarihinde istinsah edilmiş bir nüshanın elimizde 
bulunması (Esat Coşan, Makâlât [Ankara: Seha Neşriyat, 1982], XLIX) ve o tarihten itibaren Bektaşi tekkelerin-
de en çok istinsah edilip okunan eserlerden biri olması göz önüne alınınca, bu eserle Hacı Bektaş Veli arasında 
hiçbir alaka olmadığını iddia etmek güçtür. En geç 15. yüzyılın başından itibaren Hacı Bektaş Veli’nin takipçi-
si olduğunu söyleyen insanlar bu eserin Hacı Bektaş Veli’ye ait olduğuna inanıyorlardı. Bu noktadan hareket-
le eserin Hacı Bektaş öğretilerine dair hiçbir şey içermediğini söylemek imkânsızdır. Aşağıda görüleceği üzere, 
15. yüzyılda Kızıldeli’den el alıp o dergâhta yaşayan Sadık Abdal Makâlât’ın Hacı Bektaş Veli’nin en önemli ese-
ri olduğunu söylemektedir.

19 Mélikoff, “L’origine sociale les premiers Ottomans”, 130.
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kında en önemli kaynakların başında şüphesiz Velâyetnâme-i Hacı Bektaş Veli gel-
mektedir. Hünkâr’ın hayatını efsanevi bir üslupla anlatan bu eserin tam olarak ne 
zaman kaleme alındığı bilinmemekle beraber en geç 15. yüzyıl sonlarından itibaren 
yazılı metinlerin bulunduğu hemen herkesçe kabul edilmektedir. Ancak mevcut en 
eski nüsha 17. yüzyıl başlarında istinsah edilmiştir.

Velâyetnâme’nin ihtiva ettiği bilgi yaklaşık iki yüzyıl sözlü aktarımla nesilden 
nesile intikal etmiş görünmektedir. Bu bakımdan Hacı Bektaş’a dair verdiği bilgiler 
ihtiyatla değerlendirilmelidir. Alevi/Şii unsurlar bakımından incelendiğinde Velâ-
yetnâme’nin baştan sona aynı karakteri taşımadığı görülür. Metnin baş tarafların-
da, Hünkâr’ın Horasan’da Ahmet Yesevî ile münasebeti ve Anadolu’ya gelişinin an-
latıldığı bölümde, kimi Alevi unsurlara rastlanmaktadır. Ancak Sulucakarahöyük’e 
yerleştikten sonraki hayatının anlatıldığı bölümde herhangi bir Alevi/Şii unsur yer 
almaz. Bu husus başlı başına incelenmeye muhtaç olup Velâyetnâme metninin olu-
şum süreci hakkında ipuçları barındırmaktadır.

Velâyetnâme’de geçen Alevi-Şii motifler şöyle özetlenebilir: Metnin ilk bölü-
münde Hacı Bektaş’ın kökenleri anlatılırken soyu Yedinci İmam Musa Kazım’a çı-
karılmaktadır. Hacı Bektaş’ın çeşitli kerametler eşliğinde dünyaya gelişi anlatıldık-
tan sonra ilk altı ay annesini emmediğini, altı ayın sonunda Allah’tan başka ilah 
olmadığına, Muhammed’in onun nebisi ve Ali’nin de velisi olduğuna şehadet ge-
tirdiği yazmaktadır.20 Bir gün Lokman Perende henüz çocuk olan Hacı Bektaş’ın 
yanına girdiğinde iki tane nurânî zat görür. Lokman’ı görünce kaybolan bu zatla-
rı sorduğunda çocuk sağındakinin ceddi Muhammed ve soldakinin Allah’ın aslanı 
Ali olduğunu, birinden zâhir diğerinden batın ilmini öğrendiğini söyler.21 Bir başka 
gün Bektaş, çocuk yaşta olduğu için kendisinin kerametlerine inanmak istemeyen 
müritlere şöyle seslenir: “Ben Kevser sakisi, Allah’ın aslanı, vilayet padişahı, mü-
minlerin emiri Ali’nin sırrıyım. Bizim aslımız neslimiz odur, bu çeşit kerametler 
bize mirastır.” Müritler “Şah’ın sırrıysan onun nişanları vardır göster” deyince Bek-
taş elindeki ve alnındaki yeşil benleri gösterir.22 Başka bir yerde, Bedehşan kâfirleri 
nefes oğlu Kutbeddin Haydar’ı esir alınca Ahmet Yesevî şöyle dua eder: “Adem’den 
Muhammed’e kadar bütün peygamberlerin, hakkında ‘hel eta’ suresi inen şanına 
‘Lâ Fetâ’ denen Murtaza Ali’nin hakkıyçün, Ehl-Beyt’in hürmetiyçün bana bir ku-
lun gönder de Müslümanlara yardım etsin.”23 Elbette bu kurtarıcı Bektaş olacaktır.

Velâyetnâme’ye göre, Ahmet Yesevî’de bulunan tarikat alametleri (taç, hırka, 
çerağ, sofra, seccade, alem) Tanrı’dan Muhammed’e ondan Ali’ye ondan imamlar 
kanalıyla Ali er-Rıza’ya, ondan da Ahmet Yesevî’ye ulaşmıştır. O da Hacı Bektaş’a 
verip onu “kutbu’l-aktab” olarak Rum’a gönderir.24 Hacı Bektaş, Rum’a geldiğinde 
kendisini kabule yanaşmayan abdalları ikna için aslının Muhammed soyundan, 
meşrebinin Muhammed-Ali’den, nasibinin Tanrı’dan olduğunu ve mürşidinin 99 
bin Türkistan pirlerinin ulusu Hace Ahmet Yesevî olduğunu söyler. Bu arada gök-

20 Gölpınarlı, Vilâyet-nâme, 1-4.
21 Gölpınarlı, Vilâyet-nâme, 5.
22 Gölpınarlı, Vilâyet-nâme, 7.
23 Gölpınarlı, Vilâyet-nâme, 10-3.
24 Gölpınarlı, Vilâyet-nâme, 15-6.
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yüzünden yeşil bir ferman iner. Yeşil sahife üzerine ak yazı ile Hünkâr’ın icazetna-
mesi yazılıdır. Hünkâr Rum erenlerinin başlarındaki kisveleri tekbir eyler ve onlara 
“tevellâ” telkin eyler. Vilayetname, “Böylece Rum illerine tevellâyı Hünkâr getirdi” 
demektedir.25

Velâyetnâme’de geçen Alevi-Şii öğeler bu kadardır. Dikkat çeken husus Ha-
cı Bektaş’ın kökeninin anlatıldığı bu bölümde sıklıkla vurgulanan Ali’nin velaye-
ti, İmamlar, Peygamber neslinden olmak ve hatta “tevellâ” yani Ehl-i Beyt’i sevme 
temalarının eserin geri kalan kısmında tamamen ortadan kaybolmasıdır. Eser dik-
katle incelendiğinde Sulucakarahöyük’te cereyan eden olayların anlatıldığı hikâ-
yecikler kurgu, ifade, şahıslar ve çevrenin tasviri bakımından daha otantik görün-
mektedir. Bu durumda baş tarafın sonradan eklenmiş olabileceği fikri akla gelmek-
tedir. Nitekim Ahmet Yaşar Ocak ve Ayfer Karakaya-Stump’un son çalışmaları Ana-
dolu Aleviliğinin kökenlerin de Vefâî tarikatının ciddi bir yer tuttuğunu ortaya çı-
karmaktadır.26 Hal böyleyken Velâyetnâme’nin ne Ebul’-Vefa ne de Vefâîlik’ten hiç 
bahsetmeyip Alevi icazetnamelerinde hiç adı geçmeyen Ahmet Yesevî’yi böylesi 
merkezî bir konuma yerleştirmesi metnin bu bölümünün oluşum serüveninin ana 
gövdeden bağımsız olduğu şüphesini artırmaktadır. Öte yandan ne Eflâkî’nin ne de 
Elvan Çelebi’nin Hacı Bektaş’ın seyitliğine veya Alevi eğilimine hiçbir işarette bu-
lunmamaları bu görüşe destek vermektedir.

Ancak, Velâyetnâme’nin eklektik yapısına dair şimdilik spekülasyon düzeyin-
de kalan bu varsayımın netlik kazanması daha fazla araştırma gerektirmektedir.27 
Bu bölümün sonradan eklenmediğini, ana metnin bir parçası olduğunu varsayar-
sak, karşımıza ılımlı ve tasavvufi bir Alevi eğilim çıkmaktadır. Ancak buradaki Ale-
vi vurgunun Ahilerde görülenden biraz farklı olduğunu ifade etmek gerekir. Velâ-
yetnâme’de ön plana çıkarılan hususlar şunlardır: Ali’nin velayetin ve batın bilgisi-
nin mutlak sahibi olması, Hacı Bektaş’ın onun soyundan olması hasebiyle bazı sır-
ları ve mistik güçleri tevarüsen tasarruf etmesi, Ali ve Ehl-i Beyt’in Allah’a yapılan 
münacatlarda aracı yapılması, Ehl-i Beyt sevgisinin (tevellâ) telkin edilmesi. Ahile-
re dair kaynaklarda bu hususlar (kısmen sonuncusu hariç) yer almamaktadır. Öte 
yandan Velâyetnâme’de de Kerbelâ ve Muharrem temaları yoktur.

Hacı Bektaş’a izafe edilen Makâlât28 bu bakımdan incelendiğinde farklı bir tab-
loyla karşılaşılmaktadır. Makâlât’ın Hacı Bektaş Veli’ye aidiyeti tartışmalı olmakla 
beraber, en geç 14. asrın sonlarından itibaren ona izafeten okunduğu bilinmektedir. 
Hicri 812 (1409-1410) tarihinde Hatiboğlu tarafından Arapça nesir nüshadan Türk-
çe nazma çekilmiştir.29 En eski mensur Türkçe nüsha 827 Rebiyülevvel (Şubat 1424) 

25 Gölpınarlı, Vilâyet-nâme, 20.
26 Bkz. Ahmet Y. Ocak, “The Wafā’ī tarīqa (Wafā’iyya) during and after the Period of the Seljuks of Turkey: A New 

Approach to the History of Popular Mysticism in Turkey”, Mésogeios, (2005), 25-26; Ayfer Karakaya-Stump, “Si-
nemilliler: Bir Alevi Ocağı ve Aşireti”, Kırkbudak 6 (2006): 19-59.

27 Bu ilk bölümde iki ana tema işlenmektedir: 1) Hünkâr’ın soyunun Musa Kazım ve ondan da Ali ve Muham-
med’e dayanması ve bu kanalla bazı gizli bilgileri/güçleri tevarüs etmesi, 2) mürşidinin Ahmet Yesevî olması. 
Bu iki hususun Bektaşiler bakımından ne zaman önem kazandığına bakarak bu bölümün ana metinden ba-
ğımsız olup olmadığı hakkında fikir yürütülebilir.

28 Makâlât’ın çok sayıda elyazması nüshası vardır. Bu nüshalara dayanan birkaç yayın yapılmıştır. Ancak Makâlât 
üzerine en derli toplu değerlendirme ve bu eserin en muteber metni hâlâ Esad Coşan’ın çalışmasıdır.

29 Hatiboğlu metnin sonunda “sekiz yüz on ikinci yılda iy yar / Muharrem ahırındaydı, bu goftar / tamam oldu bu 
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tarihlidir. En geç 15. asır başlarından itibaren Bektaşi tekkelerinde bol bol istinsah 
edilip Hünkâr’ın eseri olarak okunagelmiş olan Makâlât, bugün de Bektaşiler tara-
fından aynı mahiyette kabul edilmektedir. Eser Hacı Bektaş’ın müritlerine verdiği 
derslerin derlenmesinden ibaret olmasa bile –ki böyle olması daha güçlü bir ihti-
maldir– 14. yüzyıl sonlarından itibaren Hacı Bektaş’a izafe edilip öyle kabul edilme-
si bu kitabı Bektaşi inancı hakkında otorite olarak kabul etmek için yeterli sebep-
tir. Makâlât’ta en ufak bir Alevi/Şii tona rastlamak mümkün değildir.30 Dört kapı 
ve kırk makamın hiçbir aşamasında ne Ali ne de evladına referans yoktur. Ali’den 
eser boyunca iki defa bahsedilmektedir: birinde ilk üç halifenin arkasından,31 diğe-
rinde de tasavvuf kitaplarında çok rastlanan “görmediğime tapmam” sözü müna-
sebetiyle.32

Görüldüğü gibi Hacı Bektaş’ın Alevi temayülü konusunda Makâlât ve Velâyet-
nâme iki ayrı tablo çizmektedir. Burada oldukça erken bir nüshasının mevcut ol-
ması yönüyle Makâlâťın daha güvenilir olduğu açıktır. Şu halde Velâyetnâme’de yer 
alan Alevi vurgunun en azından abartılı olduğunu kabul etmek gerekir. Nitekim 
Hacı Bektaş’ın takipçileri olarak kabul edilen Abdal Musa, Seyyid Ali Sultan ve Kay-
gusuz Abdal adına yazılan velâyetnâmelerde de Alevi bir vurguya rastlanmaz. Bu 
noktada Hacım Sultan Velâyetnâmesi farklıdır. Zira onun Hacı Bektaş Velâyetnâme-
si’nden bire bir alınmış gibi görünen baş tarafında tıpkı önceki gibi Alevi bir eğilim 
görülmektedir. Aynı şekilde, bu metinde de Hacım Sultan’ın Anadolu’daki hayatı-
nı anlatan bölümde Alevi vurgu kaybolmaktadır.33 Abdal Musa Velâyetnâmesi34 ve 
Seyyid Ali Sultan Velâyetnâmesi’nde35 en ufak bir Alevi/Şii unsur yoktur. Kaygusuz 
Abdal Velâyetnâmesi de aynı şekildedir. Ancak bu metinde Kaygusuz’un hacdan dö-
nerken Ali ve imamların makamlarına uğradığı yazılıdır.36

Mirası

Yukarıda adı geçen kaynakların hiçbirisi Hacı Bektaş Veli’nin dinî-sosyal bir teşki-
lat kurduğuna dair bilgi içermez. Esasen onun yaşadığı dönemde etki alanının ge-

sözün aslı malum / Arapça nesr iken okundu manzum / Velikin maʼni tağyir olmadı hiç ...” (Coşan, XLIV) de-
mesine rağmen Coşan onun Arapça aslından tercüme etmediğini tercüme edilmiş bir Türkçe nüshayı nazma 
çektiğini iddia etmektedir. (Coşan, XLIX).

30 Köprülü’nün Hacı Bektaş için yukarıda bahsedilen “On iki imama ikrarı, tevelli ve teberriyi tavsiye etmek su-
retiyle şia-yı isna aşeriye temâyulâtını bariz surette göstermektedir” şeklindeki ifadesi Makalat’ça doğrulan-
mamaktadır. Coşan onun bu hükme Emniyet Umum Müdürlüğü’nde bulunan ve sonradan kaybolan Hatipoğ-
lu’nun manzum nüshasının mukaddimesinde yer alan şu mısralara dayandırdığını söylemektedir: “Hem oniki 
imam ikrarun / Bunlarun zıddına ikarun olsun / Muhibb old dostuna, zıddına düşman / Dilersen kim ola ima-
nın ruşan” (Coşan, XXXVII). Coşan bu mısraların hem Hatipoğlu’nun esere eklediği mukaddimede yer aldığı 
(ana metinde değil) hem de manzum diğer nüshada bulunmadığından hareketle bu görüşlerin Hacı Bektaş’a 
ait olamayacağını savunmaktadır. (Coşan, XXXVIII)

31 Coşan, Makâlât, 78.
32 Coşan, Makâlât, 70.
33 Rudolf Tschudi, Das Vilajet-nâme des Hadschim Sultan (Berlin: Mayer ve Müller, 1914), 1-22.
34 Abdurrahman Güzel, Abdal Musa Velâyetnâmesi (Ankara: TTK, 1999). 
35 Rıza Yıldırım, Seyyid Ali Sultan (Kızıldeli) ve Velâyetnâmesi (Ankara: TTK, 2007).
36 Abdurrahman Güzel, Kaygusuz Abdal Menâkıbnâmesi (Ankara: TTK, 1999), 130. Şeyh Şücaeddin Velâyetnâmesi, 

Otman Baba Velâyetnâmesi ve Demir Baba Velâyetnâmesi de benzer muhitlerin inanç dünyasını yansıtmakta-
dır. Ancak bu eserlerin kahramanları 15. ve 16. yüzyıllarda yaşadığından buradaki incelememizin dışında tut-
tum. Ayrıca, bu üç velâyetnâme ileride bahsedeceğim Bektaşi-Rum Abdalları ayrışmasında ikinci zümreler ta-
rafından üretilmiştir.
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nişliğine dair bilgimiz de çok yetersizdir. Bununla beraber, vefatını müteakip özel-
likle Osmanlı bölgesine gelen abdallar arasında çok itibar gördüğü anlaşılmaktadır. 
Hünkâr’ın hayatını geçirdiği bölgenin iki yüz yıl kadar sonra tam olarak Osmanlı 
hâkimiyetine girdiği düşünüldüğünde, onun nasıl olup da Rum abdallarının kutbu 
olduğunun ayrıca ele alınması gerekir.

Hacı Bektaş Veli’nin doğrudan icazet verdiği halifelerinin bulunup bulunma-
dığı konusunda, daha sonra kaleme alınan Bektaşi kaynakları farklı bir tablo çiz-
mektedir. Öncelikle Hacı Bektaş Velâyetnâmesi Hünkâr’ı her yönüyle kâmil bir mür-
şit olarak anlatır. Dolayısıyla birçok kişiye hilafet verip çeşitli bölgelere irşat için 
gönderdiğinden söz eder. Velâyetnâme’ye göre, Hünkâr hayatının çeşitli safhaların-
da birçok halife yetiştirmiş, vefatından sonra da “Pir evi”nde irşat faaliyetlerini yü-
rütmek üzere Habib Emirci seccadeye geçmiştir. En önde gelen halifeleri Cemal 
Seyyid, Sarı İsmail, Baba Rasul, Pir Ebi Sultan ve Kolu Açık Hacım Sultan’dır.37

Hacım Sultan Velâyetnâmesi’ne göre Hacı Bektaş Veli’nin en kıdemli halifesi 
Hacım Sultan’dır. Bu Velâyetnâme’nin giriş bölümü, Hünkâr’ın Horasan’dan Rum’a 
gelişini ve buradaki erenlerin başına geçişini anlatan Hacı Bektaş Velâyetnâmesi’nin 
bir özeti niteliğindedir. Ancak Hacı Bektaş Velâyetnâmesi’nden önemli bir farkı Ha-
cım Sultan’ı Horasan’dan itibaren Hacı Bektaş’ın başlıca yoldaşı olarak tanıtması-
dır. Hacım Sultan Velâyetnâmesi’ne göre, kendisi de Hz. Hüseyin soyundan bir seyit 
olan Hacım Sultan yolculuğu boyunca Hacı Bektaş’a eşlik etmiş ve Rum’a onunla 
beraber gelmiştir. Hünkâr, Rum Erenlerini çeşitli kerametlerle manen kendisine ta-
bi kılıp nasiplerini dağıtınca (halifelik verip muhtelif bölgelere irşat için gönderin-
ce), Hacım Sultan’a da hilafet vermiş ve Germiyan İli’nde Susuz Köyü civarına (bu-
gün Uşak’ta) göndermiştir.38 Onun Hacı Bektaş Veli’nin önde gelen halifelerinden 
biri olduğu Hacı Bektaş Velâyetnâmesi’nde de ifade edilir.39 Ancak Hacım Sultan’la 
ilgili bilgimiz büyük oranda kendi adına düzenlenen bu Velâyetnâme’de yazılanlar-
la sınırlıdır. Hacı Bektaş ve Hacım Sultan velâyetnâmelerine ek olarak, Abdal Musa 
Velâyetnâmesi’nin sonunda Hacım Sultan’ın Abdal Musa’nın mürşidi olduğu anla-
mına gelebilecek şu beyit yer almaktadır:

Yedi Denüz bizüm keşkülümüzde
Hâcim ‘ummân oldı biz o göldenüz.40

Bektaşi geleneğinin büyük erenleri arasında kabul edilmesi ve adına bir velâ-
yetnâme düzenlenmesinden hareketle, Hacım Sultan’ın erken dönem Bektaşi tari-
hinin önemli kişiliklerinden biri olduğu rahatlıkla söylenebilir. Ancak Hacı Bektaş 
Veli’nin tasavvufi mirasının bir tarikata dönüşmesi sürecinde nasıl bir katkısı oldu-
ğunu şimdilik bilemiyoruz.

37 Gölpınarlı, Vilâyet-nâme, 79-87. Sarı İsmail’in Hünkâr’ın halifesi olduğu Abdal Musa Velâyetnâmesi’nde de 
kayıtlıdır. Bkz. Güzel, Abdal Mûsâ Velâyetnâmesi, 23-5.

38 Tufan Gündüz, “Hacı Bektaş Velî’nin Yol Arkadaşı Kolu Açık Hacım Sultan ve Velâyetnâmesi”, Türk Kültürü ve 
Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi 55 (2010): 74-79.

39 Gölpınarlı, Vilâyet-nâme, 81-84.
40 Güzel, Abdal Mûsâ Velâyetnâmesi, 152.
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Yukarıda ifade ettiğim gibi, Âşıkpaşazâde çizgisinin iddia ettiğinin aksine, 
Bektaşiliğin kökeni Hacı Bektaş Veli’nin yaşadığı ve öğrettiği tasavvuf yoluna da-
yanmaktadır. Ancak onun tasavvuf anlayışının tam teşekküllü bir tarikata dönüş-
mesi ancak iki yüz yıl sonra pîr-i sâni (ikinci kurucu mürşit) olarak adlandırılan Ba-
lım Sultan eliyle gerçekleşmiştir.

Hacı Bektaş’la Balım Sultan arasında Bektaşi yol ve erkânının şekillenmesinde 
en fazla belirleyici olan iki kişinin Abdal Musa ve onun ardılı Seyyid Ali Sultan ol-
duğu anlaşılıyor. Geleneksel kaynaklarımız bu üç ismi arka arkaya birbirlerinin ha-
lifesi olarak sıralar. Tarikatın oluşum sürecinde dördüncü ve son halkayı oluşturan 
Balım Sultan ile Seyyid Ali Sultan (Kızıldeli) arasında ise şeyh-halife ilişkisi yoktur. 
Ancak, geleneğe göre onun bir yandan Kızıldeli Dergâhı’nda yetişmiş olması, diğer 
yandan Kızıldeli himayesinde Rumeli’ne geçen Mürsel Bali’nin oğlu olması, doğ-
rudan Seyyid Ali Sultan’dan el almamış olsa dahi Balım Sultan’ı Seyyid Ali Sultan’a 
bağlamaktadır.

Bektaşi tarihinin ilk iki yüz yılına yakından bakıldığında, geleneksel bilginin 
bu dönemde dört ismi özellikle ön plana çıkarmasının tarihsel bir karşılığı oldu-
ğu anlaşılmaktadır. Gerçekten de Balım Sultan’ın gözetimi altında tam bir tarikat 
örgütlenmesine dönüşene kadar devam eden süreçte Hacı Bektaş, Abdal Musa ve 
Seyyid Ali Sultan’ın her birinin bir köşe taşını oluşturduğu görülmektedir.

Osmanlı bölgesinde Hacı Bektaş’ın öğretilerini yayan esas şahsiyetin Abdal 
Musa olduğunu Âşıkpaşazâde’den öğreniyoruz. Ona göre Hacı Bektaş Veli “sırr”ı-
nı Kadıncık Ana’ya bırakmıştı. Kadıncık Ana’dan Abdal Musa’ya intikal eden “sır”, 
onun çabalarıyla Osmanlı topraklarında yayılmış ve Abdal Musa kendisi de Hacı 
Bektaş Veli’nin halifesi olarak çok sayıda mürit edinmişti.41 Ancak eğer Abdal Musa 
Velâyetnâmesi’nde ifade edildiği gibi Abdal Musa’nın mürşidi Hacım Sultan idiyse, 
Âşıkpaşazâde’nin Kadıncık Ana ile ilgili iddiasına ihtiyatla yaklaşmak gerekir. Zira 
bu durumda Hacı Bektaş ile Abdal Musa arasındaki manevi bağ Hacım Sultan ara-
cılığı ile kurulmuş olmaktadır. Hacı Bektaş’ın sırrının tekrar Abdal Musa’da zuhur 
ettiği Abdal Musa Velâyetnâmesi’nin en başında yer alan şu ifadelerle anlatılır:

Ol esrâr sözlü ve kelecisi tuzlu ve latif gözlü ve güler yüzlü Sultân Hâcı Bektâş 
el-Horasânî (kaddesallahu sırrıhul aziz) bir gün hayatında oturur iken mü-
bârek nefesünden nutka gelüb eyitdi: “Yâ Erenler, Genceli’de genç ay gibi 
doğam, adum Abdâl Mûsâ çağırduram” didi. “Beni isteyen anda gelsün bul-
sun!” didiydi. Hünkâr Hâcı Bektaş vefât idicek Abdâl Mûsâ zuhura geldi.42

Fuat Köprülü’nün uzun zaman önce öne sürdüğü gibi, Abdal Musa özellikle 
gaziler ve onlarla yakın ilişki içinde yaşayan abdallar arasında Hacı Bektaş kültü-
nü yayan esas kişi idi.43 Zira o dönem Rum abdallarının çoğunun yaptığı gibi Abdal 
Musa da gaziler arasında bizzat savaşlara katılıyor, gazalar yapıyordu. Örneğin Taş-

41 Aşıkpaşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman, 238.
42 Güzel, Abdal Mûsâ Velâyetnâmesi, 140.
43 Fuat Köprülü, “Abdal Musa”, nşr. Orhan Köprülü, Türk Kültürü 124 (1973), 198-207.
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köprüzâde’nin kaydettiğine göre, Bursa’nın fethi sırasında Osmanlı askerleri ile be-
raber savaşmıştı.44 Ancak ilginç bir şekilde Abdal Musa Velâyetnâmesi’nde onun Os-
manlı bölgesindeki bu faaliyetlerinden hiç bahsedilmez. Velâyetnâme Abdal Mu-
sa’nın Gencali’de ortaya çıkmasıyla başlar ve sadece Teke (Antalya) ve Güneybatı 
Anadolu bölgesindeki faaliyetlerinden bahseder. Abdal Musa Velâyetnâmesi kap-
samı bakımından Seyyid Ali Sultan Velâyetnâmesi ile tamamen zıt bir karakter arz 
eder. Zira beriki Seyyid Ali Sultan’ın sadece gaza dönemini anlatıp dergâh ve mür-
şitlik dönemini içermezken, Abdal Musa Velâyetnâmesi gaza dönemini dışarıda bı-
rakıp şeyhin ahir ömründeki menkıbelerini anlatır.45 Osmanlı kaynakları ve Abdal 
Musa Velâyetnâmesi beraberce değerlendirildiğinde, Abdal Musa’nın hayatının bi-
rinci evresinde, Orhan Bey döneminde (1326-1362), birçok gazi-derviş gibi gazalara 
katıldığı, belli bir yaştan sonra Osmanlı topraklarından ayrılarak güneye gittiği ve 
Antalya civarında bulunan Elmalı kasabasına yerleşip orada tekkesini kurduğu an-
laşılmaktadır.46

Abdal Musa’nın Bektaşi tarihindeki esas önemi Hacı Bektaş ile Seyyid Ali Sul-
tan arasındaki manevi irtibatı tesis etmesinden ileri gelir. Yukarıda ifade ettiğim 
gibi, Hacı Bektaş’ın doğrudan müridi ya da halifesi olmasa da Kadıncık Ana veya 
Hacım Sultan aracılığı ile onun tasavvufi mirasını devralmış ve kendisinden son-
ra da halifelerine aktarmıştır. Onun halifeleri içinde daha sonraki gelişmeler bakı-
mından en fazla öne çıkan şüphesiz Seyyid Ali Sultan’dır. Aşağıda görüleceği üzere, 
Abdal Musa’nın bu tarihsel rolü Bektaşi geleneğinin yazılı ürünlerinde ve Bektaşi 
ortak hafızasının kristalleşmiş tezahürleri olan nefeslerde karşılığını bulmuştur. Bu 
kaynaklar Abdal Musa’yı bir yandan Hacı Bektaş’a bağlarken diğer yandan da Kızıl-
deli’ye mürşit yapmaktadır. Yine Bektaşi Tarikatı’nın meşhur 12 postu içinde Ayakçı 
Postu’nun Abdal Musa’ya ait olması da onun Bektaşi tasavvuf yolunun kurucuları 
arasında bulunduğuna bir kanıt olarak alınabilir.

Sonraki bölümlerde detaylıca ele alacağım gibi, Hacı Bektaş Veli’nin tasavvu-
fi mirasının geniş abdal kitleleri arasında yayılması ve tarikatın alt yapısının hazır-
lanması daha çok Rumeli’nde ve Seyyid Ali Sultan marifetiyle gerçekleşmiştir. Bu-
nunla beraber, Abdal Musa’nın halifeleri içinde Bektaşiliğin oluşum sürecine dam-
gasını vuran tek kişi Seyyid Ali Sultan değildir. Özellikle Hacı Bektaş’ın tasavvufi 
mirası üzerinde gelişen sufi öğretilerin yazıya aktarılması ve yaygınlaştırılması hu-
susunda Kaygusuz Abdal’ın başat rolüne dikkat çekmek gerekir. Kaygusuz Abdal’ın 
Abdal Musa’ya nasıl intisap ettiği hem Abdal Musa Velâyetnâmesi’nde hem de Kay-
gusuz Abdal Velâyetnâmesi’nde görece detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. Diğer 
erken dönem Bektaşi şeyhlerinde olduğu gibi, Kaygusuz Abdal’ın hayatı hakkın-
daki bilgilerimiz de büyük oranda bu velâyetnâmelere dayanmaktadır. Buna göre 
Kaygusuz Abdal, Abdal Musa’ya Teke bölgesine gelip Elmalı’da dergâhını kurduk-
tan sonra intisap etmiştir. Uzun bir süre Abdal Musa Dergâhı’nda hizmet ettikten 

44 Taşköprülüzâde İsâmu’d-din Ebu’l-hayr Ahmet Efendi, Osmanlı Bilginleri. Eşşakaiku’n-numâniye fî 
ulemâi’d-devleti’l-Osmâniyye, çev. Muharrem Tan (İstanbul: İz Yayıncılık, 2007), 31.

45 Güzel, Abdal Mûsâ Velâyetnamesi; Rıza Yıldırım, Seyyid Ali Sultan (Kızıldeli) ve Velâyetnamesi (Ankara: TTK, 
2007).

46 Güzel, Abdal Mûsâ Velâyetnâmesi, 18-56.
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sonra şeyhinden aldığı icazetle önce hacca gitmiş ve daha sonra Mısır’a yerleşerek 
orada kendi dergâhını kurmuştur. 15. yüzyıl ortalarında orada vefat ettiği tahmin 
edilmektedir. Tarikat kurulduktan sonraki dönemde, Kahire’de bulunan bu dergâh 
Bektaşi tekke ağı içinde dört halife makamından biri olarak kabul edilmiştir. Kay-
gusuz Abdal’ın 12 post içinde Nakip Postu’nun sahibi olması onun tarikatın kurucu 
şeyhleri arasında kabul edildiğini göstermektedir.47

Hacı Bektaş Veli’nin yolunu süren dervişlerin esas ağırlık merkezinin Rumeli 
olduğunu belirtmiştim. Kaygusuz Abdal’ın bu bölgeden uzak olması nedeniyle olsa 
gerek, onun müritleri Bektaşi tarihinin erken safhalarında kalıcı bir iz bırakmamış-
tır. Ancak ona izafe edilen manzum ve mensur birçok eser, tarikat öncesi Bektaşili-
ğin tasavvuf anlayışı hakkında en zengin kaynak grubunu oluşturur. Bu kitabın ko-
nusu Bektaşi Tarikatı’nın tarihsel oluşum sürecini incelemek olduğundan, Kaygu-
suz Abdal’ın eserlerini tasavvufi içerik bakımından değerlendirmeyeceğim.48 Esa-
sen Kaygusuz Abdal’ın eserleri ve tasavvufi görüşleri farklı yönleriyle birçok araş-
tırmacı tarafından incelenmiştir.49 Ben burada sadece onun eserlerinde karşımıza 
çıkan ve Bektaşi geleneğinin Alevileşmesinin ilk emareleri olarak değerlendirebile-
ceğimiz birkaç hususa dikkat çekmekle yetineceğim.

Kaygusuz Abdal’ın eserleri onun Hacı Bektaş yoluna mensup olduğu konusun-
da hiçbir şüpheye yer bırakmaz. Dört Kapı (şeriat, tarikat, marifet, hakikat) üzeri-
ne kurulu bir tasavvuf anlayışını takip etmesi ve Ehl-i Beyt, kutup ve insan-i kâmil 
gibi kavramlara yaklaşımının yanı sıra mesnevisinde kendisini açık bir şekilde Bek-
taşi olarak nitelemesi onun Bektaşi tasavvuf ekolüne mensup olduğunu net olarak 
göstermektedir.50

Kaygusuz Abdal’ın eserleri, 15. yüzyılın ortalarından itibaren yaygın bir şekil-
de gördüğümüz Alevileşme cereyanı tespit edebildiğimiz en erken Bektaşi kaynak-
larıdır. Ehl-i Beyt’e yapılan vurgunun artması, tevellâ ve Muhammed-Ali nuru gibi 
daha sonra Bektaşi sufiliğinin temellerini oluşturan unsurlar ilk defa Kaygusuz Ab-
dal’ın eserlerinde karşımıza çıkar. Ancak bu Alevi vurgular daha sonraki eserlerde 

47 Bilinen kaynaklar ışığında Kaygusuz Abdal’ın hayatı ve eserlerinin derli toplu bir değerlendirmesi için bkz. Ni-
hat Azamat, “Kaygusuz Abdal”, Diyânet İslâm Ansiklopedisi, c. 25 (İstanbul, 2002), 74-76.

48 Kaygusuz Abdal’a izafe edilen eserlerin çoğu Abdurrahman Güzel tarafından yayınlanmıştır. Bkz. Abdurrah-
man Güzel (haz.), Kaygusuz Abdal’ın Mensur Eserleri (Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1983); Kaygusuz Ab-
dal, Dilgüşâ, haz. Abdurrahman Güzel (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2009).

49 Bugün artık Kaygusuz Abdal üzerine hatırı sayılır bir literatür oluştuğu söylenebilir. Bunlar içinde yukarıda 
bahsettiklerime ek olarak özellikle bkz. Fuat Köprülü, “Mısır’da Bektaşilik”, Türkiyat Mecmuası 6 (1939): 13-40; 
Abdülbâki Gölpınarlı, Kaygusuz Abdal, Hatayi, Kul Himmet (İstanbul: Varlık Yayınevi, 1962); Ahmet T. Kara-
mustafa, “Kaygusuz Abdal: A Medieval Turkish Saint and the Formation of Vernecular Islam in Anatolia”, Unity 
in Diversity: Mysticism, Messianism and Construction of Religious Authority in Islam, ed. Orkhan Mir Kasimov 
(Leiden: Brill, 2014), 329-42. Kaygusuz Abdal’ın tasavvuf anlayışı üzerine en yeni ve en derli toplu çalışma Zey-
nep Oktay-Uslu’nun doktora tezidir. Bkz. Zeynep Oktay-Uslu, “L’Homme Parafait dans le Bektachisme et l’Alé-
visme: Le Kitāb-1 Maglata de Kaygusuz Abdaāl”, yayınlanmamış doktora tezi, de l’Université de recherche Pa-
ris Sciences Lettres, Paris, 2017. Oktay-Uslu bu çalışmasında mevcut literatürü değerlendirdikten sonra Kaygu-
suz Abdal’ın eserlerini tanıtır ve bu eserler üzerinden onun İslâm ve tasavvuf anlayışını analiz eder. Çalışmada 
ayrıca Kitâb-ı Mağlata’nın edisyon-kritik bir metnini de hazırlamıştır. Oktay-Uslu, Kaygusuz Abdal’ın tasavvuf 
anlayışını incelediği tezinin birinci bölümünü ayrıca müstakil bir makale olarak yayınlamıştır. Bkz. Zeynep 
Oktay, “Layers of Mystical Meaning and Social Context in the Works of Kaygusuz Abdal”, Islamic Literature and 
Intellectual Life in the Fourteenth- and Fifteenth-Century Anatolia, ed. A.C.S. Peacock ve Sara Nur Yıldız (Würz-
burg: Ergon Verlag, 2016), 73-99.

50 Oktay, “Layers of Mystical Meaning and Social Context in the Works of Kaygusuz Abdal”, 77-81; Zeynep Oktay, 
Mesnevî-i Baba Kaygusuz (Cambridge, MA: Harvard University, 2013), 172.
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gördüğümüz netlikte ve ağırlıkta değildir. Örneğin, Hz. Ali’nin velayet nurunun sa-
hibi olarak ontolojik üstünlüğünden sadece Kitâb-ı Mağlata’da söz edildiğini gö-
rüyoruz. Burada da aşağıda inceleyeceğim Sadık Abdal ve Yeminî’ye göre oldukça 
muğlak ifade edilmiş olup metnin geneline hâkim bir inanç motifi değildir.51 Yine 
On İki İmam’dan bahseden en erken tarihli Bektaşi kaynakları onun eserleridir. An-
cak Kaygusuz Abdal oldukça geniş bir yekûn tutan eserlerinde sadece iki defa On 
İki İmam’a atıfta bulunmaktadır.52

51 Güzel (haz.), Kaygusuz Abdal’ın Mensur Eserleri, 75-82; Oktay, “Layers of Mystical Meaning and Social Context 
in the Works of Kaygusuz Abdal”, 88-91.

52 Oktay-Uslu, “L’Homme Parafait dans le Bektachisme et l’Alévisme: Le Kitāb-1 Maglata de Kaygusuz Abdāl”, 93.
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Menâkıbu’l-ârifîn / Ariflerin Menkıbeleri, Ahmed Eflâkî Dede’nin Farsça 
eseridir. Şeyhi Ârif Çelebi’nin emri üzerine 718 / 1318-1319’da başladığı 

çalışmasının ilk taslağını Menâḳıbu’l-ʿârifîn ve merâtibü’l-kâşifîn olarak 
adlandıran Eflâkî Dede, uzun yıllar derlediği bilgilerle bu metni 

genişletmiş, yeni eserini Menâkıbu’l-ârifîn adıyla 754 / 1353-1354’te 
tamamlamıştır. Büyük bir kısmı derleme niteliğinde olan eserde Mevlânâ 

ve etrafındakiler; Anadolu’nun tarihi, dini, içtimai ve iktisadi durumu; 
bölgenin mimarlık tarihi ve müziği hakkında önemli bilgiler verilir. Ayrıca 
dönemin tasavvufi merasimleri yansıtılır. Ahmed Eflâkî Dede 15 Haziran 

1360’ta Konya’da vefat etmiş ve orada gömülmüştür.1

Menâkıbu’l-ârifîn’den*

(315) Hikâye: Faziletle süslenip bezenmiş doğru raviler rivayet ittiler ki: Hacı 
Bektaş-ı Veli, Baba Resul’un has halifelerinden idi. Baba Resul Rum ülkesinde (Ana-
dolu’da) zuhur etmişti. Bir topluluk, ona (Baba Resul’a) Baba Resulullah diyordu. 
Hacı Bektaş’ın marifetle dolu ve aydın bir kalbi vardı. Fakat (şeriate) uymuyordu. 
Nakibi Şeyh İshak’ı birkaç müritle birlikte Mevlânâ’nın yanına gönderdi ve Mev-
lânâ’dan “Ne iştesin, ne istiyorsun, dünyada kopardığın kıyamet nedir?” diye sordur-
du. Buna sebep de dünyanın bütün büyük ve küçüklerinin Mevlânâ hazretlerine te-
veccüh etmeleri idi. Bütün şeyhler ve emirler Mevlânâ’nın sözlerini işitmekten lez-
zet alıyorlardı. Birçok mukallit müritler de kendi sahte (müteressim) şeyhlerinden 
yüz çevirip bu hakikati arayan ve onu tasdik eden hanedanın kulu ve müridi olmuş-
lardı. İşte bu hali kıskanma onlara çok işliyordu. Kıskançlık yüzünden her taraftan 
her biri onun aleyhine sözler söylüyor, nükteler savuruyor ve onu yeriyorlardı. Yine 
Hacı Bektaş demişti ki: “Eğer aradığını buldunsa sus, bulmadınsa dünyaya attığın 
bu gürültü nedir? Kendini insanoğullarının manzuru yaptın. Halkın bu kadar ha-
numanını birbirine kattın.” Nitekim Mevlânâ buyurmuştur:

1 Tahsin Yazıcı, “Menâkıbü’l-ârifîn”, TDV İslâm Ansiklopedisi, cilt 29 (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2004), 114. 
Tahsin Yazıcı tarafından metin (Ahmed Eflâkî, Menâḳıbü’l-ʿârifîn, cilt 1-2 [Ankara 1959-1961, 1976-1980]) ve 
çevirisi (Âriflerin Menkıbeleri, cilt 1-2 [Ankara 1953-1954, 1966, 1989, 1995]; [İstanbul 1964-1966, 1972-1973, 1986-
1987, 2006]) yayınlanmıştır. Ahmed Eflaki hakkında bkz. Feridun Nâfiz Uzluk, “XIV. Yüzyıl Mevlevi Şairlerinden 
Eflâkî Dede’nin 600. Ölüm Yıldönümü Dolayısiyle Ahmet Eflâkî Dede”, TDAY Belleten 1961 (Ankara, 1962) 291-
296 ve Tahsin Yazıcı, “Ahmed Eflâkî”, TDV İslâm Ansiklopedisi, cilt 2 (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1989).

Menâkıbu’l-ârifîn (1353-1354)

AHMED EFLÂKÎ

* Ahmet Eflâkî,
Âriflerin Menkıbeleri I, 
çev. Tahsin Yazıcı
(İstanbul: Hürriyet 
Yayınları, 1973), 370-2, 
450-1. 
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Şiir:
“Başımızı ayak yapıp Ceyhun tarafına doğru koşuverdik. Biz dünyayı birbi-
rine kattık ve sonra aradan fırlayıp çıktık. O Leylâ’nın Mecnunlarının sını-
rına gittiğimiz vakit, binek hayvanımız serkeşlik etti. Biz Mecnun’un sını-
rını da aştık ilâh...”

Hacı Bektaş-ı Veli yine demişti ki: “Dünyayı heyecanının tatlılığı ile doldurdun. 
Hayli ameli bozuk münafıklar senin heyecanının heybetinden damakları acı olup 
siyah elbise giydiler.”

Derler ki, adı geçen Şeyh İshak, medresenin kapısına ulaştığı vakit, Mevlânâ 
Hazretleri semada idi. Şeyh İshak medresenin eşiğini tam bir edeple öptü ve der-
vişlere yaraşır bir huzurla içeri girdi. Hemen o anda Mevlânâ Hazretleri şu gazele 
başladı:

“Eğer dostun yoksa, niçin aramıyorsun? Eğer yârine ulaştınsa niçin sevin-
miyor, lakayt oturuyorsun? Bu acayip bir iştir. Asıl hayret edilecek şey, sen 
bu hayret edilecek şeyin sevdasında değilsin, ilâh...”

Şeyh İshak kendinden geçti, bu gazeli ve bu olayın tarihini yazıp gitti. Hacı 
Bektaş hazretlerine ulaşınca, görüp işittiğini olduğu gibi anlatıp yazdığı tarihi arz 
edince Hacı Bektaş: “Aynı günde Mevlânâ hazretleri kükreyen bir aslan gibi içeri 
girdi ve bana: ‘Ey kahpenin kardeşi! Bizim heyecanımız neşe ve aşktan geliyor, yan-
ma ve aramaktan değil, deyip gırtlağımı sıktı. Öleceğimden korktum, baş koyup is-
tiğfar ettim. Yalvarıp yakardım ve kendi aczimi itiraf ettim. Bir anda gözümden kay-
boldu’ dedi ve “Şimdi ey dervişlerim! Mevlânâ’nın saltanat ve ululuğu bizim tasav-
vurumuza ve teşbihlerimize sığmaz. O mânâ timsalinin fermanına itaatten başka 
bizim için yapılacak şey yoktur” diye ilave etti.

Şiir:
“Bu ne letafet, bu ne güzellik, bu ne can bağışlayan dilberliktir. Bunun kar-
şısında sabretmek ne kadar talihsizlik ve sapıklıktır.”

Bunun üzerine hepsi baş koyup mürit ve halis muhip oldular. 

[…]

(479) Hikâye: Yine Pervâne’nin Yar-ı Gâr’ı ve naibi, Kırşehir vilayetinin emiri ve 
Mevlânâ’nın halis müridi olan Cicanın oğlu Emîr Nureddin bir gün Mevlânâ Haz-
retleri’nin hizmetinde Hacı Bektaş-ı Horasanî’nin kerametlerinden bahsediyordu: 
“Bir gün Hacı Bektaş’ın hizmetine gittim. O dış görünüşe hiç saygı göstermiyor, şe-
riata uymuyor ve namaz kılmıyordu. Ona mutlaka namaz kılmak lazımgeldiğine 
dair ısrarda bulundum. O ‘Git su getir de abdest alayım ve taharet edeyim’ diye bu-
yurdu. Destiyi kendi elimle çeşmeden doldurup onun önüne getirdim. Maşrapayı 
alıp bana verdi ve ‘Dök’ dedi. Onun eline su döktüğüm vakit berrak suyun kan ol-
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duğunu gördüm ve bu durum karşısında şaşakaldım” dedi. Bunun üzerine Mevlânâ 
Hazretleri: “Keşki kanı su yapsaydı, çünkü temiz suyu kirletmek o kadar büyük bir 
hüner değildir. Musa, Nil’i Kıptî için kan ve kanı da Sıptî için berrak su yaptı. Bu 
onun kudretinin kemalindendi. Bu şahısta o kuvvet yoktur. Buna israfın değişti-
rilmesi derler ki, Kur’an’da ‘Şüphesiz israf edenler şeytanın kardeşleridir’ (K., XVII, 
27) buyrulmuştur. Has tebdil senin şarabının sirke ve müşkülünün hal olmasıdır. 
Senin alçak bakırın halis altun olur, kâfir nefsin Müslüman olur. İslâm olur. Kilin 
gönül kıymetini alır” dedi. Hemen o anda Nurettin baş koyup Hacı Bektaş’a göster-
diği rağbetten vazgeçti. 

Şiir:
“İnsan yüzlü birçok iblisler olduğundan her ele el vermek doğru değildir.” 
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Tam adı Menâkıbu’l-kudsiyye fî menâsibi’l-ünsiyye olan eser, Elvan Çelebi 
tarafından 760 / 1358-1359’da kaleme alınmıştır. Metinde 1240 yılında 

meydana gelen ve “Babaîler isyanı” olarak adlandırılan hareketin Orta 
ve Güneydoğu Anadolu’da meydana getirdiği gelişmeler ve bu harekette 

yer alan kişiler menkıbevi bir üslupla anlatılır. Elvan Çelebi’nin bu 
çalışmasında, isyana katılan büyük dedesi Baba İlyas’ı müdafaa etme çabası 

güderek öznel davrandığı tespiti yapılmış olsa da eserin dil özellikleri ve 
tarihi bir kaynak olarak öneminin göz ardı edilemeyeceği belirtilir.1

Menâkıbu’l-Kudsiyye’den*

 [fâilâtün (feilâtün) mefâilün feilün (fa’lün)]
1992 Luṭf-ı Yezdān’ı fażl-ı Subḥān’ı
 Sen işit bir bu ḥükm ü farmānı
1993 Birine lu‘b nice vāḳı‘dur
 Şol ki Kendek’te ceng-i sulṭānī
1994 Ḥācī Bektaş şol sebebden hiç
 Göze almadı tāc-ı sulṭānı
1995 Edebalı vü bundaġı ḫuddām
 Gördiler Ḥācī’dan bu sayrānı
1996 Ulu işigine gelür ü gider
 Cān-ıla seyr ider bu cānānı
1997 Böyle añladı bildi buldı bular
 Bu nihādı bu yol u erkānı 
1998 Degme bir kör ü hı ̇ç̄ kes ne bilür
 Ḳuş dilini vü yā Süleymān’ı 
1999 Güneşi ẕerre ḳıla mı taʻrīf

1 İsmail E. Erünsal, “Menâkıbü’l-kudsiyye”, TDV İslâm Ansiklopedisi, cilt 29 (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 
2004), 115-6; Ahmet Yaşar Ocak, “Babaîlik”, TDV İslâm Ansiklopedisi, cilt 4 (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1991), 
373-4. Ayrıca bkz. Sadettin Buluç, “Elvan Çelebi Menâkıbnâmesi”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tür-
kiyat Mecmuası 19 (1980): 1-6; Ümit Tokatlı, “Elvan Çelebi’nin Menakıbnamesi (Metin-İndeks-Gramer)”, Dok- 
tora Tezi, İstanbul Üniversitesi, 1984 ve Ümit Tokatlı, “Elvan Çelebi’nin Eseri, (El)-Menâkıbü’l-Kud- 
siyye fî’(l)-Menâsıbi’l-Ünsiyye”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no. 1 (Kayseri, 1987): 165-171; 
no. 2 (1988): 259-268. Eserin 1984 yılından bugüne birçok basımı yapılmıştır. Elvan Çelebi hakkında bkz. 
Ahmet Yaşar Ocak, “Elvan Çelebi”, TDV İslâm Ansiklopedisi, cilt 11 (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1995), 63-4.

Menâkıbu’l-Kudsiyye (1358-1359)

ELVAN ÇELEBİ

* Elvan Çelebi,
Nâme-i Kudsî, Menâkıbu’l-

Kudsiyye, İkinci Kitap, 
Çevriyazılı ve Günümüz 
Diline Aktarılmış Metin, 

haz. Mertol Tulum (Çizgi 
Kitapevi, 2017), 

483-487. 
Diğer çevirisi için bkz: 

Elvan Çelebi, Menâkıbu’l-
Kudsiyye Fî Menâsıbi’l-

Ünsiyye: Baba İlyas-ı 
Horasânî ve Sülâlesinin 

Menkabevî Tarihi, haz. 
İsmail E. Ürünsal – Ahmet 
Yaşar Ocak, (Ankara: Türk 
Tarih Kurumu, 1995), 169-

171. 
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 Ḳaṭra ma‘lūm baḥr-i ‘ummānı 
2000 Her nese aṣlına rucū‘ ḳılur
 Ẓulm ẓulmānī nūr nūrānī
2001 Çün ṭalab ḳıldı sır Sa‘īd andan
 Böyle yazdı bu levḥ burhānı
2002 Çün bular nūr-ı Ḥaḳ’tur iy dervı ̇ş̄
 Nisbet itme bulara insānı
2003 Ḥācī Bektaş sirrini bilmez 
 Didi ki sir ne sir durur dānī
2004  Ya‘nī ben andanam velı ̇ ̄panhān
 Oḳımazam saña bu Ḳur‘ān’ı
2005 Çünki saña gerektür üç nesne
 Dāl hem dāl <u> dāl-1 Furḳānī
2006 Bir gişiye hazār dōst gerek
 Biñe çoḳ bil la‘īn şayṭānı
2007 El-ġaraż bundaġı bu faṣl-ı ḫıṭāb
 Ol Ulu hem bu ḳapu darbānı
2008 Gün hamān gün hazār biñ biñ sen 
 Dök bu san u ṣaġış <u> elvānı
2009 Reng ü dad u ḥisāb u çūn ü çarā 
 Uş bu maydānda leng pālānı
2010 Dōstlaruñ ravżası <rıyāż-ı> bihişt 
 Ḳadr <u> mi‘rāc her şebistānı
2011 Server-i leşkerān ol şahbaz
 Ḥācī Bektaş diyü gelür āvāz
2012 Kendek’e çıḳ seni salāmat bil
 Bereket Ḥācı’yı ziyārat ḳıl
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Asıl adı Derviş Ahmed olan Âşıkpaşazâde, tasavvuf şairi Âşık Paşa’nın 
torun çocuğudur; Garipnâme yazarı ve Karaman hükümdarı
Muhlis Paşa ve Baba İlyas’ın soyundan gelmektedir. 1397 veya 

1398 yılında Amasya sancağının Mecitözü kazasına bağlı Elvan Çelebi 
köyünde doğduğu, tarihini yazdığı 1484 yılından sonra veya 1502 
dolaylarında İstanbul’da öldüğü belirtilir. Bir dönem tarih yazarı 
Yahşi Fakih’in evinde misafir kaldığı, yazdığı tarihinin bir kısmını

Yahşi Fakih’in menakıbnamesinden aktardığı ifade edilir. 
Tevârîh-i Âl-i Osman veya Âşıkpaşazâde Tarihi olarak bilinen bu eserinin 
eldeki nüshalarında metin akışları ve anlatılan tarih aralığı birbirinden 
farklılık arz etmektedir. Âşıkpaşazâde’nin 1480 dolaylarında ölmesi ve 

eserinde anlatılan olayların bazı nüshalarda 1502 yılına kadar 
devam etmesi, esere yazarın ölümünden sonra eklemeler 

yapıldığı tezini güçlendirmiştir.1

Tevârîh-i Âl-i Osman’dan*

“169. BÂB
[Ulemâlar ve fukarâlar]
[G 199] Osman Gāzi zamanında: Ulemâdan Tursun Fakı’yıdı. Ve kayın atası Ede 

Balı’yıdı. Ve fukarâdan Âşık Paşam babası Muhlis Baba varıdı. Ve dahi Ahi Hasan’idi.
Orhan Gāzi zamanında: Ulemâdan Davud-ı Kayserî ve Tâceddin-i Kürt varıdı. 

Ve Kara Hoca’yıdı. Ve fukarâdan Geyiklü Baba ve Âşık Paşam ve Karaca Ahmed ve 
Ahi Evran; bunlar cemî‘i du‘âları müstecâb azizleridi.

1 Franz Babinger, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, çev. Coşkun Üçok (Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
1982), 138-41; Necdet Öztürk, İmparatorluk Tarihinin Kalemli Muhafızları Osmanlı Tarihçileri: Ahmedî’den 
Ahmed Refik’e, 2. bs. (İstanbul: Bilge Kültür Sanat, 2015), 43-5; M. Orhan Bayrak, “Osmanlı Tarihi” Yazarları: 
Biyoğrafi ve Bibliyoğrafi (Osmanlı Yayınevi, 1982), 54-5 ve Abdülkadir Özcan, “Âşıkpaşazâde”, TDV İslâm 
Ansiklopedisi, cilt 4 (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1991), 6-7. Âşık Paşazade, Âşıkpaşaoğlu Tarihi, sad. N. 
Atsız (İstanbul: Milli Eğitim Yayınevi, 1970). F. Giese (1929), Nihal Atsız (1949), Necdet Öztürk (2013) ile  Kemal 
Yavuz ve Yekta Saraç (2003) tarafından eserin farklı basımları yapılmıştır.  Âşıkpaşazâde’nin Hacı Bektaş Veli 
hakkında anlattıklarının dönem kaynaklarıyla karşılaştırmalı geniş bir değerlendirmesi için bkz. Rıza Yıldırım, 
“Hacı Bektaş Velî ve İlk Osmanlılar: Âşıkpaşazâde’ye Eleştirel Bir Bakış”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî 
Araştırma Dergisi, no. 51 (Güz 2009): 107-46. Âşıkpaşazâde hakkında bkz. Abdülkadir Özcan, “Âşıkpaşazâde”, 
TDV İslâm Ansiklopedisi, cilt 4 (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1991), 6-7 ve İbrahim Kaya Şahin, “Âşıkpaşa-
zâde as historian: A study on the Tevarih-i Al-i Osman”, Yüksek Lisans Tezi, Sabancı Üniversitesi, 2000.

Tevârîh-i Âl-i Osman (15. yüzyıl)

ÂŞIKPAŞAZÂDE DERVİŞ AHMED

* Necdet Öztürk,
Âşıkpaşazâde Tarihi 

[Osmanlı Tarihi (1285-1502)] 
(İstanbul: Bilge Kültür 

Sanat, 2013), 304-308. 
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Ve oğlu Gāzi Hünkâr zamanında: Bu mezkûr etdüğümüz âlimlerden ve fukarâ-
dan ba‘zısı varıdı. Ve dahi ulemâdan bunun zamanında Koca Efendi kim anun oğ-
lunun oğlu vilâyet-i Acem’de Kadızâde-i Rûmî demekile meşhur olup dururidi, ol 
varıdı. Ve fukarâdan Abdal Mûsâ ve Abdal Murad ve Muhammed-i Küşterî ve Baba 
Postin-puş. Bunlarun dahi kerâmetleri zâhir ve du‘âları müstecâb azizleridi.

Ve bunun oğlu Bayezid Han zamanında: Ulemâdan Mevlânâ Şemseddin-i 
Fenârî varıdı. Ve Mevlânâ Kutbeddin-i İznikî ve Şeyh Yâr Ali-yi Şirâzî ve Şeyh Ce-
zerî-yi Şirâzî ve fukarâdan Hazret-i Şeyh Hamid ve Şeyh Fahreddin Efendi Mudur-
nulu. Ve bunlarun dahi kerâmetleri zâhir ve du‘âları müstecâb azizleridi.

Ve bunun oğlu Sultan Mehmed Han Gāzi zamanında: Bu zikr etdüğümüz aziz-
lerün ba‘zısı hayâtdayıdı. Ulemâdan Mevlânâ Haydar-ı Hirevî geldi. Ve Mevlânâ 
Fahreddin ve Seyyid Muhammed-i Buhârî geldi. Ve Mevlânâ Muhammed-i Bezzâzî 
geldi. Ve Rum’dan Şeyh Hacı Bayram vâki‘ olundu. Bunlar dahi du‘âları müstecâb ve 
kerâmetleri zâhir azizleridi.

Ve oğlu Sultan Murad Han Gāzi zamanında: Bu azizlerün dahi hem ba‘zısı 
hayâtda idi. Ve ulemâdan Mevlânâ Şerefeddin-i Kırımî geldi. Ve Mevlânâ Ahmed 
Gürânî geldi Mısır’dan. Ve ol vilâyetlerde ders-i âm edüp geldi. Ve Alâi’r-Rûmî’yi su-
al ve cevabda âciz edüb gelmişidi. Ve dahi âlim ve fâzıl Mevlânâ Tûsî geldi. Ve fu-
karâdan Ak Şemseddin vâkı‘ olundu. Ve Şeyh Ak Bıyık vâkı‘ olundu. Ve Kutbeddi-
noğlu vâkı‘ olundu. Ve ulemâdan Hızır Şah Efendi vâkı‘ olundu. Bunlar dahi du‘âları 
müstecâb ve kerâmetleri zâhir olmuşlaridi.

Ve Sultan Murad oğlu Sultan Mehmed zamanında: Bu azizlerün ba‘zısı hayât-
dayıdı. Ve Mevlânâ Yigen zâhir oldu. Ve Mevlânâ Muhammed-i Hüsrevî ve Mevlânâ 
Mehmed Zeyrek ve Hocazâde ve Mevlânâ Seyyid Efdaleddin oğlu Seyyid Hamided-
din el-Hüseynî vâkı‘ oldu. Ve dahi bunlarun akranları Rum’dan çok vâkı‘ oldular. Ve 
fukarâdan Şeyh Abdüllatif-i Makdisî ve Halvetîlerden Mevlânâ Alâaddin Abdal vâ-
kı‘ oldu. Ve ulemâdan Hızır Beğ Çelebi vâkı‘ [oldu]. Bunlarun dahi du‘âları müste-
câb ve kerâmetleri zâhir olmuş azizleridi.

Ne devran oldu devr-i Han Muhammed
Anun eyyâm-ı devleti zamanında
Bu Rum kim cümle küfre ma‘denidi
Bu Âl-i Osman’un ol serveridür
Yedi gök, yedi iklim, yedi hutbe

Kim oldu Rum’a hem ol can Muhammed
Ziyâde muhkem oldu dîn Muhammed
Bozup küfrü eder îman Muhammed
Beyânı hem yedi unvan Muhammed
Yedinci hutbede ol Han Muhammed

Sual: Ey derviş! Bu Rum vilâyetinün ulemâsını ve fukarâsını zikr etdün. Ya Haz-
ret-i Hacı Bekdaş’ı anmaduğuna sebeb nedür? deseler.
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Cevab: Bu anduğum azizler Âl-i Osman vilâyetinde olan kişilerdür. Âl-i Osman 
nesliyile mülâkat olmuşlardur. Ve illâ bu Hacı Bekdaş, Âl-i Osman neslinden kim-
seyile musâhabet etmedi; ol sebebden anmadum. Ve Hacı Bekdaş Rum’a gelmesin-
den beyan edeyüm ne sebebdendür ve âhiri dahi noldu, beyan edeyüm.

Bu Hacı Bekdaş kim Horasan’dan kalkdı, karındaşıyile bile Rum vilâyetine gel-
mesine heves etdiler. Anlar doğru evvel Sivaz’a geldiler. Ve ol zamanda Baba İlyas 
gelüp tururidi. Bu Rum’da sâkin olmuşidi. Meğer anun hevesine gelmişleridi. Ve illâ 
anun dahi tafsîli çokdur. Ammâ bu Hacı Bekdaş karındaşıyile Sivaz’dan Kayseri’ye 
geldiler. Hacı Bekdaş’un karındaşınun adı Menteş idi. Bu Menteş girü vilâyetleri-
ne müteveccih oldu. Hacı Bekdaş karındaşını Kayseri’den göndürdi. Vardı Sivaz’a 
çıkdı. Anda varıcak ecel yetişdi, müteveffâ oldu. Bunlarun kıssası çokdur. Ve illâ 
cemî‘isin tevâtür-i sahîhilen bilmişemdür. Ammâ bu tarafda Hacı Bekdaş Kayse-
ri’den Kara Öyük’e geldi. Şimdiki hînde mezar-ı şerîfi andadur.

Ve hem dahi bu Rum’da dört tâyife vardur kim anılur müsâfirler ve seyyahlar 
arasında. Biri gāziyân-ı Rum ve biri âhiyân-ı Rum ve biri abdalân-ı Rum ve biri ba-
cıyân-ı Rum. İmdi Hacı bekdaş hazreti bunlarun içinde bacıyân-ı Rum’u ihtiyâr etdi 
kim ana Hatun Ana derleridi. Geldi anı kız edindi. Ve keşf ü kerâmetini ana teslim 
etdi. Andan sonra ol aradan âhir Allah rahmetine vardı.

Sual: Ya bu Bekdaşiler eydürler kim: ‘Bu yeniçerinün başındagı tac Bekdaşi-
ler’dendür’ derler.

Cevab: Vallâhi yalandur. Bu söz kim Bekdaşilerden dedükleri bu ak börk hod 
Orman Gāzi zamanında Bilecik’de zâhir oldu. Yukaru bâblarda hod anı tafsîliyilen 
beyan edüp tururın. Ve illâ bu Bekdaşilerün ak börk giymesine sebeb, anlarun bir 
şeyhleri varıdı, ana Abdal Mûsâ derlerdi. Ol Abdal Mûsâ sebeb olmuşidi. Meğer ol 
bir gün gazâ niyyetine gelmiş. Sefere bile gitmiş. Bu yeniçerilerilen bir nice zaman 
yoldaş olmuş.

Meğer bir gün yeniçerililerden bir eski börk dilemiş. Bunlar dahi bir eski börk 
vermişler. Bu Abdal Mûsâ olan derviş dahi bu yeniçeri börkünü başına giymiş; sefe-
ri bunlarunile bile seferlemiş. Âhirü’l-emr Abdal Mûsâ seferden dönicek girü vilâ-
yetlerine varmış. Ol, yeniçeriden giydüği börküle bile varmış. Eyitmiş kim: ‘Üşde 
ben gāzileri tacın giyüb geldüm’ deyü hayli tefâhur dahi eylemiş. Ol halk buna sor-
muşlar kim: ‘Bunun adı nedür? Buna ne derler?’ demişler. Bu dahi anlara cevab 
böyle vermiş kim: ‘Buna bükme elif tac derler’ demiş. İmdi bu Bekdâşilerün tacı-
nun hakīkatını beyan etdüm ve aslı bu vechiledür, vallâhu a‘lem.”
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Mehmed Neşrî’nin altı bölüm olarak bir dünya tarihi şeklinde tasarlanan 
ve günümüze beş bölümü ulaşan eseri Kitâb-ı Cihan-nümâ, Oğuz Han’ın 

çocukları, Rum (Anadolu) Selçukluları ve Osmanlı Hanedanı olmak üzere 
üç kısma ayrılmıştır. Yazılış tarihi hakkında farklı görüşler olan eser 1288 

olaylarıyla başlayıp 1494 olaylarıyla bitmektedir. Mehmed Neşrî’nin  
1520-1521 dolaylarında öldüğü tahmin edilmektedir.1

Kitâb-ı Cihan-nümâ’dan*

Hikâyet
Rivâyet olunur ki, bir gün Orhan Gazi’ye karındaşı Ali Paşa eytdi: “Ey karındaş! 

el-hamdü li’llâh ki pâdişah olduñ. Yevmen fe-yevmen askerüñ ziyâde olmağa baş-
ladı. İmdi sen dahi kendü askerüñde bir nişan it-kim sâir askerden mümtaz olub, 
tâ rûz-ı kıyamete değin anuñla anılasın” didi. Orhan eytdi: “Sen ne buyurursan, ben 
anu kabul ideyim.” Ali Paşa eytdi: “Etraftaki beğlerüñ börkleri kızıldır. Señün has 
bendelerünüñ börkleri ak olsun.” Orhan Gazi bu sözi kabul idüb buyurdı. Bilecük’de 
ak börkler bükdürüb, âdem gönderüb, Amasya’da Hacı Bektaş Horasânî’den icazet 
olub, evvel kendü giyüb, andan tevâbi‘i giydiler. Andan, Orhan Gazi diledi ki, askeri 
ziyade olub, ammâ ol asker dahi kendü vilâyetinden ola. Bu işi, karındaşına tanış-
dı. Karındaşı eytdi: “Anı kadıya tanışmak gerek.” Ol zamanda Çandarlu Hayr üd-Dîn 
Paşa Bilecük kadısı idi. Kadılığı aña Osman kendû virmişdi. Orhan soñra anı İz-
nik’a kadı kıldı. Andan Bursa’ya kadı oldı. Orhan’dan soñra Gazi Hünkâr anı kadı-ı 
asker idindi. Andan vezir olub beğlerbeği dahi oldı. Ve bunuñ tafsili inşallah aşağı-
da zikr olunsa gerek. Ve hem Edebâlî’nüñ hısımıydı. Aña danışdılar. Ol eytdi: “Sul-
tanum, meğer ilden yaya yazub çıkaravuz” didi. Reâya bu haberi işidicek, “Padişah 
hizmetinde olalum” deyü yaya yazılmağa bir mertebede rağbet gösterdiler ki, dime-
lü değül. Pes yaya yazılmağa başlayıcak, çok kişiler kadıya rüşvetler virüb yalvardı-
lar: “Beni yaz!” didiler. Zira ol zamanda anlara hayli rağbet varidi. Hünkâr’uñ hasla-
rı olub, ak-börk giyüb-yürürlerdi. Hattâ yaya temâm oldukdan soñra gelenler dahi 
yalvarub “Bizi bari yamak yazuñ! Sefere bir yıl anlar ve bir yıl biz varalum” didiler.

1 Franz Babinger, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, çev. Coşkun Üçok (Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
1982), 42-43; Abdülkadir Özcan, “Neşrî”, TDV İslâm Ansiklopedisi, cilt 33 (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2007), 
20-22; Necdet Öztürk, İmparatorluk Tarihinin Kalemli Muhafızları Osmanlı Tarihçileri: Ahmedî’den Ahmed 
Refik’e, 2. bs. (İstanbul: Bilge Kültür Sanat, 2015), 49. Ayrıca bkz. Fahriye Arık, On Beşinci Asır Tarihçilerinden 
Neşrî’nin Hayatı ve Eserleri (İstanbul, 1936).

Kitâb-ı Cihan-nümâ (15. yüzyıl)

MEHMED NEŞRÎ

* Mehmed Neşrî,
Kitâb-ı Cihan-nümâ, haz. 
Faik Reşit Unat ve Mehmed 
A. Köymen (Ankara: Türk 
Tarih Kurumu, 1949): 153-7.
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Friedrich Giese, Osmanlı’nın kuruluşundan 896 / 1490-1491 yıllarına  
kadarki olayları kapsayan, Viyana Kraliyet Kütüphanesi’ndeki anonim 
Tevârîh-i Âl-i Osman nüshasını esas almış ve Avrupa kütüphanelerinde 

bulunan on üç anonim yazma nüshasını karşılaştırarak 1922 yılında 
neşretmiştir. Giese’nin esas aldığı nüshanın istinsah tarihi bilinmemektedir. 

Yazmanın ilk varağında “el-fakîr Mikayil Harnovik, sene: 1555”  
ibaresi yer almaktadır.1

Tevârîh-i Âl-i Osman’dan*

[orhan gāzî devri]

[…]

Bu tarafdan Konur Alp Gāzî ve Rahmân ve Akça Koca ittifâk itdiler. Konur Alp 
Akyazı ovasın ve Konurpa ilin ve Bolı şehrin ve Muturnı vilâyetin feth itdi, kendüye 
musahhar itdi. Akça Koca dahi Koca iline feth itdi. Aninçün ol ile Koca ili dirler. 
Sonra Konur Alp ve Akça Koca dâr-ı fenâdan dâr-ı bekāya rihlet itdiler, Allah em-
rine vardılar. Orhan ol vilâyet sancagın oglı Süleyman Paşa’ya virdi. İnöni sancagın 
oglı Murad Gāzî’ye virdi kim kiçi oglıydı. Orhan Gāzî kendi geldi İznikmid’i feth 
itdi. Kiliselerini yıkdı. Yirlerine mescidler ve medreseler (14) yapdı. Şimdiki halde 
İznikümid’de medresesi vardur. Kara Mürsel dirlerdi bir er vardı. Ol kenârı ana vir-
di. Vilâyetin timar üleşdürdi. Timar erleri gelüp kenârları beklediler kim tâ kim İs-
tanbul’dan gemi çıkartmaz oldılar. Yalak ovasın Akça Kocayile olan gāzîlere timar 
üleşdürdiler. İrmeni pazarını Yahşi Lala’ya virdiler. Ve Kandırı vilâyetin Akbaş’a vir-
diler. Bularun neslinden şimdi vardur. Fazlullah kādı kim şimdiki halde Gelibolı’da 
tekkesi vardur, Akça Koca neslindendür. Ve Koca ilini ve Konur Alp ilini ve Bolı 
vilâyetini bunlar açmışlardur. Çün Orhan Gāzî tamâm memleketleri mukarrer itdi, 
pâdişah oldı, karındaşı Ali Paşa’yı katına okudı. Eyitdi: “İy karındaş memleket sana 

1 Anonim Tevârîh-i Âl-i Osman, F. Giese Neşri, haz. Nihat Azamat (İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayınları, 1992), 
18. Almanca birinci baskı: Friedrich Giesse, Die altosmanischen anonymen Chroniken in Text und Übersetzung, 
Teil I: Text und Variantenverzeichnis (Breslau, 1922). Faik Reşit Unat ve Mehmet Altay Köymen tarafından 
yayına hazırlanan ve ilk olarak 1957 yılında Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlanan eserin sonradan birçok 
basımı yapılmıştır.

Tevârîh-i Âl-i Osman (15. yüzyıl)

ANONİM

* Anonim,
Tevârîh-i Âl-i Osman, 

F. Giese Neşri, 
haz. Nihat Azamat 
(İstanbul: Marmara 

Üniversitesi Yayınları, 
1992), 16-7.
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bana beğlik gerekmez” diyü bilkülliye beğliği terk idüp Orhan’a ısmarladı. Kendi bir 
köşeyi ihtiyâr itdi. Ol zamanda kartaş kartaşa hürmet iderdi. Birbirini agırlarlardı. 
Bir gün Ali Paşa karındaşı Orhan’a eyitdi: “İy kardeş! Şimdengerü leşkerün ziyâde 
oldı. İslâm leşkeri artdı. Muhamed dîni âşikâre oldı, şevket tutdı. Günden güne 
ziyâde oldı. Sen dahi âlemde bir nişân ko kim gayrı leşkerde olmaya” didi, Orhan 
Gāzî eyitdi: “İy karındaş! Sen ne dirsen eyle olsın”, didi. Ali Paşa eyitdi: “İy karındaş! 
Kamu leşkerün kızıl börk eysünler, sen ak börk gey” didi. Ve “sana ta‘alluk olanlar 
ak börk geysünler”, didi. “Âlemde bu dahi bir nişân ola” didi. Eyle olıcak Orhan Gāzî 
vardı Hacı Bektaş Hünkâr’dan dest-i tevbe idüb ak börk geydi. Kendiye ta‘alluk olan 
âdemîlerden ak börk geymek ol zamandan kaldı. Ol zamanda beğler karındaşlariy-
le tanışık idüb bilece olurlardı. Bu arada tururlardı. Ve birbirin öldürmezlerdi, Yıldı-
rım Han zamanına değin. Kartaş kartaş öldürmek Yıldırım Han zamânından kaldı. 
Ve Anatolı’da yaya yazmak Oshan zamânından kaldı. Andan Orhan gelüb İznik’de 
bir ulu mescid, câmi‘ ve bir imâret yapdı. Kendi eliyle aşın üleşdürdi. İmâretlerde aş 
pişürmek andan kaldı. Andan sonra Orhan İznikümid’i oglı Süleyman Paşa’ya virdi.
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15. yüzyıl Bektaşi şairlerinden olup Dimetoka’daki Seyyid Ali Sultan 
(Kızıldeli) dergâhında yetişen Sâdık Abdal’ın Divan’ı günümüze ulaşmıştır. 

Eserdeki şiirlerinde Hacı Bektaş Veli, Abdal Musa, Kaygusuz Abdal 
ve çağdaşı Otman Baba’nın kerametlerinden bahsetmesine rağmen 

862/1457-1458’de Seyyid Ali Sultan postnişinliğine geçen Balım Sultan’dan 
bahsetmemesi, onun bu tarihten önce ölmüş olmasına yorumlanır. H. 

Dursun Gümüşoğlu tarafından yayınlanan, burada alıntıladığımız Divan’ın 
nüshası Rüstem Abdal tarafından 1155 / 1742-1743’te istinsah edilmiştir.1

Sâdık Abdal Divan’ından*

Cihânda ism-i pâki Hacı Bektaş-ı Velî meşhûr
Hemân oldur kamu dillerde destân zât-ı bî-hemtâ

1 H. Dursun Gümüşoğlu, “Giriş”, Sâdık Abdâl Dîvânı (İstanbul: Horasan Yayınları, 2009), 12-4. Eserin ikinci 
basımı için bkz. Dursun Gümüşoğlu, Sâdık Abdâl Dîvânı (İstanbul: Horasan Yayınları, 2009). Ayrıca bkz. 
İsmail Kaygusuz, “Sâdık Abdâl Dîvânı’nda Hacı Bektaş Veli, Dergâh ve Makâlât”, http://www.ismailkaygusuz.
com/index.php/makalelerim/arastirma-inceleme-makaleleri/424-424 ve Dursun Gümüşoğlu, “15. Yüzyıl 
Bektaşîliğinde Sâdık Abdâl Örneği” https://www.dursungumusoglu.com.tr/15-yuzyil-bektasiliginde-sadik-
abdal-ornegi. (Son erişim tarihi 24.12.2021)

Divan (15. yüzyıl)

SÂDIK ABDAL

* Sâdık Abdâl Dîvânı, 
haz. H. Dursun Gümüşoğlu 

(İstanbul: Horasan 
Yayınları, 2009), 57.
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Hacım Sultan hakkındaki bilgiler, kendi adına düzenlenmiş 
velâyetnâmeden ve Hacı Bektaş Veli Velâyetnâmesi’nden aktarılanlardan 

ibarettir. Hacım Sultan Velâyetnâmesi’nin Derviş Burhan (Burhan 
Abdal) adlı biri tarafından en geç 15. yüzyılın ortalarında yazıldığı 

tahmin edilmektedir. Hacı Bektaş Veli Velâyetnâmesi’nden önce yazıldığı 
düşünülen ve giriş bölümünün bu eserle benzerliği dikkat çekici olan 

eserde “Hacım Sultan’ın Hacı Bektaş ile Anadolu’ya gelişi, onun yanındaki 
hayatı ve nihayet, halifesi sıfatıyla Batı Anadolu’da Germiyan iline gidip 

yerleşmesi ve oradaki hayatı menkabelerle anlatılır.”1 Hacı Bektaş Veli’nin 
halifelerinden olan Hacım Sultan’a “Kolu Açık” lakabının Hacı Bektaş Veli 

tarafından verildiği rivayet edilir.2

Kolu Açık Hacım Sultan Velâyetnâmesi’nden*

Hû Dost
Menakıb-ı Sultan Hacı Bektaş-ı Velî Kuddise Sırrıhu’l-Aziz

Velayetnâme-i Hacım Sultan
Bismillahirrrahmanirrahim
(1) Elhamdulillahi Rabbi’l-alemîn ve şera’it-i salavati’l-lahi ve ‘alâ âlihi Muhamme-
din ecma’îne et-tahirîn ve kâ’idü’l-izzi’l-ecma’in Ali ibn-i Ebi Talib ve ‘alâ evladi-
hi’l-ma’sûmîn ve ‘aşeretü’l-tahirîn ecma’în ammâ ba’d bilgil kim Hakk-ı subhanehu 
ve te’alâ halkı yaratmakdan muradı oldır ki, ma’rifet ‘ibâdet iken bahtlu ve sa’adetlü 
kendü hidmetinde müşerref ve mahsus olalar kal Allahu te’alâ ve tekaddes ve ma 
halakatü’l-cînne ve’l-inse illa yabudûn pes kelam-ı Rabbanî mûcebiyle âdem oğlanı 
zühd ve takvâdan hâli olmayalar.

1 Ahmet Yaşar Ocak, Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Menâkıbnâmeler: Metodolojik Bir Yaklaşım (Ankara: Türk 
Tarih Kurumu Basımevi, 1992), 52.

2 Ahmet Yaşar Ocak “Hacım Sultan”, TDV İslâm Ansiklopedisi, cilt 14 (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1996), 505-
6. Daha önce Rudolf Tschudi tarafından yayına hazırlanan (Derviş Burhan, Vilâyetnâme-i Hâcım Sultân: Das 
Vilâjet-nâme des Hâdschim Sultan, Berlin 1914) eserin sonraki popüler basımı için bkz. Uşaklı Ali İbni Hacı 
Mustafa, Velâyetname-i Kolu Açık Hacim Sultan, der. Derviş Burhan, çev. Mustafa Erbay (Ankara: Ayyıldız 
Yayınları, 1993). Ayrıca bkz. Sayın Dalkıran, “Hacı Bektaş Veli’nin Önde Gelen Halifelerinden Hacım Sultan ve 
Velayetnamesi”, 2. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni Bildiri Kitabı 17-18-19 Ekim 
2007 (Ankara: Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Yayınlan, 2007) ve İsmail Özmen, Hacım 
Sultan Velayetnamesi ve Ocakları (Ankara, 2009) ve Tufan Gündüz, “Hacı Bektaş Velî’nin Yol Arkadaşı Kolu Açık 
Hacım Sultan ve Velayetnâmesi”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, no. 55 (2010).

Kolu Açık Hacım Sultan Velâyetnâmesi (15. yüzyıl)

* Tufan Gündüz
“Hacı Bektaş Velî’nin Yol 
Arkadaşı Kolu Açık Hacım 
Sultan ve Velâyetnâmesi”, 
Türk Kültürü ve Hacı 
Bektaş Veli Araştırma 
Dergisi 55 (2010): 74-9.
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İmdi ‘azizim bilgil kim Sultan Hacı Bektaş-ı Velî rahmetu’llahi ‘aleyh nitekim 
zikrolunur, Sultan İbrahim oğludur ve Sultan İbrahim, Musa-i Kâzım oğludur ve 
Musa-i Kâzım Ca’fer-i Sadık oğludur ve Ca’fer-i Sadık, Muhammed Bakır oğludur 
ve Muhammed Bakır Zeyne’l- ‘Abidîn oğludur ve Zeyne’l-‘Abidîn İmam Hüseyin 
oğludur ve İmam Hüseyn Hazret-i (2) İmam Ali oğludur. Keremullahi vechehu ve 
valideleri Hazret-i Fatımetü’z-Zehra hazretlerine çıkar -Rızvanullahi ‘aleyhim ec-
ma’în-. Bu vechle muhakkak bî-reyb Horasan Erenleri’nin sahihü’n-neseb seyidi-
dir. Bilâ hilaf.

Pes imdi Hacım Sultan kuddise sırrıhu’l-‘aziz dahi şahzâde Hüseyn oğludur. Ve 
şahzâde Hüseyn İmam ‘Ali en-Nâki oğludur. Ve ‘Ali en-Nâki imam Muhammed Tâki 
oğludur ve İmam Muhammed Taki, İmam Ali er-Rıza oğludur. İmam Ali er-Rıza, 
İmam Musa-i Kâzım oğludur. İmam Musa-i Kâzım İmam Ca’fer oğludur. İmam 
Ca’fer, İmam Muhammed Bakır oğludur, İmam Muhammed Bakır, İmam Zey-
ne’l-‘Abidîn oğludur. İmam Zeyne’l-‘Abidîn, İmam Hüseyn oğludur. İmam Hüseyn, 
İmam ‘Ali oğludur ve valideleri dahi Hazret-i Fatımatü’z- Zehra’ya çıkar. Dedeleri 
Muhammed Mustafa sallâ Allahu te’alâ aleyhi ve sellem hazretlerine çıkar. İmdi, 
İmam ‘Ali el-Naki’nin yedi oğlu var idi. Birine imam oldı. Onun adına İmam Hasan 
el-Askerî dirler. Altısı imamzâdelerdir. Birinin adı İmamzâde Hadi’dir. Birinin 
İmamzâde Hüseyn’dir. Birinin ismi İmamzâde Ca’fer’dir. Birinin ismi İmamzâde 
Zeyd’dir. Birinin ismi İmamzâde İbrahim’dir. İmdi İmamzâde Hüseyn’in üç evladı 
oldı. Birine (Birine) Seyyid Cihanî, birine Sultanî ve birine Seyyid Hacı dirler. Bir is-
mi dahi Receb idi. Sultan Hacım’ın isimleri Receb Sultan’dır. Ve Hacı Bektaş-ı Velî 
kuddise sırruhu hazretleri bunlar şöyledir kim nasîb-i ezelîde yani kim sabavet ha-
linde hergiz sıbyaylar ile karışup lu’b ve şehvete meşgul (3) olmadılar. Nitekim zikri 
geçti; sabavet ‘âleminde dahi kendülerinden nice haller zâhir olurdu. Dürlü kera-
metler gösterirler idi ve mübârek ağızlarından dürlü nesneler dahi işidirler idi ve 
hergiz dünyaya rağbet itmediler ve heva-yı nefsaniyeye meyl kendülerinden gelme-
di. Belki kendülerinden zâhir olan gice ve gündüz ‘ibadet ve ta’at ve riyâzet zühd ve 
takvâ idi. Hattâ Horasan’da ataları dedeleri Allah hükmüne varıcak sultanlığı ‘arz 
itdiler. Hacı Bektaş-ı Velî Sultan kabul itmedi. Ve sultan-ı evliya Hâce Ahmed Yesevî 
kutbü’l-ikrâm Rum’a gönderilmezden evvel kırk yıl tamam sâ’imü’d-dehr kâ’i-
mü’l-leyl ‘ibâdet û riyâzet ve zühd û takvâya vera’-ı a’mâl-i saliha ile meşgul oldılar. 
Ve dahi hidâyetullah-i celle u celâluhu yetmiş gice ruhları alem-i ervâhda ‘âlem-i 
ecsâma ubûr kılda kesâirü’n-nâsi sa’ylarıyla ve bu vasıta-i a’mâl-i salihalarıyla yev-
men fe yevmen terakki bulup ta mertebe-i velayete irişmeğe bi-vechle oldı. Ol 
‘âlem-i kadîmden aşina geldi. Aşina olana aşinalık gösterdi. Kâmilin mertebesini 
işaret itdi. Min kıbelullahi ilhâm tarafından kendülere kutbü’l-aktâb sultanü’l-‘a-
rifîn serçeşme-i merdan-ı hezar-piran-ı Türkistan Sultan Hâce Ahmed Yesevî ibn-i 
Muhammed Hanefî rahmetullahi aleyh cihân-i fakrî anlardan kabul itdi. Ve anların 
irşâdlarıyla tâbi’ ol ve anlardan me’zûn ol deyü işâret olundu. Ve ol kubbe-i elif tâc 
ve hırka ve sofra ve seccâde kim hazret-i Cebrail (4) hazret-i aleyhisselama Hakk 
subhanehu ve te’alâ emriyle göndermiş idi. Ve Hazret-i Resul dahi erkâniyle Haz-
ret-i ‘Ali’ye virmiş idi. Ve Hazret-i Ali dahi Hazret-i Hüseyn’e virmiş idi. Ve Hazret-i 
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Hüseyn dahi Zeyn’el-abidin’e virmiş idi. Ve Hazret-i Zeynelabidin Mervan habsinde 
iken Ebu’l- Müslim gelüb hurûc itmek içün icâzet taleb kılıcak ol kubbe-i elfî tacı 
ve hırka ve çerak ve sofra ve ‘alemi ve seccadeyi erkâniyle Ebu’l- müslime virmiş idi. 
Ve Ebu Müslim dahi Muhammed Bakır’a virmiş idi ve Muhammed Bakır dahi oğlı 
Ca’fer-i Sadık’a virmiş idi. İmam Ca’fer-i sadık dahi oğlu İmam Musa-i Kâzım’a vir-
miş idi. İmam Musa Kâzım dahi oğlu sultan-ı Horasan Ali Rıza’ya virmiş idi. Ali Rı-
za dahi sultanü’l-‘arifîn serçeşme-i merdan-ı hezar-piran-ı Türkistan Hâce Ahmed 
Yesevî’ye virmiş idi. Hâce Ahmed Yesevî dahi -rahmetullahi aleyhi- doksan dokuz 
bin halifenin birine virmedi. İstedikçe, “Sahibi var, gelür” deyü Hünkâr Hacı Bek-
taş-ı Velî’nin gelmesine işaret ider idi. Ahirü’l-emr Hünkâr Hacı Bektaş-ı Velî geldi. 
Ol dahi anlara virmiş idi. Zira ol vaselelere ve ol kisvetlere layık olmaklıkla nişan 
virdi. Kim ki ol kisveti ve ol vaseleleri nişan göstere ve bu mertebe bâtın-ı Muham-
med Mustafa ve velayet-i ‘Ali’dir hasseten bu mertebe vârisiyyet-i nesebiye yüzün-
den olmaz. İmdi Sultan Hacı Bektaş-ı Velî Hazretleri Hâce-i Ahmed Yesevî’ye ‘ilm 
okumağa virmişlerdi. Bir gün namaz vakti geldi. Şeyh ayıtdı: (5) “Su getürün abdest 
alayım” didi. Hacı Bektaş-ı Velî el-Horasanî ayıtdı: “Hâce nazar itseniz de çeşme 
mektebhânede aksa” didi. Andan Şeyh ayıtdı: “Ona benim gücüm yetmez” didi. 
Şeyh öyle diyicek Hazret-i Hacı Bektaş-ı Velî yüzini Hakk’a tutdı ve secde-i niyâz it-
di. Fi’l-hâl çeşme taşradan gaib oldı ve gelüb mektebhânede akdı. Gördüler müte-
hayyir oldılar. Andan Şeyh Bektaş-ı Velî sevinçle başın kaldırdı. Gördi ki, su akar ve 
ol suyun yanında bir ağaç yetmiş ve çiçeği dahi açılmış. Her gün doksan dokuz bin 
halife Sultan Hâce Ahmed Yesevî’den ders okurlardı. Geldiler gördüler ki Buna(r) 
“Mektebhâne derunundan akar bu ne aceb şeydir?” didiler. Sultan, Hâce-i Ahmed 
Yesevî dahi ayıtdı: “Bu kerâmet ve bu velâyet Hacı Bektaş-ı Velî hazretlerinindir” di-
di. Halifeleri ayıtdılar: “Hacı Bektaş kimdir?” Ayıtdı: “Budur.” “Ya ne sebebden Hacı 
Bektaş oldı?” didiler. Şeyh ayıtdı: “Arafat günü idi, bizler Arafat’da idik.” Ben ayıt-
dım, “Evde aş pişirirler” didim. Fi’l-hâl bir tebsinin içinde sıcak aş getürdi ve bana 
sundı ve ben dahi aldım sakladım ve bir dahi velayeti budur kim her kangı vakit 
Ka’be’de namaz kıldığım vakit sağ yanıma selam virsem Hacı Bektaş Sultan’ı görür-
düm ve sol yanıma selam virdiğimde Hacım Sultanı görürdüm” didi. Namazdan fa-
riğ olıcak heman gâ’ib olurlardı. Çünkim bu cevabı işitdiler. “Bu bir oğlandır anası 
südi ağzında (6) kokar bu kande velâyet ve keramet kande” didiler. Bunlar böyle di-
yicek Hazret-i Hünkâr Hacı Bektaş ayıtdı: “Biz Hazret-i ‘Ali’nin oğlanlarındanuz ve 
‘Ali’nin sırrıyuz” didi. Didiler ki, “Göster görelim, eğer gerçek isen söylediğin tasdik 
oluna kim ‘aynî ile görelim tahkîk ola. Hazret-i ‘Ali’nin kendünde üç nişan vardır, 
biri elinde bir kara ben vardır, sağ elinde bir yeşil beni vardır ve sağ omzunda bir 
beni vardır.” Anlar böyle didiler. Elin açdılar gördüler bir kara ben elinde ve yeşil 
ben ayıtdılar omuzun açdı gördüler bir dahi alnında vardır imâmesin yukarı kaldır-
dı gördüler ki yıldıza bir ben gördüler bağrında gördüler cümlesi yüzlerin yere ur-
dular andan Hünkâ(r) Hazretine sordılar ittifaken: “Senin meşrebin kimdendir?” 
buyurdılar: “Meşrebim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemden.” Ayıt-
dılar: “Sana bu velayet kimdendir?” Ayıtdı: “Bana bu velâyet Allah’dandır.” Ayıtdılar: 
“Sana bir şeyh gerekdir” didiler. Andan Hacı Bektaş-ı Velî el-Horasanî ayıtdı: “Eğer 
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sizden biriniz şol yasemin yaprağı üstüne seccâdeyi salub iki rek’at namaz kılarsa 
ona kendimi teslim iderim” didi. Çün bu cevabı işitdiler cümlesi mütehayyir oldılar. 
“Bakalım sen eyle bizler görelim (görelim)” didiler. Hazret-i Hünkâr ayıtdı: “Eğer 
göstersem bana muti’ olur musunuz” dahi “Beli” didiler. Derhal Hacı Bektaş-ı Velî 
el- Horasanî abdest aldı seccâdesin eline aldı ayıtdı: “Bismillahirrahmanirrahîm 
bi-emri’l-lahi te’alâ” didi. Seccâdeyi yaprak (7) (yaprak) üzerine saldı. Seccâde mu-
allak turdı ve çıkdı iki rek’at namaz kıldı. Girü indi cem’isi geldiler, ayağına düşdiler 
ve kisvetlerin nazarında kodular. Hacı Bektaş-ı Velî Hazretleri kisvetlerin tekbir 
idüb başlarına giydirdi. Heman Hace Ahmed Yesevî ol cihazı ve elif tac ve hırka ve 
çerağ ve ‘alemi ve seccâdeyi İmam ‘Ali er-Rıza anlara vir dimiş idi ki bizim evlâdı-
mızdan bir kişi gelse gerek ona vir dimiş idi. Pes Sultan Hace Ahmed Yesevî ibn-i 
Muhammed Hanefî getürüb erkânıyle Sultan Hacı Bektaş-ı Velî’ye virdi ve dua idüb 
dest-i tövbe virdi. –Kal Allahu te’alâ tûbû ile’l-lahi tövbeten nasûha– pes imdi töv-
be-i nasûhi virüb biat itdi ve buyurdu ki, “Ey Sultan Hacı Bektaş-ı Velî, var yüri imdi 
Rum diyarında Suluca Karayük’i sana makam virdiler. Var durma ve eğlenme, git” 
didi. Pes andan doksan dokuz bin halife ve her birerleri nutk itdiler ki, bizler sana 
yoldaş olalım didiler. Sultan Hacı Bektaş-ı Velî el Horasanî didi ki “Nice yoldaş olur-
sunuz.” Ayıtdılar: “Na’lin çevirelim” didiler. Sultan Hacı Bektaş-ı Velî ayıtdı: “Sizler 
bana yoldaş olamazsız” didi. Bir dahi didi ki, “Abdest bardağın getüreyim” didi. 
Hazret-i Hünkâr Hacı Bektaş-ı Velî kabul itmedi. Ma hasıl-ı kelâm on bir kişiye de-
ğin söylediler, kabul itmedi. Ahirü’l-emr evlad-ı ‘Ali’den ve İmam ‘Ali el-Nakî’ nes-
linden bir evlad mukaddem zikr olunduğu gibi İmam zâde Hüseyn oğlu Hacım Sul-
tan rahmetullahi ‘aleyhi rahmeten vâsi’a Hâce Ahmed Yesevî rica ve niyâz itdi. Ken-
düsinin yoldaşı (8) olmasın. Pes Hacım Sultan Hazretleri yerinden kalkub didi ki, 
“Kabul iderseniz bizler sizlere yoldaş olalım” didi. Hazret-i Hünkâr ayıtdı: “Nice yol-
daş olursunuz” didi. Sultan Hacım hazretleri ayıtdı: “Böyle yoldaş olurum ki, yoldan 
çıkarsan uruvarın ayağın vardın” didi. Böyle diyicek Hacı Bektaş-ı Velî ayıtdı: “Vay 
‘ammimzâdem sen benim yoldaşımsın” didi. Birbirisini kabul itdiler. Pes Sultan Hâ-
ce Ahmed Yesevî Hazretleri bir ağaç kılıcı var idi. Getürüb Hacı Bektaş-ı Velî el-Ho-
rasanî’nin tekbir idüb beline kuşatdı. Ve dahi ocakdan dut ağacından odun yanar 
idi. Bir öksü kavrayub Rum’a doğru purtaf itdi. Ve ol öksi Horasan’dan Rum’a er gön-
derildiği ma’lum ola deyü Rum’da bunu tutalar didi. Ol öksi havada yana yana çe-
kerken Konya’da bir er var idi. Hoca Fakih dirler idi. Ol öksiyi kapub hücresinin 
önüne dikdi. Kudret-i ilahi ol öksi bitdi. Tepesi yanık aşağısı tut ve el-haletü hazihi 
şimdi yemiş virir. Pes imdi Sultan Hacım ve ve Bektaş-ı Velî ol gice seccadesi üzerin-
de yatdılar ve kudretden bir avaz geldi ki eğlenme “Rum’a varın” Durdular sabah na-
mazın kılub evradların tamam idüb “fe innema tevellu fe seme vechehu” diyüb dos-
tuna secde itdiler, andan ricat taleb itdiler. Pes Hâce Ahmed Yesevî İbn-i Muham-
med Hanefî ibn-i ‘ali er-Rıza dahi doksan dokuz bin halife ile bunlara hayr dua idüb 
bir mübarek şenbe günü (9) ol saatde Ka’be yoluna revan oldılar. Bir menzil gön-
derdiler: “Yürin imdi duadan bizni unutmayın” diyüb revan oldılar. Yevmen fe-yev-
men gelüb Ka’be-i şerife yetişdiler. Tavaf idüb kırk gün Arafat dağında riyazet çe-
küb Allahu te’alâdan istianet dilediler. Andan gidüb Medine-i Münevvere tarafına 
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revan oldılar ve gelüb Hazret-i Resullah Sallallahu ‘aleyhi ve sellemi dahi ziyaret it-
diler. Kırk gün mikdarı anda dahi riyazet çeküb Allahu te’alâdan ‘özr ve tazarru’ 
münacat ittiler. Andan dahi gidüb Kuds-i Şerife gelüb anı dahi ziyaret itdiler. An-
dan dahi gidüb Rum’a revan oldılar, bir cezireye geldiler. Arslan korkusundan ol yol 
geçilmez idi. Ol araya geldiler. İki arslan iki yanadan gelüb bunlara salındılar. Pes, 
evliyalar dua itdiler, kakıdılar. Fi’l-hal taş oldılar. Andan gidüb Rum’a yakın geldiler. 
Ayıtdılar: “es-Selamün ‘aleyküm ya Rum erenleri” didiler. Pes, Rum erenleri dahi bir 
yere gelüb sohbet iderler idi. Fatıma Bacı yemek pişirirdi. Kalkup üç kere tapu kıldı 
yine oturdu. Andan Karaca Ahmed ayıtdı: “Bacı kimin selamın alursın?” didi. An-
dan Bacı ayıtdı: “Ruma er geldi.” Andan Karaca Ahmed ayıtdı: “Ne tarafdan gelü(r)
ler?” didi. Fatıma Bacı didi ki: “Kendileri Horasan’dan ve lakin gelişleri Ka’betul-
lah’dan” didi. Anlar yani Rum erenleri ayıtdılar: “Gelün kanad kanada idelim ‘arşa 
değin bağlayalım, geçsünler” didi. Andan kanad kanada çatdılar ‘arşa değin bağla-
dılar. Andan bunlar gördü (10) yol bağladılar. Sultan Hacı Bektaş-ı Velî el-Horasanî 
ayıtdı. “Ya Hacım gövdemizi bir idelim” deyüb gögerçin şekline girdiler. Pervaz urup 
“Ya Allah” diyüb ‘arşın sakfından uçdılar. Ol vakit kim evliyalar arşa yetmişdi. An-
dan mela’ikeleri gördiler, başlarında bî ce sani birer elfî tac giyerler karşu geldiler 
“Hoş gelidiniz ya evliyaullahlar” didiler. Andan havadan inüb Sulıkarayük’e kondu-
lar. Gögerçin şeklinde bir mermer üzerine ayacıkları taşa batdı. Andan ayıtdılar: 
“Hay yanımdan geçdi” didiler. Andan Karaca Ahmed bir mikdar hâb ‘âlemine vardı. 
Kalkdı ayıtdı: “Dünyada hiç nesne görmedim amma Sulıcakarayük’de bir dane gö-
gerçin oturur gördüm. Ve lakin başı iki” didi. Andan Karaca Ahmed oğlu Hacı Ton-
dıl yerinden kalkub icazet diledi. “Ben ol gögerçini getüreyim size haber sorun” di-
di. Pes Rum erenleri destur virdiler. Bir doğan oldı, havaya ağdı. Gördü kim, Kara-
yük başında bir gögercin oturur ama başı iki. Havadan indi. Diledi ki, çala idi. Pes 
Hacım Sultan hazretleri destin sunub birinci kat gökde avucuna alub sıkdı. Aklı 
za’il oldı. Bir saatden aklı geldi. “Sen kimsin bir yüzsüz erkânı yok er ere böyle yırtı-
cı suretle mi gelür” didi. Ve “Divan-ı Hakk’da yeşil perdenin altından ‘âlem-i ervâh-
dan elli yedi bin evliyaya mansıb üleşdiren kişidir” didi. Hacı Dondul ayıtdı: “Hak 
divanında bize mansıb veren kişinin sağ elinin ayasında bir yeşil beni vardır.” (11) 
Andan Sultan Hacı Bektaş-ı Velî ayıtdı: “Şimdi göricek ol eri bilür misin?” “Na’m bi-
lirim” didi. Andan Sultan Bektaş-ı Velî avucun açdı. Görüb bildi. Gelüb eline ayağı-
na düşüb tazarru’ eyledi. Andan Hacım Sultan Hazretleri ayıtdı: “Yüri var erlere ha-
ber eyle gelsünler” didi. Andan Hacı Dondul gelüb bunlara haber virdi: “Şek şübhe 
yok Hakk divanında bize mansıb viren kişidir bu gelen” didi. Pes erenlerin ba’zıları 
muhalefet: “Varmazız er ise bizi cezb itsün ayağına atsun” didiler. Ve Rum erenleri-
nin ‘inadı bunlara ma’lum oldı. Sultan Hacı Bektaş-ı Velî ve Sultan Hacım dua itdi-
ler. Barmağile işaret itdiler. Seccadeleri cem’isinin altından ga’ib olub bunların na-
zarında döşendi. Gine inad çırakların dahi yakamadılar. Bunlar ‘âciz oldılar. Andan 
Karaca Ahmed ayıtdı: “Şimden gerü gelün varalım ol erlerin remzidir” didi. “Er vir-
diğin gerü almaz nihayet bize dahi zarar vire” diyüb yerden kalkub revan oldı. Anı 
görüb cem’isi ardına düşdiler. Sofucakarayük’e çıkdılar. Gördiler ki hep seccadeleri 
bunların nazarında döşenmiş idi. Hacı Bektaş buyurdı; geçüb seccadelerine oturdı-
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lar. Bir zaman Hacı Bektaş-ı Velî mübarek ağzın açub ayıtdı: “Ey Karaca Ahmed, siz 
elli yedi bin koyun idiniz ben sizi ‘âlem-i ervâhda gördüm, lâkin sen sürüye uymaz 
bir kuzı idin ben seni çevgân ile ensene urub durdın” didiler. (12) “Dilersen ensene 
nazar eyle çevgan yerini göresin” didi. Pes cemî’-i erenler bakub gördüler ‘özrün ta-
zarru’ itdiler. Sultan Hacı Bektaş-ı Velî ve Sultan Hacım Hazretleri bunlara arş be-
yan virdiler. Cemî’-i meşayiha pişvâdır hem şeriat muhkemidir hem tarikat muhke-
midir. Zira kim cemî’-i meşayihler idi. Ayıtdılar: “Ne kişigerlersiniz kimin neslisiniz 
irşadınız kimdendir?” Ayıtdılar: “Aslımız Horasan ve mürşidimiz Hüda’dır” Ayıtdı-
lar: “Bu söze delil gerek” didiler. Pes Hacı Bektaş-ı Velî ve Sultan Hacım dua itdiler. 
Hazret-i Hakk’a münacat idüb el yüze sürdiler. Derhal havadan bir yeşil ferman in-
di. Önlerinde kondu. Cemî’-i meşayihler gördüler. Yeşil fermanı açdılar. Yeşil varak 
üstüne ak hat ile yazılmış Bismillahirrahmanirrahim ve sallallahu ‘alâ seyyidina 
el-mürselîn ve’l-hamdülillahi rabbi’l-‘alemîn sallâ alâ Muhammedi’l-Mustafa ve 
aliyyü’l-murteza ve hüsn-i halki’r-rıza ve Hüseyn-i Mazlum şehid-i deşt-i Kerbela ve 
Zeynelabidin ve Muhammedü’l- Bakır ve Ca’fer-i Sadık ve Musa el-Kâzım ve ‘Ali 
er-Rıza ve Muhammed el-Taki ve Ali el-Naki ve Hasan el-Askerî ve Muhammed 
Mehdî-i sahibü’z-zaman kutbü’d-devran hüccetü’l-kuyûm salavatullahi ve’s-sela-
muhu aleyhim ecma’în et-tayyibîn et-tahirîn lâ feta illâ ‘Ali lâ seyfe illâ Zülfikar. An-
dan okudılar gördiler. Nasib Hüda’dan bildiklerinden sonra cümle bunların önün-
de başların yere kodılar. “Bize safa nazar eyle” didiler. Sultan Hacı Bektaş-ı Velî bun-
ların üzerlerine tekbîr eyledi. Teberra itdiler. Anınçün pişvâdır. Nitekim Kur’an’da 
buyurdı: “vein tevellev kema tevelleytum min kalbi yu’zibkum azaben elima” (13) 
ayeti hakkında Hazret-i Enbiya salavatullahi aleyh buyurur: “Evliyahum etvali min 
adauhim ibtida” tevellâ ve teberrâ meşayihler içinde andan kaldı. Sultan Hacı Bek-
taş-ı Velî ayıtdı: “Ya Karaca Ahmed sen ayıtdun er virdiğini almaz eğer er ise dahi 
mansıb vire didüniz idi. Sultan Hace Ahmed Yesevî bizi Rum’a göndericek bir div-
ceğiz hidmetkâr virmiş idi. Ol divceğizi biz sana bağışladık ta vefatından sonra se-
nin mezarını beklesün Rum’un sağına bu kimse sağ benim divanesi senin olsun” 
didi. Andan Karaca Ahmed yerinden kalkub elin ayağın öpdi. ‘Özr ve tazarru’ eyle-
di. Andan cemi’î evliyalar gelüb her biri ‘alem ve sofrasın tekbirledüb elli yedi bin 
evliya idi. Cemisi halife olub makamlarına gitdiler. Heman ikisi kaldı pes imdi Bek-
taş-ı Velî el-Horasanî ayıtdı: “Ya ‘ammimzâde Hacım Sultan gel benim başım traş 
eyle hem yoldaş seni dahi göndereyim. Germiyan’da Susuz nam mevzi’ide Hakk ca-
nibinde sâkin ol deyü işâret olındı. Ve hem Menteşe iklimine bin bir öküz kurban 
vardır. Götürüb Seyyid Gazi üzerinde ‘imaret eyle” didi. “Gel benim başım traş eyle” 
didi Pes Hacım Sultan Hazretleri yerinden kalkub su getürüb nazarında kodu. Eline 
su alub Sultanın başın ısladı. Tiğ alub tıraş etmek istedi. Sem’ine bir avaz geldi kim 
“Meded Hacım Sultan!” (14) deyü. Pes Sultan Hacım bu avazı işidüb bir zaman hâb 
alemine varub tevekkül-i Hakk oldı. Andan Sultan Hacı Bektaş-ı Velî ayıtdı: “Neyle-
dün?” didi. Hacım Sultan didi ki: “Ya Hünkâr Ak Deniz’de bir kişinin gemisi gark ol-
dı. Meded Hacım Sultan dimişken döndü bir gayri ere çağırdı. Eli elimde kaldı” di-
yüb bir eli Sultan Hacı Bektaş-ı Velî’nin önüne kodı. Andan Sultan Hacı Bektaş-ı 
Velî ayıtdı: “Ya Hacım Sultan kanda Akdeniz kanda Malya Kırı?” didi. Bunı bir ya-
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kinle söyle didi. Andan Hacım Sultan dahi elin sunub Akdeniz’den bir yunus balığı 
kulağından parmağın sokub getürüb Sultan hazretlerinin önüne bırakdı. Sultan 
hazretleri bu velayeti görüb Horasan’dan bir ağaç kılıç kuşandılar idi. Getürüb Sul-
tan Hacım’ın beline tekbir idüb kuşatdı. “Yüri imdi Germiyan’a” didi ve birbirine 
merhaba idüb bir menzil götürdi. Sultan Hacım hazretleri revane oldı. Kudret-i ila-
hi, bir derviş katır ile su getürür idi. Hacım Sultan’ın önüne uğradı. Sultan Hacım 
dahi ağaç kılıcı eline alub “Lâ feta illâ ‘Ali ve lâ seyfe illâ Zülfikar” didi çaldı katır iki 
pare oldı. Bir mermeri dahi çaldı. İki pare oldı. Saka bunı görüb ağlayub Hacı Bek-
taş-ı Velî’ye geldi. “Bir divaneye bir kılıç virmişsiniz benim katırım helâk eyledi” de-
yü ağladı. Sultan Hacı Bektaş-ı Velî ayıtdı: “Varın Hacım’a (15) gel diyin” didi. Bir 
derviş var idi varub çağırdı “Gel sizi Sultan Hünkâr ister” didi. Hacım Sultan dahi 
“na’m” diyüb geldi. Pes Sultan hazretleri ayıtdı: “Neyledün katırı öldürmüşsün” didi. 
Andan Sultan Hacım hazretleri ayıtdı. “Ya Hünkâr beni bir ağniya vilâyetine gönde-
rirsin, senin kapunda keskin kılıcı neylerim” didi. “İmdi kılıcını zabt eyle” didi. Sul-
tan Hacı Bektaş-ı Velî ayıtdı: “Ya Hacım, Rum’da Hacım adlu er çokdur. Senin adın 
Kolu Açık Hacım olsun” didi. Gine Hacım Sultan hazretleri dua eyledi. Katırın canı 
geldi. Hidmetde oldı. Pes Sultan Hacı Bektaş-ı Velî gine Hacım Sultan’ı gönderdi. 
Germiyan’a revane oldı. Yevmen fe-yevmen Karahisar canibine azm idüb gitdi. Ka-
rahisar canibinde bir karye var idi. Üyük dirler idi. Gelüb anda sâkin oldı. Birkaç 
gün zikrullah ile meşgul oldı. Pes andan bir kişicik var idi. Yağlu Baba dirler idi. Ge-
lüb Sultan hazretini buldı. Merhaba idüb görüşdiler. Sultan Hacım bu azize nevaze-
şet idüb izzet eyledi. Evliyaullahda tekebbür olmaz. Nitekim Kur’an-ı Kerîm’de bu-
yurur: İnne Allahu lâ yuhibbi’l- mütekebiriîn bir ayetde dahi buyurur: “İnnallahu lâ 
yuhibbu külli muhtalin fehur” pes Yağlu Baba ile ikisi Üyük karyesinde af çeküb 
kırk gün mikdarı erbain çekdiler. Şöyle ki yatdılar kim başları ayakları arkaları taş-
lara hamir gibi batdı. İmdi köyün karıcıkları günde günde gelürlerdi kim hay garib-
ler gelün bizim sığırcıklarımızı (16) güdün dirler idi. Günde dört beş kere gelirler 
idi. Gayet âciz oldular, bunların elinden hayli mütevehhim oldular. Pes çaresiz ahi-
rü’l- emr Sultan Hacım hazretleri ayıttı. “Varın getürün, eyleyelim görelim” didiler. 
Pes köylü sığırların cem’ idüb Sultan Hacım nazarına getürdiler ve lâkin bu sığırlar 
içinde bir kara büyük boğa var idi. Hacım Sultan hazretleri boğaya cevab ayıtdıkim, 
“Ey kara boğa var, rızaullahsın, bu sığırları ahşama değin güt. Bunlar dahi Müslü-
manların nahlciklerin incütmesinler” didi. Pes boğa cevabı işidüp gelüb hazret-i 
Hacım’ın ayağına yüzün sürdü, gitti. Ahşama değin güdüp ahşam olunca yine sü-
rüp getürdi. Bu vechile beş gün mikdarı boğa sığırları güttü. Sultan Hacım hazretle-
ri dahi bir yeice evlenmiş yiğit var idi. Varub anın evine varub ibadetde ve riyazetde 
oldı. Bir dün karye halkı dam üstüne çıkub gördüler hep sığırlar ekine yayılub yi-
yorlar. Ayıtdılar: “Bir divaneye sığırlar (…) koruz, işte ekinleri bozdular” diyüb bir-
kaç âdem gönderdiler. Gördiler ki kara boğa bu sığırları yab yab gezdirüb gözedüb 
otlatır. Hiçbir kimesnenin ise ziyanı yok ve incitmezler. Gelüb cevab virdiler ki 
“fi’l-vâki’ gezerler lâkin ziyanları yokdur” didiler. Bir nicesi inandı, bir nicesi inan-
madı. “Adam sende bu bir divanedir. Ne itibar” didiler. 
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Hacı Bektaş Veli’nin menkıbevi hayatını konu alan Hacı Bektaş 
Veli Velâyetnâmesi, “Menakıb-ı Hünkâr Hacı Bektaş Veli” ya da sadece 

Velâyetnâme / Vilâyetnâme olarak bilinir. Eserin en eski nüshası 1034 / 1624 
Ali Çelebi tarafından istinsah edilip Hacı Bektaş tekkesine bağışlanmış, ilk 

olarak Abdülbâki Gölpınarlı tarafından 1958 yılında yayınlanmıştır; mensur 
ve manzum olarak farklı nüshaları bulunmakta olup kimin tarafından 

ve ne zaman yazıldığı netlik kazanmamıştır. Gölpınarlı, üslup üzerinden 
yaptığı incelemede, Firdevsi-i Rumî’nin (Uzun Firdevsî-İlyas ibni Hızr) 

“Barak Baba” ve diğer eserleriyle üslup benzerliğini ve Uzun Firdevsî’nin 
yaptığı çalışmaları göz önüne alarak vilayetname yazarının Uzun Firdevsî 

olduğu sonucuna varır; Vilâyetnâme’de anlatılan, Bektaşilikte önemli 
bir yeri olan Balım Sultan’dan bahsedilmemesi ve ismi geçen Osmanlı 

padişahlarının tahta geçiş tarihleri gibi olaylara bakarak 1481-1501 yılları 
arasında yazıldığını belirtir.1

Hacı Bektaş Veli Velâyetnâmesi’nden*

manâkıb-ı hacı bektâş-ı velî
(Vilâyet-Nâme)

Tanrıya hamd ü senâ, Muhammed Peygamber’le soyuna salât ü selâmdan sonra bi-
linmelidir ki bu kitap, Hacı Bektâş-al-Horasânî’nin menkabelerini, kerametlerini 
bildiren bir “Vilâyet-Nâme”dir. Güneşten zerre, denizden katre mesabesince eren-
lere dost olan gerçeklerin okumaları, can kulaklariyle dinlemeleri için meydana ge-
tirildi.

I
Tanrı azîz sırrını kutlasın ve onu yarlıgasın, Sultan Hacı Bektâş-ı Velî’nin soyu
Hacı Bektâş-ı Velî, İbrâhîm-al-sânî diye anılan Seyyid Muhammed’in oğludur. Sey-
yid Muhammed, Mûsa-l-Sânî oğludur. Mûsa, İbrâhîm Mükerrem-al-Mucâb oğlu-

1  Abdülbâki Gölpınarlı, “Ön-söz”, Menakıb-ı Hacı Bektâş-ı Velî “Vilâyet-nâme” (İstanbul: İnkilâp Kitabevi, 1958), 
23-9. Çok sayıda basımı yapılan Velâyetnâme/Vilâyetnâme hakkında genel bilgi için bkz. Ahmet Yaşar Ocak, 
“Hacı Bektaş Veli Vilâyetnamnesi”, TDV İslâm Ansiklopedisi, cilt 14 (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1996), 471-2. 

Hacı Bektaş Veli Velâyetnâmesi (15. yüzyıl)

* Menakıb-ı Hacı Bektâş-ı
Velî “Vilâyet-nâme”, 

haz. Abdülbâki Gölpınarlı 
(İstanbul: İnkılâp Kitabevi, 
1958), 1-31. (Rebiyülevvel 
1034 / 13 Kasım-12 Aralık 

1624 tarihinde istinsah 
edilmiş en eski 

nüshadan).
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dur. Bu zat, Sultân-ı Horasan Aliyy-ibn-i Mûsâ-l-Rızâ’nın, ana, baba bir küçük karde-
şidir. Aliyy-al-Rızâ, İbrâhîm-al-Mucâb, Abbas, Kasım, Hamza; altısı, bir anadandır. 
Analarının adı, Necmet-al-Neseviyye’dir. İmâm Mûsâ-l-Kâzım’ın otuzdokuz oğlu 
vardı. Onaltısı lâkaplıydı, öbürlerinin lâkapları yoktu. Ondokuz kızı vardı; yedisinin 
lâkabı vardı. İmâm Aliyy-al-Rızâ’nın kardeşi olan İbrâhîm-al-Mucâb, İmâm Mûsâ-l-
Kâzım’ın oğludur. Mûsâ-l-Kâzım İmâm Ca’fer-i Sâdık oğludur. İmâm Ca’fer-i Sâdık, 
İmâm Muhammed-i Bâkır oğludur. İmâm Muhammed-i Bâkır, İmâm Zeyn-al-Âbi-
dîn oğludur. İmâm Zeyn-al-Âbidîn, İmâm Huseyn oğludur. İmâm Huseyn, Aliyy-al-
Murtazâ oğludur, anası, Muhammed Peygamber’in kızı, Fấtımat-al-Zehrâ’dır, dede-
si, Muhammed Mustafa’dır; böylece Hacı Bektâş-ı Velî, şüphesiz seyyiddir.

Şöyle rivayet ederler ki İmâm Mûsâ-l-Kâzım’ı, Bağdad’da, Harûn-al-Reşîd’in 
emriyle şehîd ettiler, evlâdı, civara dağıldı. Aliyy-al-Rızâ, Mekke’ye gitti. İbrâhîm-
al-Mucâb, İmâm Rızâ’dan sonra, Horasan’ın, Nişabur şehrine geldi, oraya yerleşti. 
Hârûn-al-Reşîd’in oğlu Me’mûn, Tûs şehrini merkez yaptı, gel, sana bîat edelim di-
ye Aliyy-al-Rızâ’yı, Mekke’den Horasan’a dâvet etti, yanına getirdi. Bir müddet sonra 
Me’mûn, İmâm Rızâ’ya zehir verip şehîd etti. Hârûn’un ölümünden sonra Me’mûn, 
Bağdad’a gidip halife oldu, Horasan halkı, İbrâhîm-al-Mucâb’ı padişah yaptılar. 
İbrâhîm’in on oğlu oldu: Mûsâ-l-Sânî, İshak, Davud, Yahya, Hârun, İbrâhîm-al-Rızâ, 
Tayyâr, Ca’fer, Alî Hasan.

İbrâhîm’e, Türkistan’dan birisi isyan etti, üstüne saldırdı. O da savaşıp onu al-
tetti, ülkesini aldı. Nihayet eceli geldi, öldü, Türkistan’da Tukan şehrine gömdüler.

Horasan halkı, büyük oğlu Mûsâ-l-Sânî’yi Padişâh yapıp tahta geçirdiler. Bu 
zat, adaletle hüküm sürdü, oranın ulularından birinin, Zeyneb adlı kızını aldı. Fa-
kat nice zaman geçtiği halde ne bir oğlu oldu, ne bir kızı. Bu yüzden, Padişahın ca-
nı pek sıkılıyordu.

Zeyneb Hatun, bir gün, üzgün bir halde sarayında oturmadaydı. Saray karşı-
sında güzelim bir pınar vardı. Kenarında lâtif ağaçlar yetişmişti, çevresi, çayırlık, 
çimenlikti. Bu manzaraya dalmış, otururken bir de baktı ki pınar başına pek güzel 
bir genç gelmiş. Genç, atını bir ağaca bağlayıp abdest aldı. Zeyneb Hatun, gamlara 
dalmışken bu yiğidi görünce gönlü gözü açıldı, böyle bir er, boş değildir deyip hiz-
metçilerinden birini, bu zatın, kim olduğunu anlaması için yolladı. Hizmetçi gidip, 
kimsin, nereden geliyorsun diye sorunca yiğit adam dedi, Aliyy-al-Rızâ’dır, aslım, 
Muhammed soyundan, Medine’den geliyorum. Hizmetçi, gelip bu haberi Zeyneb 
Hatun’a söyleyince Zeyneb, hemen kocasına bir adam yolladı, amcanızın oğlu gel-
di, buyurun dedi.

Mûsâ-l-Sânî, karısının yanına gelince Zeyneb Hatun, saray penceresinden 
Aliyy-al-Rızâ’yı gösterdi. Mûsâ-l-Sânî Aliyy-al-Rızâ’nın yanına gitti. Tanıştılar, sara-
yına dâvet etti. Sofra yaydırdı, çeşit çeşit nimetler hazırlattı. İmâm, oruçluyum de-
diyse de Mûsâ-l-Sânî’nin ısrarına dayanamadı, orucunu bozdu, birkaç lokma aldı. 
Zeyneb Hatun da şeker şerbeti ezdi, bir sürahiye koyup gönderdi. İmâm, şerbeti gö-
rünce ah etti, gözlerinden yaşlar akmıya başladı. Ceddimiz Huseyn dedi, Kerbelâ’da 
susuz şehid oldu, biz şeker şerbeti içelim, reva mı bu? Ağzına aldığı şerbeti, tekrar 
kaba boşalttı, içmedi. Sultan Mûsâ-l-Sânî bunu görünce kendi de içmedi, kadehi 
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önüne koydu, ağlamıya başladı. İmâm, amcamın oğlu dedi, siz ne diye ağlıyorsu-
nuz? Mûsâ-l-Sânî, ya İmâm dedi, ömrümden nice zaman geçti, bir oğul yüzü gör-
medim, ne oğlum oldu, ne kızım; duanız kabul olur, İmâmet döşeğinde oturuyorsu-
nuz; Ulu Tanrı, bu kuluna bir oğul ihsan etsin. İmâm, hemen el kaldırıp Tanrıya dua 
etti, elini yüzüne sürdü. Tanrı, duasını kabul etti. İmâm, Mûsâ-l-Sânî’den, gitmeye 
izin istedi; saraydan çıkıp atına bindi, yürüyüp gitti.

Sultan Mûsâ-l-Sânî, şerbeti götürdü, Zeyneb Hatun’un yanına vardı. Zeyneb 
Hatun, şerbeti içmediklerini görünce sebebini sordu. Mûsâ-l-Sânî, hali anlattı. Zey-
neb Hatun, bunu duyunca, İmâm’ın, ağzına aldığı bir yudum şerbeti, tekrar boşalt-
tığı kabı aldı, içindeki şerbeti içti. O gece eriyle buluştu. Zeyneb Hatun, gebe kaldı. 
Vakti gelince bir oğlan doğdu. Yüzü ayın ondördüne benziyordu bu çocuğun. Sul-
tan Mûsâ-l-Sânî, çocuğu görünce pek sevindi, fakir fukaraya sadakalar verdi, ihsan-
larda bulundu. Yediler, içtiler, dualar ettiler. Bazıları, adını Sevinç koyalım dedi, ba-
zıları, Güvenç. Nihayet Muhammed adını koydular. Atası, İbrâhîm-al-Mucâb’a ben-
zediği için İbrâhîm-al-Sânî dediler.

Çocuğa, dadılar, hizmetçiler tayin ettiler, biraz büyüyünce bir hoca tuttular, 
okuttular. Ondört yaşına girince güzellikte, yiğitlikte, cömertlikte, olgunlukta, huy-
da eşsiz bir delikanlı oldu. Bu sırada Tanrı emri geldi, Sultan Mûsâ öldü. Memleke-
tin büyükleri toplandılar, kutlu bir demde Sultan İbrâhîm-al-Sânî’yi, devletle tah-
ta geçirdiler, Horasan ülkesine padişah yaptılar. İbrâhîm-al-Sânî, Horasan ülkesini 
adaletle bezedi.

Günün birinde İbrâhîm-al-Sânî, avlanmak için yazıya çıktı. Dönüp gelirken yo-
lu, bir pınara uğradı. Meğerse o pınar başına kızlar, gelinler toplanmışlar, çamaşır 
yıkıyorlardı. Bunların arasında güzellikte eşsiz, bedelsiz güzel bir kız vardı. Sultan 
İbrâhîm’in gözü, bu kıza düşer düşmez, cân ü gönülden âşık oldu, sabrı, kararı, kal-
madı. Sarayına gelince anası Zeyneb Hatun’un yanına girdi, zârı zârı ağlamıya baş-
ladı. İbrâhîm-al-Sânî’nin zârı zârı ağladığını, yüreciğini dağladığını gören Zeyneb 
Hatun’un içi yandı, ciğerimin köşesi dedi, ne diye ağlıyorsun? Sultan İbrâhîm, ava 
gittiğini, gelirken bir pınara uğradığını gördüğü bir kıza âşık olduğunu bir bir ha-
ber verdi.

Zeyneb Hatun, bir hizmetçi gönderdi, kızın kim olduğunu sordu, soruşturdu. 
Hizmetçi, gidip geldi, kızın, Nişabur şehrinde Şeyh Ahmed denen bilgin birisinin 
kızı olup adının Hâtem olduğunu haber verdi. Zeyneb Hatun, Şeyh Ahmed’e haber 
gönderdi, kızı istedi. Şeyh Ahmed, pek sevindi, toylar etti, Hâtem’i Sultan İbrâhîm’e 
nikâh edip verdiler.

Sultan İbrâhîm’le Hâtem, yirmidört yıl evli kaldılar, fakat ne bir kızları oldu, ne 
bir oğulları. Bu sırada Zeyneb Hatun öldü. Günler, aylar geçti, İbrâhîm-al-Sânî, gü-
nün birinde, memleketinin ulularını, beylerini bir yere topladı, bunca yıldır dedi, 
oğlum, kızım olmadı; ne yapalım? Ulular, beyler, bu şehirde ne kadar bilgin, hâfız, 
derviş, yoksul varsa bir yere toplıyalım, büyük bir meclis olsun; hâfızlar Kur’an oku-
sunlar; dervişler yoksullar, dua etsinler; umarız ki Tanrı, dualarını kabul eder, bir 
oğlan verir dediler. Sultan İbrâhîm, bu sözü kabul etti. Her tarafa adamlar gönderdi. 
Ne kadar hâfız, yoksul, bilgin varsa toplandı. Bir hafta Kur’an okudular, dua ettiler. 
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Sultan İbrâhîm, bunlara, hadde, hisaba sığmaz nimetler çıkardı, altınlar, gümüşler 
verdi, ihsanlarda bulundu. Sonunda izin alıp herkes, yerli yerine gitti.

O gece Sultan İbrâhîm, Hâtem Hatun’a yaklaştı. Tanrı kudreti, Hâtem Hatun, 
gebe kaldı. Müddeti tamam olunca dünyaya bir oğlan geldi ki yüzü, ayın ondördü-
ne benziyordu. Pek sevindiler, mubarek adını “Bektâş” koydular. Bu doğum hak-
kında rivayet çoktur. Derler ki: Gebelik müddeti bitince Hâtem Hatun, döşeğinde 
yatarken rüyasında, kolayca bir oğlan doğurduğunu gördü. Uyanınca baktı ki ger-
çekten de bir çocuk doğurmuş. Fakat ne ağrısı var, ne acısı, ne de bir damlacık kan. 
Sultan İbrâhîm de uyandı, nur topu gibi bir oğlu olduğunu gördü.

Zeyneb Hatun, memesini Bektâş’ın ağzına verdiyse de çocuk bir türlü almadı. 
Altı ay geçince şehadet parmağını kaldırdı: “Eşhedü en lâ ilâhe illâllahu vahdehu lâ 
şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve resulûhu ve eşhedü enne Aliy-
yen veliyyullahu” dedi; Hünkâr’ın dilinden çıkan ilk söz, buydu.

Hacı Bektâş Hünkâr bütün ömrü boyunca bir kerecik olsun, nefsinin muradını 
vermedi. Hiç kimsenin ayıbını görüp yüzlemedi. Abdestsiz bir an bile yere basma-
dı. Bir an bile ibadetten ayrılmadı.

II
Lokmân-ı Perende’nin, Hacı Bektâş-ı Velî’ye “Hacı” demesi
Sultan İbrâhîm-al-Sânî, Hacı Bektâş’ı tahsil ettirmek istedi, bilgin bir adam ara-
dı. Bu şehirde dediler, bilgin, üstün, keramet sahibi bir adam vardır; Türkistan’ın 
doksandokuzbin pîrinin pîri Hâce Ahmed Yesevî’nin halifelerindendir; adına Şeyh 
Lokman-ı Perende derler; Bektâş’a, ancak o, hocalık edebilir, onu hoca tayin eder-
seniz en doğru iştir bu. Sultan İbrâhîm, Bektâş-ı Horasânî’ye Şeyh Lokmân-ı Peren-
de’yi hoca tayin etti. Şeyh Lokmân, Hacı Bektâş’a, bilginin evveline ait söz söyler-
ken Hacı Bektâş, sonundan haber vermedeydi.

Bir gün, Lokmân-ı Perende, mektebe gelince gördü ki iki er gelmiş, biri, Bek-
tâş’ın sağında oturmada, öbürü solunda; ona Kur’an öğretiyorlar. Mektep, yüzleri-
nin nuruyla nurlanmış. Lokmân, içeriye girer girmez bunlar, kayboluverdiler. Lok-
mân, bu hale şaşırıp kaldı; kendi kendine acaba bunlar kimdir diyordu. Hacı Bek-
tâş, mübarek ağzını açıp hoca dedi, biliyor musun, o iki nurlu zat kimler? Lokmân, 
ama dedi, bildir, kimlerdir? Bektâş, sağımda oturan iki cihan güneşi ceddim Mu-
hammed Mustafa idi, solumda oturan, Tanrı arslanı, inananların Emîri Murtazâ 
Ali. Biri, gelip zâhir bilgisinden, öbürü bâtın bilgisinden bahsederler. Kur’anı bel-
letirler bana. Lokmân-ı Perende, Bektâş’ın bu sözlerini duyunca pek sevindi, gidip 
babası Sultan İbrâhim’e anlattı. Sultan İbrâhim, işitince neşelendi, Tanrıya şükür-
ler etti.

§ Lokmân-ı Perende, Türkistan’ın, doksandokuz bin pîrlerinin pîri Sultân Hâce 
Ahmed Yesevî’nin halîfesiydi, perendelik hizmetini, ona, Muhammed-i Hanefî oğlu 
Ahmed Yesevî vermişti.

Lokmân-ı Perende, bir zaman, cezbeye tutulmuştu, dağlarda gezerdi. İmâm 
Ca’fer-al-Sâdık, hırkasını, Bâyezîd-i Bıstâmî’ye vermiş, Lokmân’a göndermişti. Bâ-
yezîd, araya araya onu, bir dağ başında buldu, hırkayı verdi, İmâm’ın selâmını söy-
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ledi ve hırkayı, Lokmân’a giydirirdi. Lokmân, Cezbelendi, kalkıp namaza başladı, 
bir rik’at namazı, tamam ondört yılda kıldı; Bâyezîd de ondört yıl, ayakta durdu. 
Lokmân’ın ikinci rik’ate kalktığını görünce dayanamadı, yürüyüp gitti, İmâm Ca’fer’e 
vardı, Lokmân’ın halini anlattı. İmâm, Lokmân, ikinci rik’atı kılıp bitirinceyedek 
dursaydın dedi, sen de nasibini tam alırdın.

§ Lokmân-ı Perende, birgün Bektâş’a bilgi öğretirken Bektâş dedi, dışarıya çık, 
bir ibrik su getir, abdest alayım. Bektâş, hocam dedi, bir nazar etseniz de mekte-
bin içinden bir su çıkıp aksa, biz de dışarıdan su getirmiye muhtaç olmasak. Lok-
man, bizim buna gücümüz yetmez dedi. Bektâş, el kaldırıp dua etti, Lokmân-ı Pe-
rende âmin dedi. Bektâş, elini yüzüne sürüp secdeye kapandı. Hemen mektebin or-
tasından güzelim bir pınar çıktı, kapıya doğru akmıya başladı. Lokmân-ı Perende, 
Hacı Bektâş’ın bu kerametini görünce sevinçle ya Hünkâr dedi. Bu suretle Bektâş-ı 
Velî’nin adı Bektâş Hünkâr kaldı. Bektâş, secdeden kalkınca, gördü ki mektebin ora-
sından güzelim bir pınar coşup akmada pınarın başında da susamlar bitmiş, lâtif 
çiçekler açmış. Bunu görünce tekrar secdeye vardı. Hünkâr’ın kerametini Sultan 
İbrâhîm-al-Sânî’ye haber verdiler. O da neş’elendi, Tanrıya binlerce şükürler etti.

§ Lokmân-ı Perende, hacca gitmişti. Tavaf etti, hac törenlerini yerine getirdi, 
Arafât’a çıkıp vakfeye durdu. Yanındaki arkadaşlarına, bugün arife günü, şimdi bi-
zim evimizde bişi pişirirler dedi. Lokmân’ın bu sözü, Hünkâr’a malûm oldu. Evde 
de gerçekten bişi pişirmedeydiler. Lokmân’ın karısına, bir tepsiye bir kaç bişi koyun 
da verin bana dedi. Bir tepsiye birkaç bişi koydular, Bektâş’a verdiler. Bektâş, tep-
siyi aldı, göz yumup açıncıyadek Şeyh Lokmân-ı Perende’ye götürüp sundu. Şeyh 
Lokmân, bunu görünce hikmetini anladı. Arkadaşlariyle bişiyi yedi, tepsiyi gizledi. 
Hac törenini bitirip Hicaz’dan döndü. Horasan’a yakın gelince bütün Nişabur hal-
kı, Lokman-ı Perende’ye karşı çıktılar, haccın kutlu olsun dediler, mübarek elini 
öptüler. Lokman, Hacı dedi, Bektâş’dır, gidip Bektâş’ın elini öptü, kerametlerini bir 
bir haber verdi. Halk da bunu duyunca Bektâş’a baş eğdi, böylece adı, Hünkâr Hacı 
Bektâş-al-Horasânî oldu.

III
Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî’nin Horasan pîrlerine nişan göstermesi
Lokmân-ı Perende, hacdan dönünce Horasan erenleri, bir araya gelip Lokman’a hac 
kutlamıya geldiler. Mektebin ortasından akan pınarı görünce biz dediler, daima bu-
raya gelir giderdik, bu pınar yoktu. Lokmân-ı Perende, Hacı Bektâş Hünkâr’ın kera-
metidir bu dedi. Hacı Bektâş Hünkâr kimdir dediler. Lokmân-ı Perende, Hacı Bek-
tâş Hünkâr, bu azizdir dedi, Bektâş’ı gösterdi. Erenler, bu, henüz çocuk, ne müna-
sebetle ve nasıl hacı oldu dediler. Lokmân-ı Perende, Hacı Bektâş’ın kerametlerini 
birer birer anlattı, Kâbe’de namaz kılarken dedi, Bektâş da daima benimle namaz 
kılardı. Namaz bitince kaybolurdu. Erenler, bu daha küçücük bir çocuk, bu kerame-
ti nereden bulmuş dediler. Hacı Bektâş Hünkâr, mübarek ağzını açıp ben dedi, Kev-
ser sâkisi, âlemlerin rabbi Tanrının arslanı, vilâyet padişahı, mü’minler emîri Haz-
reti Ali’nin sırrıyım. Bizim aslımız, neslimiz odur, bu çeşit kerametler, bize miras-
tır. Bizden bunun gibi kerametlerin zuhuruna şaşılmaz, çünkü Tanrı nasibidir bu.
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Horasan erenleri, eğer dediler, gerçekten Şâh’ın sırrıysanız onun nişanları var-
dır, gösterin de görelim, tasdik edelim, inanalım. Hazreti Ali’nin bir nişanı buydu; 
mübarek avucunun ortasında güzel, yeşil bir beni vardı. Hazreti Hünkâr Bektâş-ı 
Velî, mübarek elini açıp gösterdi, baktılar ki avucunun ortasında güzelim bir ye-
şil ben var. Mü’minler emîri Ali’nin, mübarek alnında da güzel, yeşil bir ben vardı 
dediler. Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî, mübarek alnını açıp gösterdi, alnında da yeşil, 
nûrânî bir ben gördüler. Hepsi de, dervîş-i dervîşân, eksiklik ettik diye özür diledi-
ler, keramet de ancak böyle olur dediler, teslim oldular.

IV
Horasan pîrlerine tekrar keramet gösterip susam yaprağının üstünde 
namaz kılması
Horasan pîrleri, Hacı Bektâş Hünkâr’a, pîriniz, mürşidiniz kim, lûtfedin, söyleyin, 
meşrebiniz kimdendir, bu keramet, bu vilâyet, size nerden geliyor dediler. Hacı 
Bektâş-ı Velî, sizlerden kim, susam yaprağı üstüne seccade salar da iki rik’at namaz 
kılarsa biz, onu şeyhliğe kabul edelim, özümüzü ona teslim edelim dedi. Bu sözü 
duyan erenler, şaşırıp kaldılar, siz dediler, şu susam yaprağının üstüne seccade sa-
lar, iki rik’at namaz kılarsanız hepimiz, sizi pîr ediniriz, sizden fahir, hırka giyeriz. 
Derken cihan kutbu Hazreti Hünkâr, hemen abdest alıp seccadeyi mübarek eline 
aldı, Tanrı adıyle, Tanrı emriyle dedi, seccadeyi saldı. Seccade, ululuk ıssı yaratıcı 
Tanrının kudretiyle havada durdu. Bunun üzerine o ruhlar hulâsası, niteliksiz ve 
zevâlsiz Tanrının rahmeti Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî, seccade üstüne çıkıp Tanrı 
dergâhına iki rik’at namaz kıldı. Oradaki Horasan erenlerinin hepsi gelip Hünkâr’a 
teslim oldular. Hünkâr, tarikat erkânınca kisvelerini tekbir edip fahirlerini giydir-
di. Şeyh Lokman da fahrini çıkarıp Hacı Bektâş’ın önüne koydu. Hacı Bektâş, onun 
fahrini de tekbir edip başına giydirdi.

Bu sırada İbrâhîm-al-Sânî, Tanrı rahmetine vardı. Padişahlığı Hacı Bektâş 
Hün-kâr’a arzettiler, kabul etmedi. Padişahlığı, amcazadelerinden olan ve Mûsâ-l-
Sânî evlâdından bulunan Seyyid Hasan’a verdiler.

Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî, halktan çekildi. Bir ibâdet yurdunda karar etti. İbâ-
dete koyuldu. Riyazattan öyle bir hale geldi ki namazda, rükû ettiği zaman, başın-
da, mübarek beyni hareket eder, rükûdan kalkınca gene yerine gelirdi. Tam kırk yıl 
ibadet etti, bir gün Tanrıdan, yâ Bektâş, ibadetin kabul oldu diye bir ses geldi. Bun-
dan sonra daha ziyade ibadete koyuldu, büsbütün kendini riyazata verdi.

V
Kutbeddin Hayder’in Bedahşan savaşına gitmesi
Hâce Ahmed-i Yasevî, Horasan ülkesine valiydi. Doksandokuz bin halifesi vardı. 
Bütün Müslümanlar kendisine uymuştu. Hâce, yüzbin erce kuvvete sahipti.

Bedahşan ülkesinin halkı, hep kâfirdi. Gece gündüz, Horasan iline akın eder-
ler, inananların mallarını yağmalarlardı. Halk, birgün Ahmed-i Yesevî’nin yanına 
gelip, bu Bedahşan kâfirlerinin elinden dirliğimiz kalmadı, şaşırıp kaldık, rızkımız 
elden gitti, ne yapacağımızı bilemez olduk. Kâfire aman verme, Tanrı buyruğunu 
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yerine getir, bunlarla savaş, oğlunu başbuğ yap kâfirlere yolla, onları kır geçir de-
diler.

Müslümanlar, kâfirlerden şikâyet edince Ahmed-i Yesevî, oniki yaşındaki ne-
fes oğlu Kutbeddin Hayder’i çağırdı. Bu çocuk, çok kuvvetli, gürbüz bir yiğitti. Ona 
kılıç kuşatıp tuğ ve alem verdi; başına erenlik tâcını giy, kâfire yürü dedi. Kutbeddin 
Hayder’in başına altıbin er toplandı. Davullar dövüldü, bayraklar açıldı, nefirler ça-
lındı, Horasan’dan kalkıp Bedahşan iline yürüdüler. Casuslar, bunu kâfirlere haber 
verdiler. Bedehşan Beyi, haber alınca asker topladı. İki ordu karşılaştı, savaş başladı. 
Kutbeddin Hayder, Murtazâ Ali gibi cengetti. Fakat kâfirler kırıldıkça çoğalıyordu 
âdeta, Tanrı yardım etmedi, sonucunda altıbin er şehit düştü. Kutbeddin Hayder’i 
de, kemend atıp tuttular, sıkıca bağladılar, at önünde, yaya olarak sürdüler. Şehit-
lerin başlarını kesip Bedehşan kalesinin burçlarına astılar. Kutbeddin Hayder’i de 
kâfir Beyine götürdüler, onun emriyle çırıl çıplak bir mağaraya hapsettiler. Hayder, 
gece soğuktan üşüyüp titremedeydi, gündüzün güneşin ıssısıyle yanmada. Yedi yıl 
hapiste kaldı, bu elem, canına kâr etti, saçları döküldü.

Kâfirler, onun yokluğundan faydalanarak Müslümanlara saldırdı, Türkistan ili-
ni harab etti. Onlara karşı koyacak hiçbir er yoktu.

Hâce Ahmed-i Yesevî, Hayder’in tutulduğunu duyunca ağlayıp sızladı, Rabbi-
ne dualar etti. Hayder tam yedi yıl hapiste kaldı. Halk, Hâce’ye baş vurup yalvardı-
lar, kâfirler, evimizi barkımızı yıktı, kaşıyacak tırnağımız bile kalmadı. Türkistan 
halkı, baştan başa senin muhibbindir, senin kisveni giymededir. Yardım et de asker 
topla, kâfirlerle savaşalım dediler.

Hâce Ahmed-i Yesevî’nin, Tanrıya yalvarması, Tanrı emriyle Sultan
Hacı Bektâş-ı Velî’nin ulaşıp Ahmed-i Yesevî’yle buluşması
Ahmed-i Yesevî, Horasan halkının feryadını duyunca pek sıkıldı. Bir taraftan oğlu, 
kâfirler elinde mahpustu, bir taraftan halk kendisine baş vurmadaydı, bir taraftan 
da kâfir askeri boyuna Müslümanların mallarını, mülklerini yağma etmede, canla-
rını yakmadaydı. Kendisi de ihtiyarlamıştı; ata binemiyordu. Askerine başbuğ ya-
pacak birisini de bulamıyordu. Ey herkesin sırrını bilen Tanrı dedi, Âdem’den Mu-
hammed’e kadar bütün peygamberlerin, hakkında “Hel etâ” sûresi inen, şanında 
“Lâ feta” denen Murtazâ Alî’nin hakkıyçin, Ehl-i Beytin hürmetiyçin bana bir kulu-
nu gönder de Müslümanlara yardım etsin.

Ahmed-i Yesevî’nin bu münacatı üzerine, Tanrı, bu hali, Hacı Bektâş-ı Velî’ye 
ilham etti. Hacı Bektâş, derhal Türkistan’a yürüdü. Ahmed-i Yesevî’nin dergâhına 
vardı, eşiğine yüz sürdü, kapıda, peymançeye durdu. Şeyh de Hacı Bektâş’ı görünce 
mülk ıssı geldi diye pek sevindi. İçeriye alıp ağırladı. Beraberce oturdular. Bir kaç 
dervişle yemek yediler, tekbir edip şükreylediler. Ahmed-i Yesevî, yâ Hacı Bektâş 
Hünkâr dedi, Tanrı, seni mülke sahip etti. Önce Bedahşan ilini fethet, kâfirin kanını 
yere saç. Arslan gibi bir nefes oğlum var, adı Kutbeddin Hayder. Kendisine tuğ, alem 
verdim, kılıç kuşattım, altıbin erle Bedahşan’a gönderdim. Kâfirler, Müslümanları 
kırdılar, oğlumu esir ettiler, yedi yıldır hapiste. Bedahşan iline akın et, Horasan hal-
kının öcünü al, oğlumu kurtar.
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Hacı Bektâş, bu emri duyunca yeri öptü, peki dedi, ben de Bedahşan iline git-
medikçe, Hayder’i âzad etmedikçe ekmek yemiyeyim, su içmiyeyim, orucumu boz-
mıyayım, andolsun. Ulu Tanrı yardım ederse önce Bedahşan ilini alırım, bütün kâ-
firleri Müslüman ederim. Bu sözleri söyleyip izin aldı, Hâce Ahmed-i Yesevî’nin eli-
ni öptü, kapıdan çıktı, gözden kayboldu. Derhal silkindi, şahin şekline girdi, kanad 
açıp Bedahşan iline uçtu. Tekke halkı, Hacı Bektâş’ı göremediler, nereye gittiğinden 
haberleri bile olmadı. Elli altmış yıldır, genç ihtiyar, her birimiz er hizmetindeyiz, 
bu himmeti elde edemedik. Çırçıplak bir abdal geldi, Şeyhimiz, hiçbirimize itibar 
etmedi, ona mülk ıssı dedi, oğlunu kurtarma işini bile ona verdi dediler ve Şeyh’i 
saymaz oldular. A kutlu bahtı olan kişi, haset, pek müşkül bir işdir; hasetten kim-
seye bir fayda gelmez Şeyh Ahmed’se bunlara hiç aldırış etmedi, kimseye ses çıkar-
madı. Gönlünden herkes, eri bilebilir mi hiç dedi.

Hacı Bektâş, şahin şekline girip Bedahşan’a gitti. Uça uça her yani dolaştı, gör-
dü, gözetti. Sonucunda Kutbeddin Hayder’in nerede olduğunu anladı. Hayder, bir 
mağarada mahpustu. Süzülüp mağaranın üstüne indi, deliğinden girip yanına gitti 
ve silkinip insan şekline girdi. Ağzının yârından bir parmak aldı, Hayder’in başına 
sürdü, kelliği iyi oldu, saçları bitti. Zincirlerini çözdü, ona selâm verdi. Hayder, has-
talığının geçtiğini, saçlarının bittiğini, gücünün, kuvvetinin yerine geldiğini anla-
yınca bu gelen kişinin, er olduğunu bildi. Hemen yerinden kalkıp karşısına durdu. 
Hacı Bektâş, ona, gaipten kırk hurma verdi. Hayder, hurmaları yedi, terledi. Hacı 
Bektâş’ın selâmını alıp Hızır mısın sen dedi, yoksa İlyas mı? Burada kâfir korku-
sundan kuş uçmuyor, kolan sürünmüyor. Öyle olduğu halde sen geldin, zincirleri-
mi çözdün, Tanrı için olsun, söyle, kimsin sen? Hacı Bektâş, adım dedi, Hacı Bektâş 
Hünkâr’dır. Baban Hâce Ahmed gönderdi beni. Kalk ayağa. Hayder, yâ Hünkâr dedi, 
ayağa kalkmıya gücüm, kuvvetim yok. Yaya gidemem, yürük at gerek bana, yahut 
da kuş olmalıyım da uçmalıyım. Hacı Bektâş, Bismillâh deyip Hayder’i kucağına al-
dı, kıbleye döndü, yum gözünü dedi. Hayder, gözünü yumdu, açınca kendisini, Hâ-
ce Ahmed-i Yesevî’nin tekkesinde buldu. Ahmed-i Yesevî, oğlunu görünce gözlerini 
öptü, yüzünü yüzüne sürdü. Hayder de babasının elini öptü. Sonra tekkenin eşiği 
yanına varıp peymançeye durdu, özür diledi, halini anlattı. Dervişler de, Hacı Bek-
tâş’ın erliğini anladılar, Hacı Bektâş’a, candan muhib oldular.

Hacı Bektâş-ı Velî’nin savaş ederek Bedahşan ilini zaptetmesi
Hacı Bektâş, Hayder’i gönderdikten sonra mağarada kaldı. Kırk gün, orada çile çı-
kardı. Namaz kılıp dua ederek yarabbî dedi, kâfirlerin aydın günlerini karart, kırk 
gün, güneş yüzün görmesinler; umarım ki bu yüzden imâna gelirler.

Hacı Bektâş’ın duası kabul oldu. Kâfir illerini karanlık kapladı. Geceyle gündü-
zü seçemez oldular. Halk, kâfir Beyine varıp bu halden şikâyet etti. Bey, ne kadar 
papas varsa çağırdı, siz dedi, benim nimetimle geçinen din ulularısınız. Kırk gün 
oldu, güneş yüzünü göremiyoruz, Türke akın edemiyoruz. Ya bana gün yüzünü gös-
teriniz, yahut da gözlerinizi çıkartırım. Papaslar, bu sözü duyunca ağlaşmıya baş-
ladılar. Bey, ağlamanın faydası yok, bu işe bir çare bulun dedi. Papasların sayısı üç-
bindi. Ancak işlerinde, gizli din tutan bir papas vardı. O, beyin yanına varıp aman 
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verirsen dedi, sana doğru bir söz söyliyeyim; yedi yıldır bir yiğit hapistedir. Bir Eren, 
doğan şekline girip geldi, onu kurtardı. Hayder, babasının yanına gitti, o eren, ma-
ğarada kaldı, Tanrıya dua edip kâfirlerin günlerini karart dedi. Tanrı, onun duasını 
kabul etti, bu karanlık ondan.

Bey, çabuk dedi, gidin, onu tutup getirin. Yaptığı büyüyü bozun, yahut da ca-
nınızdan ümidinizi kesin. Beyi kızgın gören papasların hepsi korktu. Bir yere topla-
nıp düşündüler, taşındılar. Tekrar Beyin yanına gidip hepimiz de dediler, savaş eri-
yiz. Bir kişi nedir ki? Hepimiz birleşip mağaraya gidelim, onu tutup getirelim. Bey, 
sözlerini kabul etti. Ellibin kâfir topladı, kendisi de haç takınıp atına bindi, hareke-
te geçti. Önce üçbin piyade kâfiri, öncü olarak yolladı.

Öncüler, mağaraya gelince namaz kılmakta olan Hacı Bektâş, kâfirlerin sesle-
rini duydu, Yarabbî dedi, sen bana yardım et; bir yedi başlı ejderha yolla, mağarayı 
beklesin. Tanrı, yedi başlı bir ejderhaya emretti, ejderha, hemen geldi, mağarayı ku-
şatıp yattı. Gelen kâfirler bunu görünce korkup kaçtılar. Bey, papaslara kızıp gidin, 
o adamı tutup getirin yoksa dedi, hepinizi de öldürürüm. Papaslar bu sözleri du-
yunca ağlaşmıya, ne yapalım, canımızı al istersen; âciziz bu işte; ona üst olmamıza 
imkân yok demiye başladılar.

Bey, anlaşıldı dedi; bunca zamandır din ulusu geçindiniz, fakat sonu bu işte; 
demek ki gerçek din, Muhammed dini; hadi, o ere gidelim, erliğine ne lâyıksa onu 
yapsın. Bey, bu sözleri söyleyip atından indi, papaslarla askerler de atlarından indi-
ler. Ejderhadan bir mil uzak bir yere gelince yere yüz sürdüler, ey Hacı Bektâş dedi-
ler, lûtfet, suçumuzu bağışla, hepimiz Müslüman olalım. Hacı Bektâş, kâfirlerin bu 
halini gördü, gizli din tutan papası çağırdı. Papas mağara kapısına gelip Hacı Bek-
tâş’a selâm verdi. Elli yıldır dedi, gizli din tutmadayım. Hacı Bektâş, git dedi, kâfir 
Beyine söyle, o da, ona uyanlar da Müslüman olsunlar, yoksa onlara ilenirim, bu ej-
derha, üstlerine yürür, hepsini yutar.

Papas, Hacı Bektâş’ın sözlerini Beye söyledi, hepsi birden imâna geldi. Tanrı 
birdir, Muhammed elçisidir, padişahımız da Hacı Bektâş Hünkâr’dır dediler. Bunun 
üzerine Hacı Bektâş’ın duasiyle gün doğdu, karanlık, ortadan kalktı. Fakat bir müd-
det sonra bir kısmı, bu Türk eri büyücü, büyü yapıyor da bize bu ejderhayı gösteri-
yor deyip dinlerinden döndüler. O sırada Bey, bir elçiyle Hacı Bektâş’a mal gönder-
mişti. Hacı Bektâş, malı kabul etmedi, elçiyle Beye haber yolladı, yağmur yağdır-
mıyacağım, ekin bitmesin dedi. Gerçekten de yağmur yağmamıya başladı. Ekinler 
bitmedi, kıtlık başladı. Halk, tekrar Beye baş vurdu, Bey, eskiden beri gizli din tutan 
ve Kasım adını alan o papası çağırdı. Hacı Bektâş’a gönderip aman diledi. Dinden 
dönenler de tekrar imana geldiler, magâra kapısına gidip yalvardılar. Hünkâr, suç-
larını bağışladı, yağmur yağmıya başladı.

Az bir zaman sonra halkın bir kısmı, gene kâfir oldu. Hacı Bektâş’a büyücü de-
diler. Hacı Bektâş bunu işitip secde kıldı. Tanrıya yalvardı, kâfirlerin odları, ocakları 
yanmaz oldu. Geceleri mumları da yanmıyordu. Gene pişman oldular, imana gel-
diler. Hacı Bektâş’ın himmetiyle bu dertten de kurtuldular. Fakat bir müddet sonra 
gene Tanrıyı inkâr ettiler. Bu sefer, Hacı Bektâş, sularını gizledi. Çayları, ırmakları 
kurudu. Kuyu kazsalar bile su çıkmıyordu. İmana geldiler, Hacı Bektâş’a yalvardı-
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lar. Hacı Bektâş, onları gene bağışladı. Çayları, ırmakları akmıya başladı, suya ka-
vuştular.

Hacı Bektâş, bir müddet o mağaradan çıkmadı. Tam bir yıl ibâdet etti. İnanan-
lar, mağaraya gidip Hünkâr’ı ziyaret ediyorlardı. Fakat gene bazıları kâfir oldular. 
Hacı Bektâş, bu sefer, Yarabbî dedi, Mustafa ve Murtaza’nın hürmetiyçin, Şeyhim 
Ahmed-i Yesevî’nin yüceliği hakkıyçin ejderha, münkirleri helâk etsin. Hacı Bek-
tâş’ın duası kabul oldu, ejderha, saldırıp münkirlerin hepsini yuttu.

Beyler, kefen giyip Hacı Bektâş’dan aman dilediler. Hacı Bektâş, bunun üzerine 
dua etti, ejderha, gökyüzüne ağdı. Bedahşan halkı, Hacı Bektâş’ı kendilerine padi-
şah yapmak istediler. Fakat Hünkâr, bu mevkii kabul etmedi, gene beyliği, eski be-
ye verdi. Halka Kur’an okumayı, namaz kılmayı öğretti. Ondan sonra, beni isteyen, 
Ahmed-i Yesevî’nin, tekkesinde bulsun dedi, silkinip bir güvercin oldu, halkın gözü 
önünde Horasan ülkesine doğru uçup gitti. Bedahşan halkı, bu hali görüp şaşırdı 
kaldı, bilmeyenler bile, onun nasıl bir er olduğunu anladı.

VI
Hacı Bektâş-ı Velî’nin, Ahmed-i Yesevî’den fahir cihâzını alıp 
Rum ülkesine gelmesi
Doksandokuz bin Türkistan pîrinin ulusu Ahmed-i Yesevî, Muhammed Hanefî so-
yundandır ve seyyiddir. Sekizinci İmâm Aliyy-ibn-i Mûsâ-l-Rızâ’dan icazet almıştı. 
Türkistan ülkesine gidip orada, Yesu şehrinde yerleşmişti. Doksandokuz bin hali-
fesi vardı. Bu yüzden, kendisine, doksandokuzbin Türkistan pîrinin ulusu derledi. 
Bilgin bir zattı ve kimse, karşısına çıkıp onunla bahse girişemezdi. Bâtın bilgisinde 
de ileriydi. O kadar zâhitti ki bir an bile ibâdetten geri kalmazdı. Nezir olarak ne 
gelirse fıkara mutfağında pişirilirdi, gelen, giden, yer içerdi. Kendisi de kaşık ve keş-
kül yapardı. Bir öküzü vardı, onun sırtına heybeyi koyup pazara yollardı. Bunların 
değerini herkes bilirdi. Kendisine lâzım olanı alan, parasını heğbeye koyardı. Birşey 
alıp parasını vermeyen olursa öküz, bu adamın peşini bırakmazdı. Bunu görenler, 
adamın, aldığına karşılık para vermediğini anlarlar, adamdan değerini alıp heğbe-
ye korlardı. Öküz Tekkeye dönünce Şeyh, parayı alır, onunla, ne lâzımsa aldırırdı. 
Kerametleri pek çoktur, anlatmakla bitmez, yazmakla tükenmez, fakat biz, birazı-
nı söyliyelim:

§ Birgün, bazı kimseler, Ahmed-i Yesevî’ye iftira etmek, halk içinde onu utan-
dırmak istediler. Gece yarısı, şehrin dışından bir öküz boğazladılar, sakatını, başını, 
ayaklarını orada bıraktılar, etini götürdüler, Tekkenin mutfağına astılar.

Sabahleyin kalkıp aramıya koyuldular. Kestikleri yere gelip işte dediler, öküzü-
müzü kestikleri yer. Derken bütün şehri araştırdılar, Ahmed-i Yesevî’nin Tekkesine 
geldiler, orayı da aramak istediler. Şeyh izin verdi, mutfağa girdiler. Baktılar ki öküz, 
mutfakta asılı. Tam bu sırada Hâce Ahmed-i Yesevî, Tanrıya niyaz itti, Tanrı, onları 
köpek şekline soktu. Ete saldırdılar, bitirinceyedek yediler, ondan sonra birbirlerini 
paralayıp öldürdüler. Şehir halkı, bunu duyup anladılar, Şeyh’e inançları arttı, o çe-
şit iftiralardan çekinmiye başladılar.

§ Horasan erenleri, bir toplantı yapmak, Ahmed-i Yesevî’yi de dâvet etmek is-
tediler. Yedi er gönderdiler. Bu yedi er, turna şekline girip Türkistan’a uçtu.
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Bu hal, Şeyh’e malûm oldu, halifelerine, Horasan erenleri dedi, bir topluluk ya-
pacaklar; bizi dâvet için yedi er gönderdiler. Bunlar, turna şekline girdiler, tez du-
run, onlar gelmeden biz karşı varalım. Hemen bunlar da turna şekline girdiler, Tür-
kistan’dan kalkıp Semerkand sınırında Amû denen taşkın akarsuyun üstünde Ho-
rasan erenleriyle buluştular. Horasan erenleri, Şeyh’in ayağına baş koyup siz erenle-
re ne malûm değil dediler, dâvete geliyoruz. Tam bu sırada Ahmed-i Yesevî, aşağıya, 
suya baktı. Gördü ki bir tâcir, Semerkand tarafından, bunca kumaş ve davarla gelir-
ken Horasan tarafına geçmek için Amû suyuna girmiş. Ortasına gelince, su bunları 
almış, götürüyor, tacir de atından düşmüş, ey iklim erenleri ve ey ülke erleri, bizi bu 
sıkıntıdan kurtarın, yarısı, size adak olsun diyor. Ahmed-i Yesevî, derhal havadan, 
vilâyet elini uzatıp o tacirin bütün malını Horasan tarafına çıkardı. Sonra erenlerle 
yeryüzüne inip insan şekline girdiler.

Tâcir, erenleri görünce hemen vardı, Ahmed-i Yesevî’nin ayaklarına kapandı. 
Bütün malını ikiye böldü, yarısını erenlere bağışladı. Hayır duasını ve himmetini 
alıp yola revan oldu. Şeyh, o malı alıp Horasan’a vardı. Horasan erenler karşı çıkıp 
izzet ikram ettiler. Ahmed-i Yesevî’nin emriyle o mal, mecliste harcedildi. Bir za-
man sohbet ve mahabet ettiler. Sonra vedâ edip gene Türkistan ülkesine, Tekkesine 
vardı. Onun bu çeşit kerametleri pek çoktur, isteyen Menakıb’ında okur.

Ahmed-i Yesevî’nin başında, bir zirâ uzunluğunda bir elifî taç vardı. Bu tâç, 
hırka, çerağ, sofra, âlem ve seccadeyle, Tanrıdan Muhammed peygambere gelmiş-
ti. O da, onları erkânla Murtazâ Ali’ye vermişti. İmâm Ali, İmâm Hasan’a sunmuş-
tu, ondan İmâm Huseyn’e değmişti. İmâm Huseyn, onları İmâm Zeyn-al-Âbidîn’e 
vermişti, o, oğlu İmâm Mûhammed’e, o, oğlu, İmâm Ca’fer-al-Sâdık’a, o, oğlu İmâm 
Mûsâ-l-Kâzım’a, o da oğlu, İmâm Aliyy-al-Rızâ’ya tapşırmıştı. İmâm Rızâ, onları, 
doksan dokuz bin Türkistan pîrinin ulusu, Hâce Ahmed-i Yesevî’ye sunmuştu. Hep-
si de, Şeyh’in Tekkesinde dururdu, onları, halifelerinden hiç kimseye vermemişti. 
Soran olursa, sahibi vardır, gelir derdi. Birisi gelip Şeyh’ten kisve giymek isterse, ne 
varsa onu giydirirdi. Hattâ bir talip, kurban getirecek olursa onun postundan bir 
külâh yaparlardı, onu verirdi.

Bir gün halifeler, hep toplanalım da dediler, Şeyh’ten, onları istiyelim, birimiz-
den birisine versin. Sabah çağı, doksondokuz bin halife, sabah namazını kıldılar. 
Hâcenin avlusu pek genişti. Hepsi seccade salıp yerli yerine oturdu. Ortaya da bü-
yük bir ateş yakmışlardı. Duadan sonra Şeyh, halifelerin yüzlerine baktı, gönülle-
rindekini anladı. Gönlünüzde ne varsa dile getirin, söyleyin dedi. Halifeler, dilekle-
rini söylediler. O sıralarda sadık bir muhib, darı getirmişti. Darı, meydanın bir tara-
fına yığılmıştı. Şeyh, kim dedi, bu darı çeçinin üstüne seccade salar, iki rik’at namaz 
kılar, hiç bir darı yerinden kımıldamazsa o emanetler, o adamın hakkıdır; elifî taç, 
kendiliğinden uçar, başına konar, hırka, egnine gelir, çırağ, uyanıp önünde dikilir, 
sofra, varır, yayılır, alem, başının üstünde durur, seccade, altına döşenir. Zahmet 
çekmeyin, sahibi var onların, çıkar gelir şimdi.

Halifeler, bu sözleri duyunca utançlarından, başlarını yere eğdiler, şaşırıp kal-
dılar. Derken bir de baktılar ki birisi, selâm verip “sabâh-al-aşk” deyip geldi, otu-
ranları aralayıp bir yere oturdu. Bu gelen er, Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî’ydi. Halife-
lerin, o dört alâmeti, o dört fahri, Hâce’den istedikleri, kendisine malûm olmuştu. 
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Bir an içinde Horasan’dan kalkmış, Türkistan’a, Hâce’nin tekkesine gelmişti. Hâ-
ce, Hünkâr’ın selâmını, ayağa kalkıp aldı. Onun kalktığını gören halifeler de ayağa 
kalktılar. Hâce, Hünkâr’ı yanına aldı ve halifelere dönüp işte dedi, emanetlerin sa-
hibi geldi. Sonra ey Horasanlı Bektâş dedi, Hacı Bektâş’ı huzuruna çağırdı. Hünkâr, 
ayağa kalktı, seccadeyi eline aldı, darı çeçinin yanına vardı, Bismillâhi ve billâhi de-
yip seccadeyi yaydı, üstüne çıkıp iki rik’at namaz kıldı, bir tek darı tanesi bile yerin-
den kımıldamadı.

Namazı kıldıktan sonra geçti, yerine oturdu. Elifî taç, yerinden kalktı, uçarak 
geldi, Bektâş’ın başına geçti. Bunu gören halifeler, birden salavat getirdiler. Hırka da 
havalanıp sırtına kondu. Çırağ, durduğu yerden kalkıp uyandı, önünde durdu. Pey-
gamberin sancağı da durduğu yerden kopup Hünkâr’ın başı ucunda dikildi, secca-
de kalkıp altına döşendi. Halifeler, bu halleri görünce eyvah dediler, bu çeşit kuv-
vetli er, burada kalırsa demimiz oynamaz artık. Ahmed-i Yesevî, hatırlarından ge-
çeni anladı.

Hacı Bektâş, o emanetleri, Ahmed-i Yesevî’ye sundu. Hâce, erkâna uygun ola-
rak Hünkâr’ı teraş etti, emanetleri verdi, icazetini teslim etti, ya Bektâş dedi, tam 
olarak nasibini aldın. Müjde olsun ki kutb-al-aktâblık, senindir; kırk yıl hükmün 
vardır. Şimdiyedek bizimdi, bundan sonra senindir. Biz, bu yokluk yurdunda çok 
eğlenmeyiz, âhirete gideriz. Var, seni Rûm’a saldık, Sulucakaraöyük’ü sana yurt ver-
dik, Rûm Abdallarına seni baş yaptık. Rûm’da gerçekler, budalalar, serhoşlar çoktur, 
artık hiç bir yerde eğlenme, hemen yürü.

Hacı Bektâş-ı Velî, ertesi gün, gün doğarken Hâce Ahmed-i Yesevî’den izin alıp 
yola düştü. Orada bulunan erenlerden biri, ortada yanan ateşten bir odun alıp Rûm 
ülkesine doğru attı, Rûm’daki erenler ve gerçeklerden biri, bu odunu tutsun, Tür-
kistan erenlerinin, Rûm’a er gönderdikleri, erenlere malûm olsun dedi. O odun, dut 
ağacıydı, Konya’da, Emir Cem Sultan’ın hâlîfesi Hak Ahmed Sultan, dutu, Hacı Bek-
tâş Tekkesinin önüne dikti. O ağaç, hâlâ durur, yukarı ucu, yanıkdır.

§ Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî, Türkistan’dan Rûm ülkesine hareket edince önce 
hacca niyet etti. Yolda çöl içinde tenhaca giderken, arslanların sığındıkları bir ye-
re uğradı. Oraya korkudan insanlar, adım basamazlardı. Hünkâr, oraya varınca iki 
arslan, Hünkâr’a doğru saldırdı. Yakınına geldikleri vakit Hünkâr, başlarından kuy-
ruklarına kadar, iki eliyle ikisini de sağızladı, ikisi de taş oldu. Öbür arslanlar, bu-
nu görünce yüzlerini yere sürüp yalanmıya başladılar. O iki arslanın taş olduğu yer 
Kürdistan’a yakındır, oralardan geçenler görürler.

Hünkâr, Kürdistan’da, bir kavmin içinde bir müddet eğleşti. Orada, bir bacının, 
doğan oğlanını oğul edindi. O ilde, birçok kerametler gösterdi. Anlatılsa söz uzar.

§ Birgün, o ilde, bir toplulukla giderken bir ırmağa yaklaştılar. Irmaktaki balık-
lar, baş çıkarıp Hünkâra selâm verdiler. Hünkâr, selâmlarını alıp sağ olun da dedi, 
varın, tespihinizde olun.

Bu çeşit kerametlerle o ilk kavmini, kendisine muhib etti. Şimdi o kavme Hünkâ- 
rîler derler.

§ Ordan kalkıp yürüdü, Necef Şâhı’nı ziyaret etti, Necef de bir müddet kaldı, 
bir erbayin çıkardı. Ordan hareket etti, Beyt-Allah’a vardı, İmâm Muhammed Bâ-
kır’ın seccadesi yanında üç yıl mücavir oldu. Sonra Medine’ye gitti, orda da bir er-
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ba’in çıkardı ve biraz mücavir olup Kudüs’e vardı, orda da bir erbain çıkardı. Biraz 
mücavirlikten sonra Halep şehrine geldi, Ulucamide bir erbain çıkardı. Ulucami’in 
avlusunun ortasında bir ulu mermer direk vardı, o mermer direğin üstüne bir taş 
koydu, biz gelinceyedek dursun, âhirzamanda biz gelir, indiririz dedi. Halep’den de 
çıkıp Dâvud peygamberin kabrine geldi. Orda, erenlerden birkaç kişi, Hünkâr’la be-
raber mücavir oldu. Bir gün o erenler, Hünkâr’a, ey kerem ehli dediler, burası yüce 
bir makam” burda sizinle itikâfa girelim, bir erbain çıkaralım. Hünkâr, çile-i zenân 
mi (kadınların çilesi) çıkaralım, çile-i merdan mı (erkeklerin çilesi)? Erenler çile-i 
zenân nedir, çile-i merdân ne dediler. Hacı Bektâş-ı Velî, çile-i zenân, kırk gün, ye-
meden, içmeden itikâf etmektir, bir karı da çıkrık dibinde bunu yapabilir; çile-i 
merdânsa kırk gün, hergün bir öküz yahnısı yemek, su içmemek ve abdest bozma-
mak şartiyle itikâfa girmektir dedi.

Erenler, bu sözü duyunca şaşırdılar, Erenler Şâhı dediler, biz, söylediğiniz çile-i 
merdânı çıkaramayız, ona takatimiz yok bizim. Hünkâr, makam sahibine dedi ki: 
Biz, çile-i merdân çıkaralım; hergün bir öküz boğazlayıp pişirin, getirin, yiyelim. Bu 
erenler de çile-i zenâna girsinler. Bunun üzerine o erenler, yemeden içmeden kırk 
gün çile çıkardılar. Hünkâr’sa her gün, gelen öküz yahnisini yedi, bir yudumcuk su 
içmedi, kırk gün, abdes de bozmadı. Çile bitince erenler, Hünkârın eline, ayağına 
düştüler, duasını, himmetini aldılar.

Bundan sonra Hünkâr, Rûm ülkesine yürüdü. Elbistan’da Ashâb-ı Kehf mağa-
rasına uğradı. Orada da bir erbain çıkardı, Kayseri’ye doğru yola çıktı.

§ Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî, Rûm ülkesine yaklaşınca mâna aleminden Rûm 
erenlerine, esselâmü aleyküm Rûm’daki erenler ve kardeşler diye selâm verdi. Bu 
sırada Rûm ülkesinde, elliyedi bin Rûm ereni, sohbette, meclisteydi. Rûm’un göz-
cüsü de Karaca Ahmed’di.

Hünkâr’ın selâm verdiği, Fâtıma Bacı’ya malûm oldu. Bu kadın Sivrihisar’da, 
Seyyid Nureddin’in kızıydı, henüz evlenmemişti, meclisteki erenlere yemek pişir-
medeydi. Karaca Ahmed de Seyyid Nureddin’in müridiydi. Fâtıma Bacı, ayağa kal-
kıp Hünkârın bulunduğu tarafa döndü, elini göğsüne koydu, üç kere aleykümes-
selâm dedi, yerine oturdu.

Meclistekiler, bu hali görünce, kimin selâmını aldın dediler. Fâtıma Bacı, Rûm 
ülkesine bir er geliyor, siz erenlere selâm verdi, onun selâmını alıyoruz dedi. Eren-
ler, dediğin er, nerden geliyor dediler. Fâtıma Bacı, kendisi dedi, Horasan erenlerin-
den, fakat şimdi Beyt-Allah tarafından geliyor.

Erenler, ne yapmalı ki dediler, Rûm ülkesine girmesin. Rûm ülkesine gelirse 
ülkeyi o er alır, halkı kendisine muhib eder, artık Rûm’da bize oyun kalmaz. Birşey 
yapalım da Rûm ülkesine sokmıyalım. Bazısı, kanat kanata gerelim, arş altında Sid-
re’yedek yolu keselim, Rûm’a girmesin dedi. Hepsi, bu tedbiri uygun buldu, vilâyet 
kanatlarını birbirine çattılar, yol bağladılar.

Hacı Bektâş-ı Velî, Rûm sınırına varınca yolun bağlanmış olduğunu gördü, Bis-
millâh ve billâh dedi, vilâyetle bir sıçradı, ulu arşın tavanına yetişti. Melekler, elifi 
tâcille karşıladılar, merhaba dediler, safa geldin ey Peygamberin evlâdı Hacı Bek-
tâş-ı Velî.
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Hünkâr, ordan bir güvercin şekline girdi, uçarak doğruca Sulucakaraöyük’e in-
di, bir taşın üstüne kondu. Mübarek ayakları, hamura gömülür gibi taşa gömüldü. 
Rûm erenlerine bir heybettir düştü, o erin ülkeye girdiğini anladılar, yolunu bağlı-
yamadık dediler. Karaca Ahmed’e, sen dediler, Rûm ülkesinin gözcüsünün, bir bak 
bakalım, ülkeye girmiş mi? Karaca Ahmed, bir müddet murakabeye vardı, sonra 
başını kaldırdı, Rûm ülkesini baştan başa gözden geçirdim, her mahlûk, eşiyle otur-
mada; yalnız Sulucakaraöyük’de güvercin şekline girmiş bir er var, yalnız oturuyor; 
onu görünce içime bir dehşet düştü; olsa olsa odur dedi. Rûm erenleri, birisi do-
ğan şekline girse de gidip onu avlasaydı. İçlerinde, Bâyezîd Sultan’ın halifelerinden 
Hacı Doğrul adında birisi vardı, İrak’dan Rûm ülkesine gelmişti. Ayağa kalkıp izni-
nizle dedi, ben gideyim. Hemen doğan şekline girip uçtu. Gördü ki Sulucakaraö-
yük’de, bir taş üstünde bir güvercin var. Olanca heybetiyle süzülüp üstüne inerken 
Hacı Bektâş insan şekline girdi, elini uzattı, doğanı tutup öylesine sıktı ki Hacı Doğ-
rul’un aklı başından gitti. Hünkâr, elinden bırakınca bir zaman yattı, aklı başına ge-
lince kalktı, gördü ki Hünkâr’ın yanında. Hemen ayağa kalkıp peymançeye durdu, 
özür diledi. Sonra Hünkârın eline ayağına düştü, kem bizden, kerem sizden dedi. 
Hünkâr, ey Doğrul dedi, er, erin üstüne böyle gelmez siz, bize zalim kılığında gel-
diniz, biz size mazlum kılığında; eğer güvercinden daha mazlum bir mahlûk bul-
saydık onun şeklinde gelirdik. Hacı Doğrul’un kisvesini tekbir edip başına giydirdi. 
Hacı Doğrul, Hünkârım dedi, bizden ve soyumuzdan ne kadar dişi ve erkek olursa 
hepsi de size ve size uyanlara nezrimiz olsun.

Hacı Bektâş, Hacı Doğrul dedi, şimdi dön, geldiğin meclise var, erenlere gördü-
ğünü anlat, onları buraya çağır, hepsine selâm söyle, sonra da onlarla beraber tek-
rar yanımıza gel. Hacı Doğrul, kalkıp Rûm erenlerinin yanına vardı, işi anlattı ve 
onları dâvet ettiğini söyledi.

Elliyedi bin Rûm ereni, ne diye ayağına gidecekmişiz dediler, sözünü tutmadı-
lar. Hepsi, yer yerine gitti. Bu hal, Hacı Bektâş’a malûm oldu. Oturduğu yerden bir 
üfürdü, çırağları dinlendi, üçgün, bir rivayette kırk gün çırağlarını uyaramadılar. 
Ayni zamanda parmağiyle bir işaret etti, altlarından seccadeleri kayboldu. Sonucu, 
bir yere toplanıp Hünkârın yanına gitmeyi kararlaştırdılar. Huzuruna varıp elini 
öptüler, gördüler ki seccadeleri, kendi topluluklarında nasıl serilmişse ayni tertibe 
göre Hünkâr’ın huzurunda serilmiş. Herbiri, kendi seccadesine oturdu. Özür dile-
diler ve konuşmıya başladılar. Hünkârdan, soyunu, mürşidini, kimden nasip aldı-
ğını, nereden geldiğini sordular. Hünkâr, Horasan erenlerindenim dedi. Aslım Mu-
hammed soyundan; Türkistan’dan geliyorum; İbrahîm-al-Sânî diye tanınan Seyyid 
Muhammed’in oğluyum. Seyyid Muhammed, Mûsâ-l-Sânî, o, İbrahîm Mucâb oğlu-
dur, onun babası da İmâm Mûsâ-l-Kâzım’dır. Mürşidim doksandokuz bin Türkistan 
Pîrlerinin ulusu Sultan Hâce Ahmed-i Yesevî’dir. Meşrebim, Muhammed Ali’dendir, 
nasibim Tanrı’dan.

Hünkâr, bu sözleri söyleyince erenler, delil istediler. Hünkâr, Ahmed-i Ye-
sevî’nin verdiği icazet-nameyi çıkarmak isterken bir de baktılar ki gökyüzünden 
duman gibi birşey inmede. İne ine Hünkâr’ın önüne geldi. Bu, bir yeşil ferman-
dı. Yeşil sahife üstüne ak yaziyle besmeleden sonra icazeti yazılıydı. Okuyup anla-
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dılar, hiç bir şüpheleri kalmadı. Hepsi kalkıp birer birer Hünkârın önüne geldiler. 
Hünkâr, başlarındaki kisveleri tekbir etti, onlara, tevellâ telkin eyledi. Böylece Rûm 
ülkesine tevellâyı, Hünkâr getirdi.

Rûm erenleri, Hünkâr’a müridlerinden onar mürid verdiler. Hünkâr’ın adını 
Ihtırımcı koydular. Hünkâr, bütün tavlalardan boşanan, bizim tavlamızda eğlensin, 
fakat bizim tavlamızdan boşanana hiç bir yerde eğlenecek yer bulunmasın kaşına-
cak tırnak dahi bulunmasın dedi.

Rûm erenleri, makamlarına gitmek için izin istediler. Hünkâr, herbirine bir nasip 
sundu. Karaca Ahmed’e, Sultan Hâce Ahmed-i Yesevî, bize bir dev vermişti. O vakit-
tenberi bize hizmet eder, onu, sana armağan verdik, artık size hizmet etsin, ölümü-
nüzden sonra da mezarınızı beklesin dedi. Erenler, izin alıp makamlarına gittiler.

VII
HACI BEKTÂŞ RUM ÜLKESİNDE
Hacı Bektâş - Tapduk Emre.
Rûm erenleri, Hacı Bektâş-ı Velî’ye gidecekleri vakit Emre’ye, haydi dediler, sen de 
bizimle gel. Emre, çok kuvvetli bir erdi. Dost divanında bütün erenlere nasip üleş-
tirirken Hacı Bektâş adlı bir er görmedik dedi. Hacı Bektâş’a gitmedi. Hacı Bek-
tâş’a Emre’nin sözünü haber verdiler. Hünkâr, Sulucakaraöyük’te, Kadıncık Ana’nın 
evinde yerleşince her taraftan muhip, mürit gelip ıhtırılmıya başlandı. Hünkâr, Sa-
ru İsmail’i gönderip Emre’yi çağırttı. Emre, yanına gelince Hacı Bektâş, siz dedi, 
dost divanında erenlere nasip üleştirirken Hacı Bektâş adlı bir kimse görmedik de-
mişiniz; o nasip üleştiren elinin nişanesi vardır, onu da bilir misiniz? Emre, o di-
vanda bir yeşil perde vardı dedi, onun ardından bir el çıktı, bize nasip üleştirdi. O 
elin avucunda lâtif, yeşil bir ben vardı, şimdi bile görsem tanırım. Hacı Bektâş, eli-
ni açtı. Emre, Hacı Bektâş’ın avucunda, o güzelim yeşil beni görürgörmez, üçkere 
“Tapduk Hünkârım” dedi. Bundan sonra adı Tapduk Emre kaldı. Emre, başındaki 
tâcı çıkarıp Hünkâra teslim etti. Hünkâr, tâcını tekbirleyip giydirdi. O da, izin alıp 
makamına döndü.

Hacı Bektâş - İbrahim Hacı.
Hacı Bektâş-ı Velî, Rûm ülkesine, Türkmen içinde, Zülkadirli ilinde Bozok’tan girdi. 
Yolda bir çoban, koyun gütmekteydi. Koyunlar, Hünkâr’dan vilâyet kokusunu aldı-
lar, koşa koşa ona doğru yürüdüler. Çoban sürünün önünü kesip, önünde gidenleri 
bir araya toplamıya uğraşirken arkadakiler, Hünkâr’a doğru koşuyordu, arkadaki-
leri bir araya getirmek isterken öndekiler, Hünkâr’ın yanına toplanıyordu. Çoban, 
kendi kendine, olsa olsa dedi, bu er, Tanrı dostlarından; koyun kadar aklım yok mu? 
Varayım ben de eline ayağına düşeyim belki bana da bir himmet eder.

Hemen Hünkâr’ın huzuruna vardı, yere yüzvurdu, ey gerçek er dedi, bize de 
lûtfet, kerem et, himmet et. Hünkâr, bir yere oturdu, çobana, adın ne dedi. Çoban, 
adım, İbrahim Hacı dedi. Hünkâr, başındakini çıkar dedi. İbrahim Hacı’nın başın-
da, geyik postundan dikilmiş bir börk vardı. Çıkarıp Hünkâr’a verdi. Hünkâr, o bör-
kü, İbrahim Hacı’nın başına giydirdi, tekbirledi, gözünü, arkasını sıvazladı. Erin ba-
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kışı kimyadır, kara toprağa baksa altın eder. İbrahim Hacı, bir anda nasibini aldı, 
gözünden perdeler kalktı, erenlik mertebesini buldu. Hünkâr, İbrahim Hacı’ya, yü-
rü dedi, Bozok’la Üçok’u sana yurt verdik, ekmeğin olsun, koyuncuklar da seninle 
beraber varsınlar dedi.

İbrahim Hacı’dan, bundan sonra ince kerametler zuhur etti. Üçok’la Bozok, ek-
meği oldu, Zülkadirli içinde, ayağına taş dokunan, İbrahim Hacı’yı çağırırdı. İbra-
him Hacı kendisine muhip olanlara, geyik derisinden tâc giydirirdi. Kendisinin ölü-
münden sonra Dede Garkın oğulları geldiler, İbrahim Hacı’nın oğullarına, bu ge-
yik derisi tâc, Dede Garkın’ındır, siz bunu nerden aldınız dediler. Onlar da, atamız, 
İbrahim Hacı’ya, Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî giydirdi; bizim meşrebimiz, ondandır 
diye cevap verdiler. Garkın oğulları, Bektâş’ın tâcı, elifî ve Huseynîdir, geyik deri-
si, Dede Garkın’ındır, bu meşhurdur dediler. Hasılı arada birçok tartışmalar oldu, 
sonucunda geyik derisini, zorla Dede Garkınlılara verdiler, fakat İbrahim Hacı’nın, 
Hacı Bektâş’a mensup olduğu muhakkaktır.

Hacı Bektâş - Behaeddin Bostancı.
Hacı Bektâş-ı Velî, çok zamanlar, Hızır Peygamberle buluşurdu. Birgün, Kayseri’nin 
yukarı taraflarında Saklan kalesi yakınlarında gene Hızır’la buluştu, bir bostana gir-
diler. Orada gezinirlerken baktılar ki ileride bir bostancı durmada. Hünkâr’ın, Rûm 
ülkesine geldiği mevsim, ilkbahar mevsimiydi, âlemin bezendiği zamandı. Hızır’la 
o bostanda bir taş dibine oturdular. Hünkâr, bostan dikene, kardeş dedi, bize bir 
kavun getir de yiyelim. Bostancı, Tanrı izin verirse bitsin, olsun da beraberce yeriz 
dedi. Hünkâr, diktiğin yeri bir dolaş bakalım dedi, belki bitmiştir. Bostancı, Sulta-
nım dedi, ben diktiğim şeyi bilmez miyim? Hızır Peygamber, öyle deme, erin sö-
zünü kırma deyince bostancıya bir inanç geldi. Gitti, bostan ektiği yerlere bir bak-
tı. Bir de ne görsün? Üç tane güzelim kavun, burcu burcu kokmada. Hemen ikisini 
kopardı, getirip birini Hızır Peygamberin önüne, öbürünü Hünkâr’ın önüne koydu. 
Sultanım dedi, ne olur, bu gece konuğum olsanız. Hızır Peygamberle Hünkâr, peki 
dediler, öyle olsun. Kalktılar, şehre doğru yürüdüler.

Bostancı, onlar gittikten sonra işine meşgul oldu amma kendisine de bir dü-
şüncedir geldi. Öbür kavunu da gidip kopardı. Derken hatırına yaptığı iş geldi; ne 
de gaflet ettim ben dedi, bostan dikilirken kavun bittiğini kim görmüştür? Şüphe 
yok ki bunlar, keramet sahibi, ne diye ellerine ayaklarına düşüp himmet almadım? 
Böylece hasret çekerken bir aşağı, bir yukarı gitti, aradı taradı, izlerini bile bulama-
dı. Bostan dikmekten vazgeçti, öbür kavunu alıp evine geldi.

Kapıdan girince baktı ki ikisi de evinde oturmada. Ulu Tanrıya şükürler edip 
ayaklarına kapandı, üçüncü kavunu da önlerine koydu. Hünkâr, ileri gel dedi, bu 
kudret lokmasını kes de yiyelim; çünkü Horasan’da bu çeşit kudret lokması yeme-
miştik. Meğer, evvelki kavunları da yememişler, alıp gelmişlermiş. Bostancı kavun-
ları kesti, birazını karısına götürdü, kalanını erenlerle yedi. Tanrıya şükürden sonra 
kalktı, erenlerin karşısına geçti, el bağladı, lûtfedin, himmet buyurun dedi. Hünkâr, 
erkân üzere Bostancıyı tıraş edip başındaki kisveti tekbirledi, icazet verip gözlerini, 
arkasını sıvadı, nasibini aldın dedi. Hızır’la beraber kalkıp gitti.
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O bostancının adı Bahaeddin’di. Hünkâr’la buluştuktan sonra Kayseri’de nice 
kerametleri görüldü. Bugüne kadar Bahaeddin Bostancı derler, mezarı Kayseri’de-
dir, fakat evlâdı, Sivrihisar yakınlarında Sakarya suyuna yakın bir yerdedir.

Hacı Bektâş - Erenlerden biri.
O zaman, Kayseri’de bir eren vardı. Hünkâr, Kayseri’ye giderken onunla buluştu. 
Birbirlerini anlayıp görüştüler. O eren, Hünkâr’ı, tekkesine çağırdı. Tekkesi, Bostan-
cı Behaeddin’e yakındı. Hünkâr geldi, görüşüp konuştular… Derken o eren, elini 
koynuna soktu, bir salık taze üzüm çıkardı, huzura koydu.

Hünkâr, sizin erenlerden olduğunuz, bizce malumdu, sizden keramet isteyen 
de yoktu. Böyle yapmıya ne hacet vardı dedi. Bir müddet daha oturdular. Hünkâr, 
kalkıp gitmek istedi; ayağa kalkınca mübarek eteğinin arasından yere, bir tane Hin-
distancevizi düştü. O eren, böyle yapmıya ne hacet vardı dediniz dedi, ya bu sizin 
yaptığınız ne?

Hünkâr, Hakk’a giden hak uğrum hakkıyçin dedi, benim bundan haberim yok-
tu, fakat siz, o kerameti gösterdiğiniz için Horasan erenleri, gayrete geldiler, bunu 
getirdiler. 

Hünkâr, o azizle vedâlaşıp yola revan oldu.

Hacı Bektâş, Sineson köyünde.
Hünkâr, Kayseri’den Ürgüp’e gelirken yolda, Sineson adlı bir Hristiyan köyüne ulaş-
tı. Hristiyanlar, çavdar ekmeği pişirmişlerdi. İçlerinden bir kadın, başına bir tek-
ne almış, ekmek götürmedeydi. Hünkâr’ı görünce hemen tekneyi başından indirdi; 
derviş dedi, lûtfet, bir parça al ye; bizim yerimizde buğday bitmez, ayıplama.

Hünkâr, bu sözü duyunca, bereketli olsun, çavdar ekin, buğday biçin; küçük 
hamur yapın, büyük somun alın dedi. Şimdi hâlâ o köyde çavdar ekerler, buğday 
biçerler. Küçük hamurlar yapıp fırına atarlar, büyük somun çıkarırlar. Buğday eker-
lerse çavdar olur, fakat çavdar ekince buğday biçerler. Gene bu yüzden o köydeki 
Hristiyanlar, Hünkâr’ın oturduğu makamı ziyaret ederler, her yıl toplanıp gelirler, 
kurbanlar, adaklar getirip şenlik ederler.

Kavgacı köy.
Hacı Bektâş, o köyden geçip Ucasar adlı köye vardı, köyün dışında, bir yerde eğleşti. 
Baktı ki köyün içinde kavga gürültü var. Köylülerden birine, bu köyde derviş konuklı-
yacak bir yer var mı dedi. Köylü, halk dedi, konuk kaygısında mı? Şimdi kabadayılar 
gelirler, seninle de boş yere kavgaya tutuşurlar. Hacı Bektâş’ın ağzından şu söz çıktı: 

Boş yere kavgadan, gürültüden kurtulmasınlar.
Bu andan itibaren o köylüler, boyuna boş yere kavga eder dururlar.

Hacı Bektâş, Açıksaray köyünde.
Hacı Bektâş o köyden de yürüdü, Açıksaray adlı köye geldi. Köyde bir kadına, der-
vişlere bir yiyecek var mı, varsa getiriver dedi. O da, durun, dedi, gideyim, olanın-
dan getireyim.
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Kadın evine geldi, kaynanasına, ana dedi, dervişler geldi, Tanrı için lokma is-
ter; küpte biraz yağ var, Tanrı yerine verir, biraz ekmekle bir parçacık yağ verelim. 
Kaynanası, yağ az kaldı, dokunma dedi. Gelini, Tanrı için istiyor, ben vereceğim de-
yip bir ekmek içine biraz yağ koydu, götürüp Hünkâr’a sundu. Hacı Bektâş, artsın 
eksilmesin, taşsın dökülmesin dedi.

Gelin, eve dönünce bir de gördü ki küp, ağzına kadar yağla dolmuş. Kaynana-
sını çağırdı, gösterdi. Kadın, bu hali görünce o dervişin sözüyle oldu, gerçek eren-
lerdenmiş, keşke eline ayağına düşüp himmetini alsaydık; varayım, köyün etrafını 
arıyayım dedi. Gelinle beraber yola düştü. Kızılırmak’ın kıyısına vardılar. Mevsim 
ilkbahardı, Kızılırmak, coşup taşmıştı. Baktılar ki Hünkâr, seccadesini suya sermiş, 
üstüne oturmuş, gidiyor. Öte tarafa geçince seccadesini sudan aldı, silkip omuzuna 
vurdu yürüyüp gitti.

Gelin, kaynana, dönüp köye geldiler. Bu hali, köylüye bildirdiler. Köy halkı, ya-
zıklar olsun, öyle bir Tanrı dostu, burdan geçti de görmek nasip olmadı, eline aya-
ğına düşemedik, hayır duasını alamadık dediler. Hepsi birden Kızılırmak kıyısına 
koştular. Bu hal, Hünkâr’a malûm oldu. Hırka dağına yöneldi. O dağın tepesinde 
bir ardıç ağacı vardı, Hünkâr, ardıç dedi, biran, budaklarınla sakla beni, ben de kı-
yamet günü seni saklıyayım. Ardıç, budağıyla, pürüyle kıbleye karşı eğilim bir çadı-
ra döndü, Hünkâr, içine girip ibadete koyuldu. Orda bir çile çıkardı. Şimdi o ağaca, 
Devcik ardıç derler.

VIII
HACI BEKTÂŞ SULUCAKARAÖYÜK’TE
Çepni boyunun ulularından Yunus Mukrî adlı birisi vardı. Bilgin, üstün, olgun ve 
hafızdı. Çepni boyundan ayrılıp Karaöyük’ün yakınında Mikâil adlı bir yere gelip 
yerleşmişti. Bu zat, bir müddet sonra ordan da ayrılmış, yukarı tarafta Kayı denen 
yere gelmişti. Kayı ile Karaöyük’ün arası iki mil kadardı.

Karaöyük’ü, Sultan Aliyyüddin’in Yunt bendesi mamur etmişti. Çepni boyu-
nun ulularından Gevherveş de üç komşusuyla bu Yunt-bende’yi Sulucakaraöyük’e 
getirmişti. Yunt-bende, orda öldü, oranın mezarlığına gömüldü.

O vakit, o civarda bilgin olarak yalnız Yunus Mukrî vardı. Hattâ Gevherveş’in 
yakınlarından biri ölmüştü. Yunus Mukrî de tesadüf bu ya, evinde yoktu, bir iş için 
bir yere gitmişti. Ölüyü üçgün gömmediler. Nihayet Yunus Mukrî geldi de ölü gö-
müldü. Gevherveş, bunun üzerine Yunus Mukrî’ye yalvardı, biz, siz olmadan bir iş 
yapamıyoruz, lûtfet de burda bizimle otur dedi. Yunus Mukrî, Gevherveş’in bu söz-
leri üzerine Konya’ya gitti, Sultan Alüyyüddin’e kendisini tanıttı, Sulucakaraöyük’ü 
yurt olarak vermesini istedi. Sultan Aliyyüddin, orasını Yunus Mukrî’ye yurt olarak 
verdi. Yunus Mukrî beratını alıp köye geldi, yerleşti, bir müddet sonra da öldü.

Yunus Mukrî’nin, İbrahim, Süleyman, Saru ve İdris adında dört oğlu kaldı. İd-
ris, babası gibi bilgin ve üstün bir kişiydi. Saru da okumuştu, fakat ikisi, okuma yaz-
ma bilmezdi. İdris’in, âhiret Hatunlarından bir karısı vardı. Adına Kutlu Melek der-
lerdi, ayni zamanda kendisini sayıp ağırlarlar, Kadıncık diye hitap ederlerdi. Yunus 
Mukrî’nin ölümünden sonra oğulları, evleriyle barklariyle Kayı’dan göçüp Suluca-
karaöyük’e geldiler.
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Bir gece, Kadıncık, belinleyip uykusundan uyandı. İdris, sebebini sorunca Ka-
dıncık, acayip bir rüya gördüm dedi, Sen, bilgin kişisin, bir yor bakalım. İdris, ne rü-
ya gördün deyince Kadıncık anlatmıya başladı: 

-Ondört gecelik dulûnay, eteğimden koynuma girdi. Yakamdan çıkmak istedi, 
yakamı tuttum. Yenimden çıkmak istedi, yenimi tuttum. Bu sefer, eteğimden çık-
mak istedi, oturdum, yere kapandım, derken belinleyip uyandım.

İdris, Kadıncık dedi, Güneş peygamberdir. Ay eren. Senden bir çocuk dünyaya 
gelecek, erenlerden olacak. O vakte kadar da Kadıncık’ın çocuğu olmamıştı.

Bu rüya üstüne bir hayli zaman geçti. Birgün Kadıncık, bazı kadınlarla beraber 
çamaşır yıkamıya, kaynak başına gitmişti. İleriden Hacı Bektâş, belirip çıka geldi. 
Başında kızıl tâc, eninde Arabistan kerrakesi vardı. Çamaşır yıkayan kadınlara, ba-
cılar dedi, karnımız aç, Tanrı rızası için yiyecek bir şeyiniz varsa verseniz. Kadın-
lar, derviş dediler, burda yemek ne gezer ki sana verelim. Kadıncık, hemen kalkıp 
koştu, evine vardı, bir parça ekmeğin içine yağ koydu, getirip Hünkâr’a verdi. Hacı 
Bektâş, artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin dedi. Ordan kalkıp doğruca Sulucaka-
raöyük mescidine vardı, Mescide girip oturdu. O vakitten bu ane değin o mescidin 
damını, duvarını yenilemediler, öylece durur.

Akşam oldu, köylüler, mescide gelip namaz kıldılar, dağıldılar. Yatsı vakti, gene 
geldiler, namazlarını kılıp evlerine gittiler. Hiçbir Tanrı kulu, Hünkâr’a, kimsin, nesin 
demedi.

Kadıncık, çamaşır yıkamıya gidince İdris’in anası, gelin çamaşıra gitti dedi, ba-
ri yemeği ben pişireyim. Yemeği ocağa koydu, yağ almak için yağ küpünü açtı. Bir 
de ne görsün? Küp ağzına kadar yağla dopdolu. Kadıncık, çamaşırı yıkayıp eve ge-
lince gelin dedi, yağı nerden aldın da küpü doldurdun? Kadıncık, ben yağ filân al-
madım, yalnız çamaşır yıkarken bir derviş gelmişti, yemek istemişti. Koşup eve gel-
dim, biraz ekmekle yağ aldım, götürdüm; olsa olsa onun düası bereketiyle küp dol-
muştur dedi. İdris gelince, hali anlattılar. O, bu derviş, Mesciddeki derviş olsa ge-
rek, ne yazık ki biz, onu gördüğümüz halde hizmet edemedik dedi. Yatıp uyudular. 
Gece yarısında İdris, belinleyip uyandı. Kalkıp elbisesini giydi, abdest aldı, sabaha 
kadar ibadet etti. Sabahleyin mescide gelince gördü ki pencerelerden aydınlık çı-
kıyor. Mescidde çırağ yakmamıştık. Bu ışık da nedir diye şaşırdı. Gidince Mihrabın 
sol köşesinde bir aziz gördü, ibadet ederken mübarek ağzından nur çıkmada, başı-
nın üstünde de nurdan bir kandil yanmada.

İdris bunu görünce koşup eve geldi, Kadıncık da abdest alıyordu. İdris, Kadın-
cık dedi, o gördüğün düş, zuhur etti; o er, mescide gelen dervişten başkası değil. 
Sonra gördüğünü anlattı. Kadıncık, şükür secdesine kapandı. İkisi de kalkıp mes-
cide geldiler. Kadıncık, sen erkeksin dedi, önce sen gir. İdris, olmaz dedi, önce sen 
gir, çünkü düşünde, önce sen gördün. Kadıncık, besmele çekip girdi, ardınca da İd-
ris girdi. Hacı Bektâş, tahiyyâta oturmuştu. Huzuruna varıp elini, dizini öptüler, ge-
ri çekilip durdular. Hünkâr, niye geldiniz, bu vakitte ne istiyorsunuz dedi. Sultanım 
dediler, sizi, kulunuzun evine dâvete geldik, umarız ki kabul eder, ayağınızı basar, 
bize şeref verirsiniz, himmet edersiniz. Hünkâr, şimdilik, burada itikâfe niyetlen-
dik, bir yere gidemeyiz dedi. Çok ısrar ettiler, razı olmadı. Kadıncık, dönüp evine 
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geldi, bir sofraya, hazırda ne varsa koyup Hünkâr’a götürdü, bari lûtfedin, yeyin de 
bize hayır dua edin dedi. Hacı Bektâş, yemek de yemedi. Orada bir erbain çıkardık-
tan sonra Arafat dağındaki çilehaneye geldi. Karanlık bir mağara olduğunu gördü, 
önündeki bir yeri, mübarek parmağiyle dürttü, güzelim bir su çıktı ordan; şimdi o 
suya Zemzem suyu derler. Hünkâr’ı ziyarete gidenler, kutluluk için o suyla yıkanır-
lar. Hünkâr, orda da bir erbain çıkardı. Kadıncık, ne kadar yemek getirdiyse yemedi. 
Erbainin son gecesi İdris, Kadıncık’a, yarın dedi, kırkıncı gün; belki erenler, erbain 
çıkardıktan sonra gider de mahrum kalırız. Yarın ikimiz de gidip beraberce niyaz 
edelim, eline ayağına düşüp yalvaralım, umarız ki himmet eder de mübarek ayağı-
nı evimize basar.

Ertesi gün, ikisi de Arafat dağına çıktılar, çilehaneye geldiler. Hacı Bektâş’ın eli-
ni öptüler, ayağına yüzler sürdüler, lûtfet Erenler Şahı dediler, mübarek ayağın, kul-
larınızın evine bassın; erenlerin işi, murad vermektir, kerem etmektir. Hünkâr, bi-
zim dedi, yükümüz ağırdır, zahmet çekersiniz; sevicilerimiz, âşıklarımız, muhiple-
rimiz çoktur. Ziyarete gelirler, size zahmet olur. İdris’le Kadıncık, Tanrı izin verirse 
dediler, koyundan, sığırdan, maldan, rızıktan, nemiz varsa hepsini aşkına harcede-
riz. Birşeyimiz kalmazsa devrişlik zenbilini bize verirsiniz, Müslümanların ihsanla-
rını toplarız, getirir, muhiplere, sevicilere harcarız. Hacı Bektâş, bu sözleri duyunca 
kalktı, paşmaklarını giydi. İdris önde, ardında Hacı Bektâş, en arkada da Kadıncık, 
yürüyüp doğruca eve geldiler. Tenha bir yeri halvet yurdu seçtiler. Erenlerin bir çi-
lehaneleri de Kadıncık’ın evine yakındır. Hünkâr, bazı kere Kadıncık’ın evinde iba-
det ederdi, bazı kere o çilehanede.

Hünkâr, birgün Kadıncık’ın evinde namaz kılarken duvar eğildi, yıkılacak hale 
geldi. Kadıncık, Erenler Şahı dedi, duvar eğildi gibi, ordan uzaklaşsanız. Hacı Bek-
tâş, mübarek eliyle duvara dur diye işaret etti, duvar durdu. Kadıncık, Erenler Şahı 
dedi, bu duvar, bu haliyle durur mu? Hünkâr, kıyamete kadar durur, yıkılmaz dedi. 
Gerçekten de bu zamana kadar öbür duvarların hepsi yıkıldı, yapıldı, o duvar, hâlâ 
durur, yıkılmaz, yıkılacağı da yoktur.

Hacı Bektâş - Nureddin Hoca.
İdris’in Saru adlı bir kardeşi vardı. Hacı Bektâş’ın, İdris’in evinde karar kıldığını köy-
lülere, kötü sözlerle anlattı. Köylü de, derviş, Kadıncık’ı seviyor da onun için evinde 
oturuyor diye dedi-koduya başladı.

Saru, birgün İdris’e utanmaz mısın dedi, şu dervişi evinde besleyip durursun; 
izin ver, başını alsın, nereye gidecekse gitsin. İdris, Saru’ya işine git, senin bu halden 
haberin yok; gördüğün derviş, zahir batın, vilâyet eridir dedi ve Hünkâr’dan gördü-
ğü kerametleri anlattı.

Saru, İdris’in sözlerini dinledi, hiç tınmadı. O vakit, Kırşehri’nde, Sultan Aliy-
yüddin tarafından tayin edilmiş bir timar beyi vardı, adı Nureddin Hoca’ydı. Kır-
şehri, o zamanlar sancaktı. Saru, kardeşinin sözlerine hiddetlendi, kardeşim dedi, 
elin sözünden arlanmıyor, bari varayım, il ıssına haber vereyim, başka çare yok de-
di, Kırşehri’ne doğru yola düştü.

Nureddin Hoca’ya vardı, Sultanım dedi, kardeşimin evine bir derviş geldi, ga-
rip halli bir kimse. Kalkıp bir yere gitmez. Bir adam gönderin de bu dervişi ordan 



HACI

BEKTAŞ 

VELİ:

HAYATI VE

DÖNEMİ

ÜZERİNE

METİNLER

298

yollasın. Bunun üzerine Nureddin Hoca, bir naip gönderdi. Naip, köyün aşağı tara-
fına geldi. Gördü ki orada, Üçpınar denen bir pınar var; şimdi, hamamın suyu, o pı-
nardan gelir; pınara gelince, pınar başında bir dervişin oturmakta olduğunu gördü. 
Kendi kendisine olsa olsa o derviş, bu olacak dedi. Yakınına gelip, bu ilin Beyi Nu-
reddin Hoca size izin verdi dedi, varın, gönlünüz nereyi isterse oraya gidin, bundan 
böyle siz burada oturamazsınız. Hacı Bektâş, ne şaşılacak söz bu dedi, mülk sahibi 
gibi söz söylüyorsun. Beni kimse burdan ayıramaz, sen var git, hoş sözü bırak.

Naip, bu sözü işitince kalktı, Kırşehri’ne gitti, Hünkâr’ın sözlerini Nureddin 
Hoca’ya söyledi. Nureddin Hoca, Hemen atına bindi, Sulucakaraöyük’e geldi. Üç-
pınar’a varınca, pınar başında bir dervişin oturduğunu gördü. Herhalde o olacak 
dedi, ileri varıp selâm verdi. Hünkâr, selâmını aldı. Nureddin Hoca, Molla İdris’in 
evinde oturan derviş siz misiniz dedi. Hünkâr, evet dedi, bize ne buyuruyorsunuz? 
Nureddin Hoca, Hünkâr’ın tırnaklariyle bıyıklarını uzamış gördü. Hünkâr’ın, daima 
bıyıklarını ve tırnaklarını uzatmak, âdeti değildi, fakat onları alt etmek için bir Nu-
reddin Hoca’ya, bir de Molla Sadeddin’e böyle gösterdi. Nureddin Hoca, Hünkâr’a 
bu tırnaklarınızı niçin kesmezsiniz dedi. Hünkâr, şahin pençesiz olmaz dedi. Nu-
reddin Hoca, peki dedi, ya bıyıklarınızı niye kesmiyorsunuz? Hünkâr, şahin çelenk-
siz olmaz diye cevap verdi.

Nureddin Hoca, Hünkâr’a kızıp abdest alın da dedi namaz kılalım, öğle na-
mazının vakti girdi. Hünkâr, su getirin dedi. Nureddin Hoca, hizmetçilerinden bi-
rine bir maşraba verdi, şu pınardan su getir dedi. Hizmetçi hemen gidip su getirdi, 
Hünkâr’ın önüne koydu. Hünkâr, suyu ellerine döktü, bir de baktılar ki kıpkızıl kan 
olmuş Nureddin Hoca’ya, bu kanla abdest almak doğru mudur diye sordu. Nured-
din Hoca, doğru değil dedi, yolda gelirken keklik avlamıştık, herhalde onun kanı 
maşrapaya bulaşmıştır. Hizmetçisine inanmayıp kendisi maşrapayı aldı, pınara git-
ti, kabı birkaç kere yıkadıktan sonra suyla doldurdu, getirip Hünkâr’ın önüne koy-
du. Hünkâr, suyu avucuna döktü, yine su, kıpkızıl kan kesilmişti. Nureddin Hoca, 
bunu görünce büyüye yordu, derviş dedi, kalk, gönlün nereyi isterse oraya git; seni 
bir daha buralarda görürsem ocağını yıkarım.

Nureddin Hoca bu sözleri söyleyince Hünkâr, yarın öğleyin dedi, seni tutarlar, 
oğlancıklarını bile görmiye izin vermezler, bir yaş derinin içine korlar, öyle bir yere 
götürürler ki bir torba toprakla bir avuç arpa, canını kurtarmana sebep olur. Sonra 
öyle bir yere varırsın ki uçar kuşları görünce hasret çeker, acaba bu kuşçağızlar, bi-
zim ilimize uğrarlar mı diyerek, zârı zârı ağlarsın. Nureddin Hoca bu sözlere fena 
halde kızdı, eğer dedi, yarın öğleye kadar dediklerin başıma gelmezse gör de bak, 
sana neler ederim ben.

O gece yattı, ertesi gün Kırşehri’ne hareket etti. Kırşehri’ne yakın Yüceırkad-
ca denen yere varınca abdest alıp öğle namazını kıldı. Bir de baktı ki yedi tane Bey, 
karşıdan çıka geldi. Bunlar, hemen, Nureddin Hoca sen misin dediler. Evet, benim 
dedi. Padişah emretti dediler, seni nerede bulursak aman vermeyeceğiz, evine git-
mene bile izin vermiyecegiz, tutup bağlayıp yaş göne sararak götüreceğiz dediler. 
Amanın, lûtfedin, bir kerecik evime gideyim, ehlimi âyalimi göreyim, ondan sonra 
hüküm neyse yapın dediyse de bulduğumuz yerde hükmü yerine getirmiye mecbu-
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ruz deyip bağladılar, yaş göne sardılar, Sultan Aliyyüddin Padişah’ın huzuruna gö-
türdüler. Padişahın, her tarafı kireçle sıvanmış derin bir zindanı vardı, pek kızdığı 
kişileri oraya attırırdı. Bu zindana atılanların gözleri, kireçli duvarlara baka baka, 
üç yıla kalmaz, kör olurdu. Nureddin Hoca’yı da oraya attırdı.

Nureddin Hoca, Hacı Bektâş’ın sözlerini hatırlayıp ah eder, eyvahlar olsun, öy-
le bir azizin kadrini bilemedim, ona kötülük etmiye niyetlendim der dururdu. Ge-
ne Hacı Bektâş’ın sözlerini hatırlayıp zındancıya bir avuç toprakla bir avuç arpa ge-
tirtti. Toprağı yere saçtı, üstüne de arpayı serpti, su verdi, arpa bitti. Yeşil arpaya ba-
ka baka gözlerine zarar gelmedi.

Bir müddet sonra Sultan Alâeddin, Nureddin Hoca’yı zindandan çıkarttı, onun 
gözleri de öbürleri gibi kör olmuştur dedi. Nureddin’i, Padişahın huzuruna götür-
düler. Gözlerinin kör olmadığını görünce sebebini sordu, anlattı. Sonra da uç iller-
den bir yere tayinini emretti. Emrini yerine getirdiler, ömrü boyunca artık Rûm ül-
kesine gelemedi. Kuşları gördükçe Hünkâr’ın sözlerini hatırlar, acaba bu kuşçağız-
lar, bizim illere uğradılar mı der, ağlardı. Ölümünden sonra tabutunu Kırşehri’ne 
getirdiler, oraya gömüldü, mezarı ordadır.
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Fuad Köprülü, Abdal Musa’nın 14. yüzyıl erenlerinden olduğunu, Batı 
Anadolu’da şöhret kazandığını, hakkındaki menkıbelerin “Osmanlı 

Devleti’nin ilk devirlerine ve hatta yeniçeriliğin kuruluşuna ait rivayetlerle” 
karıştığını ve Bektaşi ananesinde önemli bir yer işgal ettiğini belirtir. 

Buhara’dan gelen kırk abdal arasında gösterilen ve Azerbaycan’ın Hoy 
şehrinden olduğu belirtilen Abdal Musa’nın, Bursa’nın Osmanlılarca ele 

geçirilmesi sürecinde Sultan Orhan’ın yanında bulunduğu ve Geyikli 
Baba ile yakın ilişkisi olduğu rivayetler arasındadır. Rıza Yıldırım, Abdal 
Musa’nın “Hacı Bektaş’la Balım Sultan arasında Bektaşi yol ve erkânının 

şekillenmesinde en fazla belirleyici olan iki” kişiden biri olduğunu belirtir. 
Bektaşilikte on iki posttan on birincisi olan ayakçı postunun Abdal Musa’ya 

ait olduğu kabul edilir. Bu alıntıyı aldığımız Abdal Mûsâ Velâyetnâmesi 
nüshasının “Veli Baba” tarafından 1040 / 1630’da yazıldığı görülmektedir. 
Bu nüshayı yayınlayan Abdurrahman Güzel, bunun başka bir yazmanın 

istinsahı olduğu ve asıl yazmanın 15. veya 16. yüzyılda yazılmış olabileceği 
görüşündedir. Ahmet Yaşar Ocak, “tam anlamıyla birer biyografi olmayıp 

sade ve sâkin bir velî niteliğinde görülen adı geçen şahısların kerametlerini” 
nakleden bir kaynak olarak tanımladığı Abdal Mûsâ Velâyetnâmesi’nin, 

Abdal Musa’nın yaşadığı 15. yüzyılda yazılmış olduğunu belirtir.1

Abdal Mûsâ Velâyetnâmesi’nden*

Ol esrār sözlü ve kelecisi ṭuzlu ve laṭı ̇f̄ gözlü ve güler yüzlü Sulṭanı Ḥācı Bektāş 
El-Ḫorasānı ̇ ̄(Ḳaddesa’llāhu Sirrahü’l-‘azı ̇z̄) bir gün ḥayatında oṭurur iken mübārek 
nefesünden nutḳa gelüb eyitdi:

“Yā Erenler, Genceli’de2 genç ay gibi doġam, adum Abdāl Mūsā çaġırduram.” 
didi.

1 Fuad Köprülü, “Abdal Musa” (Not ve ilavelerle neşreden Orhan F. Köprülü), Türk Kültürü, no. 124 (1973), 198-
207; Rıza Yıldırım, Hacı Bektaş Veli’den Balım Sultan’a Bektaşiliğin Doğuşu (İstanbul: İletişim Yayınları, 2019), 
109-11. Ayrıca bkz. Orhan Köprülü, “Abdal Musa”, TDV İslâm Ansiklopedisi, cilt 1 (İstanbul: Türkiye Diyanet 
Vakfı, 1988), 64-5. Abdurrahman Güzel, Abdal Mûsâ Velâyetnâmesi (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1999), 59, 153; 
Ahmet Yaşar Ocak, “Türk Tarihinin Kaynağı Olarak Bektaşi Menâkıbnâme (Vilâyetnâme)’lerinin Mahiyeti”, IX. 
Türk Tarih Kongresi (Ankara: 21-25 Eylül 1981): Kongreye Sunulan Bildirileri III (1989), 1241-2. 

2 Genceli, Elmalı’nın Tekke Köyü’ne (Abdâl Mûsâ Dergahı’nın bulunduğu köy) üç saat uzaklıkta bir örendir. Bu 
köy, daha önce ahalisi iyi iken sonra küfre daldığı için helak olmuştur (bkz. Menâkıb-nâme).

Abdal Mûsâ Velâyetnâmesi (15. yüzyıl)

* Abdurrahman Güzel,
Abdal Mûsâ Velâyetnâmesi 
(Ankara: Türk Tarih Kurumu

 Basımevi, 1999), 140, 147.
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“Beni isteyen an da gelsün bulsun.” didiydi. 
Ḥünkār Ḥācı Bektāş vefat idicek Abdāl Mūsā ẓuhūra geldi.

[…]

Birkaç abdāl adlı vardı. Bir ṭaşdan iki destı ̇ ̄çıḳardı. Meydāna getürdi. Birisüñ 
oġluna virdi ve birisüñ Ḳızıl Deli Sulṭān’a virdi. Ve ḳırḳ nefer abdāl virdi. “Ḥācı Bek-
tāş Ḫünkār’uñ üzerine türbesün ve tekkesün ve furunun ve maṭbaḫun yapuñ ve 
dāi’resün ıraḳdan ḥavlıya aluñ. İçine baḳçe diküñ. Her aġaç yemiş virince ṭuruñ, ḳul-
luḳ eyleñ.

Her aġaç yemiş virdükde, her biründen aluñ getürüñ, meydāna döküñ; mey-
dān ṭopṭolu gerekdür.

Abdāllar daḫı size cevāp diseler gerekdür.
“Ol söze bakmañ; diküñ kim: [13a] Ḫünkār ölüp geldigümüz vaḳt üç nesne 

emānet ḳoyup dururuz. Size virsünler, aluñ gelüñ.” didi.
Ammā yerün bilmediler. Sulṭān’a abdāl gönderdiler, geldi:
“Sulṭānum, sizüñ buyurdiġuñuz emānetlerüñ yirini kimesneler bilmediler. Yi-

ne bizi size ṣaldılar. Nerede ise diyüvirüñ.” didi. Abdal Mūsā Sulṭan eyitdi:
“Bir evün un anbārındadur; ol ṣarı ‘alemdür. Birisi Mermer Çerāḳdur; Hācı 

Bektāş Ḫünkāruñ öñinde yanmışdur. Birisi Yeşil Fermāndur; ol ḳadar. Ol Ṣarı İs-
mā’il’dedür. El uzada, abdāl gelinceye ḳadar Ṣarı İsmā’il göçdi. Defn eylediler. Ḳab-
rini [13b] tenhālayup üzerine vardı:

“Yā Sulṭān Ṣarı İsmā’il, benüm ḫiẕmetüm Ḫünkār’a geçmedi. Yeşil Fermānı 
senden istediler. Ne buyurursın?” didükde,

Ṣarı İsmā’il Sulṭān, ḳabri içinde “yed-i beyẓā” gibi bir eliyle ṣunuvirdi. Abdāl, 
alup “Allah’a ıṣmārladıḳ” diyüp geldi. Ḥācı evinde Ḳızıl Deli Sulṭān’a Yeşil Fermānı 
virdi.
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Seyyid Ali Sultan’ın (Kızıldeli), 14. yüzyılın ilk çeyreğinde doğduğu,  
uzun bir ömür sürdüğü ve 1412 yılından kısa bir süre sonra öldüğü belirtilir. 
Bektaşiliğin on iki postundan aşçı postu, Balkanlar’da Bektaşiliğin temelini 

oluşturan Seyyid Ali Sultan’a aitti. İsmini taşıyan velâyetnâmesinin 
Türkiye kütüphanelerinde, özel arşivlerde ve Kahire’de farklı nüshaları 

bulunmaktadır. Bu nüshalar hemen hemen birbiriyle aynıdır, fakat 
velâyetnâmede Seyyid Ali Sultan ve gazi-erenlerin yardımına geldiği 
belirtilen Osmanlı sultanı farklıdır. Türkiye nüshalarında bu sultan  
Yıldırım Bayezid iken bilinen en eski nüsha olan Kahire nüshasında 

Orhan’dır. Rıza Yıldırım tarafından yayınlanan nüshanın istinsah tarihi 
1897’dir ve yazarı, hakkında bilgi sahibi olunmayan “Cezbî” adlı biridir. 

Dil ve üslup özellikleri, velâyetnâmenin 15. yüzyıl veya en geç 16. yüzyılın 
başlarında yazıldığını düşündürmektedir.1

Seyyid Ali Sultan (Kızıldeli) Velâyetnâmesi’nden*

Hâza Velâyetnâme-i Seyyid Ali Sultan
Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdülillahi Rabbü’l-âlemin. Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhamme-
din ve alâ âlihî ve sahbihi ecmâin.

Amma ba’d ma’lum ola ki Rumili’ni feth eyleyen gazi erenleri ne vechile tarîk-
de cehd eyleyub gayret kemerin meyanlarına muhkem bend iderek burhan ve ke-
rametler izhar idüb cihanda nice erlere mu’ayyen ve zâhir oldılar. Ve dâr-ı bekaya 
rihlet idüb nice nice rumuz ve rumûzatlar gösterdiler. Ve ol sebepten ravzâ-i mü-
bârekleri dem be dem ziyaret olunub mü’min muvahhid pâk i’tikatlar mu’tekid ve 
mukayyed olub ve nice müşkilatları hallolarak murada vasıl olurlar.2 İmdi tarih-i 

1 Rıza Yıldırım, Rumeli’nin Fethinde ve Türkleşmesinde Öncülük Etmiş Bir Gâzi Derviş Seyyid Ali Sultan (Kızıldeli) 
ve Velâyetnâmesi (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2007), 46-51, 157-8. Ayrıca bkz. Nejat Birdoğan, “Seyyid Ali 
Sultan (Kızıldeli)”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Sempozyumu Bildirileri (22-24 Ekim 1998) (Ankara, 1999), 75-
82; Haşim Şahin, “Seyyid Ali Sultan”, TDV İslâm Ansiklopedisi, cilt 39 (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2009), 
48-50 ve Haşim Şahin, “Seyyid Ali Sultan (Kızıldeli) üzerine bir literatür değerlendirmesi”, Türk Kültürü ve Hacı 
Bektaş Veli Araştırma Dergisi, no. 53 (2010), 17-34.

2 Buradan itibaren Kahire Nüshası şöyle devam ediyor: “Tarih-i hicretten sekizyüz dört mürurında Orhan Han 
ile Rumili’ne erenler kadem basub çok yerler feth iylediler. İndi raviler şöyle rivayet iderler ki Orhan her gâh 
Rumili’ni feth itmek mutrad ve çok dürlü tedbirler ider idi. İlla tedbirleri başa varmaz idi. Ancak bir Cuma 
gicesi Orhan Han mesnedinde otururken kalkub pâk abdest alub kırk rekât hacet namazı klub Hak Teala’dan 

Seyyid Ali Sultan (Kızıldeli) 
Velâyetnâmesi (15.-16. yüzyıl)

* Rıza Yıldırım,
Rumeli’nin Fethinde ve 

Türkleşmesinde Öncülük 
Etmiş Bir Gâzi Derviş 

Seyyid Ali Sultan (Kızıldeli) 
ve Velâyetnâmesi (Ankara: 
Türk Tarih Kurumu, 2007), 

161-4.
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hicret-i Fahr-i Kâinat aleyhi efdalu’t-tahiyyat efendimiz hazretlerinden sekiz yüz 
dört sene mürûrında Sultan Yıldırım Han tâb-u serâhu ile Rumili’ne erenlerin ka-
dem basub nice feth-ü fütühât olduğın râviler şöyle rivâyet ve tahrir-i makâlat ider-
ler ki: Yıldırım Han her gâh Rumilin feth itmek dilerdi ve çok dürlü tedbir ve efkâr-
lar iderdi, netîce-i matlûba dest-res olmazdı.

Ancak bir cuma gicesi Yıldırım Han hazretleri taht-ı saadet batında oturur-
ken aşağa gelüb, seccade-i münâcaata baş koyub kırk rekât namaz edâ ve Hakk 
Te’âla’dan Rumili’nin fethiçün niyaz ve reca idüb, erenlerden istiindâd taleb eyledi. 
Çok tazarru’ ve niyazlar kıldı. Ol gice dîdelerine hâb-ı rahat müstevli oldukda he-
man ma’nâsında iki cihan fahri Muhammed Mustafa sallallahu te’ala aleyhi ve âli-
hi ve sellem zuhur idüb buyurdu ki: “Yâ Yıldırım Han melûl olma ki Hak Te’âla du-
anı müstecâb eyledi. Hâlâ Horasan cânibinden ve benim nesl-i pâkimden Seyyid 
Ali maiyyetinde sana kırk er gelecekdir. Anların cümlesi kuvvet ve kudret sahibi 
veliyyullahdır ve Rumili’nin fethi anların yed-i himmetlerindedir. Anlardan tegâ-
fül itmeyesin!” buyurduklarında hemân Yıldırım Han Resûl aleyhisselamın müba-
rek kademlerine yüzler sürüb “Yâ Resûlallah ol buyurduğunuz erenler kaçan gel-
seler gerekdir?” didikde buyurdu: “An-ı karîb gelürler. Ammâ sana nasihatım bu-
dur ki ol erenlerin içinde bir kâmil ve âlim ve fâzıl kimesne vardır. İsmine Rüstem 
dirler, ana riâyet eyleyesin, re’y ü tedbirini istivâb idesin ve ana itdüğün hürmet 
ve ri’âyet banadur” deyub gözden nihân oldu. Pes ol dem Yıldırım Han bîdar olub 
gördü ki mekânı nûra müstağrak olmuş. Ol minval gördüğü rüyayı tefekkür idüb 
Hudâ-yi Müte’âl hazretlerine şükür ü sipâs ü hamd-i bî-kiyas eyledi. Ve Rasûl aley-
hi’s-salâvâtü ve’s-selâmın mübârek ruh-ı pür envârlarına salavât-ı şerife getürüb 
ba’dehu kırkların vürûd u zuhurlarına muntazır oldı.

Bunlar ise Horasan’da olan savmaalarında ibâdet idüb dem ü devranını sür-
mekde iken bir şeb Rasûl aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm kendisin bunlara iyân ve cemâl-i 
mübârekin nümâyan itdi. Ey ciğer köşelerim ve muhlis bendelerim kırkınız dahi 
gönlünüzü birleyüb bu yerden hareket ve cânib-i Rûm’a azîmet idüb kurretü’l-ay-
nım Seyyid Hacı Bektaş Veli’nin dergâhına varın. Sizlere lâzım olan hizmeti bil-edâ 
ziyâretini icra idin. Meyânınıza seyf-i himmet kuşatsun3 ve her ne emr iderse rizâ-
sında olub himmet-i tâm ve havâlet-i ihtimâm ile sizleri Yıldırım Han cânibine gön-
dersün. Ana yardım idüb Run ilin feth eyleyesüz deyu emr-ü tenbîh eyledi. Cümlesi 
işbu kelâm-ı felâh-encâmı dergûş idüb her birerleri sem’an ve tâaten deyub sefer te-
darikin bil-itmâm oradan tayy-i mekân ve cânib-i Rum’a revan oldular.

Bir demde Suluca Karahöyük nâm mahall-i mübârekde vâki Hacı Bektas Veli 
kutb-i zemânın dergâh-ı saâdet ve makâm- siyâdetlerine kadem bastılar. Çün kim 
ol kırk er gelüb Hünkâr’a baş koyub Hazret-i Resûl-ü Ekrem’in buyurduğu kelâmı 
naklidüb selâm-ı saadet-encâmını tebliğ eylediler. Ba’dehu Hazreti Hünkâr-ı kut-
bu’l-evliyâ bunların her birini bir hizmete tâyin buyurdu. Üç gün müddetde hiz-

Rumili’nin fethi içün niyazda olub istimdad taleb idüb Hakk’a tazarru eyledi. Heman didelerinde hab-ı 
rahat müstevli olub uykuya vardı.” Bundan sonra anlatılan olaylar Ankara nüshası ile aymı. Ancak Ankara 
nüshasında dönemin Osmanlı sultanı olarak Yıldırım Beyazıd zikredilmesine karşın Kahire nüshasında’nda 
onun yerini Orhan Gâzi almaktadır.

3 KN: “Sizlere kılıç kuşatsun”



HACI

BEKTAŞ 

VELİ:

HAYATI VE

DÖNEMİ

ÜZERİNE

METİNLER

304

metleri hitam bulub tekmil-i meram itdiler. Ba’dehu bunları huzûr-u şerîfine getü-
rüb evvelâ Seyyid Ali Sultan’ı cümlesine serdar eyledi. Ve “Cümleniz anın nutkun-
dan taşra bulunmayınız” deyu emr buyurdu. Yek-zebân olarak sem’an ve taâten di-
diler. Andan Emir Sultan’ı sancakdâr ve Seyyid Rüstem Gazi hazretlerini kadıasker 
ve Abdüssamed fakîhi imam ve Seyyid Zâl’i saka ve Seyyid Ahmed’i kulağuz ve Sey-
yid Hamza ile Seyyid Furki’ye ve Seyyid Ukûfi’ye kûs-ı harbi virdi. Ve anların bakıy-
yesine kılıç kuşadub himmet-i tâm ve erkân-ı tamam ile Yıldırım Han hazretleri câ-
nibine gönderdi. Anlar dahi ta’zim ve tekrim-birle yola revân oldılar.

Bir gice seher vaktinde Yıldırım Han hazretlerine irişdiler. Bu tarafdan Yıldırım 
Han erenlerin gelmesinden haberdâr olub â’yân ve eşraf ile istikbâl idüb buluşdılar. 
Yıldırım Han bakub gördikim bunlar sâfi kiçeden vasla giyerler ve başlarında beyaz 
kiçeden tâc-ı sultâni birer karış ve yünden yeşil şemle sarınmışlar. Her biri kad ve 
kâmet ve salâbetle gâyet hüsündâr ve nûra gark olmuşlar. Nâgâh bu kırk er içinde 
nazarı Seyyid Rüstem Gazi’ye rast gelüb gördi ki bir kadd-i mevzun buğday benüz-
lü, kaşları kavseyn, kirpikleri siyah, ruhleri kızıl, cemâlinde nûr-ı Muhammedî le-
ma’ân ider. Bir elinde kitap tutar. Yıldırım Han Seyyid Rüstem Gazi’yi bu heybette 
görünce âşık-ı dîdâr olub Seyyid Ali Sultan’dan “Bu kimdur?” deyu sual buyurdılar. 
Ve Seyyid Ali Sultan Hazretleri cevab idüb didi ki: “Kutbu’l-evliyâ tarafından tâyin 
buyurulan kazıaskerimizdur” deyub Rüstem Gazi’nin menzil ve merâtibin ale’t-taf-
sil Yıldırım Han hazretlerine beyan eyledi. Fîlhâl Yıldırım Han yerinden turub emr 
ve tenbîh-i Resûl aleyhisselâmı derhatır idüb geldi. Seyyid rüstem Gazi ile sînesâf 
olub birbirlerine mahabbet ve ülfet bağladılar.

Han-ı müşârün ileyh emridüb nîmet geldi. Yidiler ve şükrün edâ idub ba’dehu 
sohbet-i hâssa meşgul oldılar. Esna-i kelâmda Yıldırım Han Rumili fethîçün nice 
tedbir ve efkârlar idüb husûlüne muvaffak olamadığını ve âkıbet Cenâb-ı Hak’dan 
isti’ânet dileyüb bir şeb âlem-i mânada Peygamberimiz aleyhissalavâtü vesselâm 
efendimiz hazretlerinin işaretiyle kırk erenler geleceğin ve anların tedbirleriyle Ru-
mili’nin fethi müyesser olacağın bir bir nakl ve beyân eyledi. Ve kurklar dahî Resûl 
aleyhisselâmın emr ve işaretiyle Hacı Bektaş Veli’nin safâ nazar ve himmetini ala-
rak geldüklerini vâkîü’l-hal üzre bir bir hikâyet idüb kat’-ı makâl eylediler. Ol dem-
de Yıldırım Han hazretleri şükür lillah idüb erenlere mahsus bargâh ve âramgâh tâ-
yin ve herbirlerine münâsib libaslar giydürüb gönüllerini tatyîb ve tezyîn eyledi. Bu 
zâtları ziyadesiyle gendüye münâsib buldu.

Ba’dehu emridüb bir âli divan kuruldu. Cem-i beğler ve paşalar erenlerin mec-
lis-i şem’ine pervâne-mânend cem’ oldılar. Esnây- kelâmda Rumili’nin fethi kaziy-
yesi lisâna alunub buna dair tedbir ve müşavere eylediler. Her biri bir gûna tedbir 
idub söz söyledi. Lâkin hiç biri akla mülâyim ve muvâfık gelmedi. Ahir Yıldırım Han 
kırklar cânibine yüz tutub sizler ne buyurursunuz deyub erenlere hitâb bir tedbir-i 
muvâfik olunmasını taleb ve sual eyledi.

Hemân Seyyid Rüstem Gazi dile gelüb eyitdi: “Şu tedârik ve tedbir gönlüme 
hutûr eylemişdir. Eğer mâkul görülürse ana göre amel idilüb îcâbınca hareket olu-
na. Eğer gayrimâkul tutulursa erenler nutka gelüb bir gayri tedbire teşebbüs oluna!” 
didikde anda olan beğler ve paşalar buyurunuz didiler. Seyyid Rüstem Gazi eyitdi: 
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“Padişahımız sol kola revan olsun. Ba’dehu Saruca Paşa orta kola yürüsün. Bizler de 
Süleyman Paşa ile sağ kola yürüyüb azm-i Burgaz idelüm.” Bu yere, Bolayır’a Bur-
gaz dirlerdi. Cümlesi bu re’yi maʼkul gördiler. Hemân mühimmat ve levazımâtı te-
dârik ve müheyyâ idüb kast-ı küffâr niyyet-i gaza deyub hulûsâne âzim-i râh-ı sefer 
oldılar.

Pes Yıldırım Han hazretleri askeriyle sol kola revân olup ve yedi pâre kale feth 
idüb yedi bin esir ve çok mal alub gaziler tok toyum oldılar. Ammâ sağ koldan kırk 
er ile Seyyid Ali Sultan ve Süleyman Paşa azm-i Çardak idüb oraya vâsıl oldılar. Piş-
gâhına konub birkaç gün anda eğlendiler. Ve biraz istirahat idüb dinlendiler. An-
dan azm ü hareket idüb ol zaman gaziler serveri Seyyid Ali Sultan kuddise sırrı-
hu’l-mennan hazretleri ve cümle erenler efdâli, Rumili’nin feth olunması niyyetiy-
le ol zaman Çardak üstüne gelüb ihtimam ve ibram ile bahri geçmek diledi. Andan 
bahri ubur idüb Rumili’ni şirkden temiz ve halâs itmek istedi.
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* Oruç Bey,
Oruç Beğ Tarihi [Osmanlı 

Tarihi-1288-1502], 
haz. Necdet Öztürk, 

2. baskı (İstanbul: 
Çamlıca Basım Yayın, 

2008), 16-8.

Oruç Beğ Tarihi (1502-1503)

EDİRNELİ ORUÇ BEĞ

Hayatı hakkındaki bilgiler eserine dayandırılan Edirneli Oruç Beğ’in 15. 
yüzyılın ilk çeyreğinde doğduğu ve eserinin yeni versiyonunu yazdığı 
908 / 1503-1502’de veya biraz sonrasında öldüğü tahmin edilmektedir. 

Osmanlı tarihiyle ilgili anlatılarında Elvan Çelebi, Âşıkpaşazâde ve Osmanlı 
takvimlerinden yararlanan Oruç Beğ, II. Bayezid (1481-1512) döneminde 

şahit olduğu olayları anlatır. Edirne’nin günlük hayatıyla ilgili verdiği 
bilgilerin zengin içeriği dikkat çekicidir.1

Oruç Beğ Tarihi’nden*

[Orhan Gâzi (727-759/1326-1358)]

[…]

Orhan’uñ dahı iki oglı oldı. Birinüñ adı Murâd Gâzî, birinüñ adı Süleymân Paşa 
idi. Murâd Gâzî kim vücûda geldi, hicretüñ sene 716, gelmişdi.

Biz girü geldük, bu tarafdan Koñur Alp ve Gâzî Rahman ve Akça Koca ittifâk 
etdiler kim her tarafa yürüdiler. Koñur Alp Gâzî, Akça Yazı ovasını ve Koñurpa’yı, 
Bolı’yı ve Mudurnı ve vilâyetini feth itdiler, kendülere musahhar itdiler. Ve Akça 
Koca dahı vardı Koca-ili’ni feth itdi. Koca-ili’ne anuñ içün Koca-ili dirler. Bir niçe 
zamândan soñra Koñur Alp ve Akça Koca bu gâzîler âhirete nakl itdiler rahmeten 
vâsi‘aten. Orhan Gâzî dahı ol vilâyetleri sancagıla oglı Süleymân Paşa’ya ısmarladı. 
İn-öñi sancagını oglı Murâd Gâzî’ye virdi. Murâd Gâzî kiçi oglıydı.

Orhan Gâzî kendü gelüp İznikümid’i feth itdi. Kelîsâlarını yıkdı yirine mescid-
ler ve medreseler eyledi. Şimdi henüz İznikümid’de medresesi vardur. Bir imâret 
dahı yapdı. Dâyim faḳîrler gelüp, her gün imâretde ta‘âm yirlerdi. Muhabbet itdü-
gi dervîşlere zâviyeler yapıvirürdi. Ve Âşık Paşa merhûm ol zamânda varıdı. Âşık 
Paşa Orhan’a çok du‘âlar kıldı. Kara Mürsel dirlerdi bir er vardı. Ol kenârı aña vir-
di ve vilâyetini timâr üleşdürdi. Timâr erleri ol kenâra geldiler. Kostantin’den gemi 
çıkardmaz oldılar. Ol kenârı beklediler. İstanbul gemisi ol kenârları urmayanlar. Ve 

1 Necdet Öztürk, İmparatorluk Tarihinin Kalemli Muhafızları Osmanlı Tarihçileri: Ahmedî’den Ahmed Refik’e, 2. 
bs. (İstanbul: Bilge Kültür Sanat, 2015), 45-8.  Ayrıca bkz. Ekrem Üçyiğit, “Oruç Beğ Tarihi Hakkında”, Hayat 
Tarih Mecmuası 9, no. 7 (İstanbul, 1973), 74-6. Oruç Beğ hakkında bkz. Abdülkadir Özcan, “Oruç b. Âdil”, TDV 
İslâm Ansiklopedisi, cilt 33 (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2007), 425-6.
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Yalakova’yı Akça Kocalu’ya virdiler. Anlaruñla bile gelen gâzîlere üleşdürdiler. Er-
meni-bâzârı’nı Bahşılu’ya virdiler. Kındır-bâzârı’nı ve vilâyetini Akbaş halkına vir-
diler. Şimdi henüz bunlaruñ nesli vardur. Fazlullah Kādı kim vardur, henüz şimdi 
zamânımuzda Gelibolı’da tekkesi vardur, Akça Koca neslindendür. Ve Koca-ili’ni ve 
Koñurpa’yı bunlar feth itmişlerdi.

Orhan Gâzî zamânında girü abdâllardan Geyiklü Baba vardı. Er kişiydi, ab-
dâl şekl. Orhan Gâzî’ye Geyiklü Baba’yı bir dürlü dahı añlatdılar, meyperest diyü. 
Orhan Gâzî dahı diñemek içün Geyiklü Baba’ya iki tulum şarâb göndürdi, Geyiklü 
Baba nûş itsün diyü. İki tulum şarâb getürdiler, Geyiklü Baba öñine kodılar. Eyit-
diler: “Baba, bunı pâdişâh gönderdi” didiler. Geyiklü Baba hemândem ol iki tulum 
şarâbı iki kazgana koyup, birinde zerde birinde helva bişürdi. İki kutıya koydı. Ve 
andan soñra bir kutunuñ içine dahı atılmış panbuk koydı. Panbuk arasına yanmış 
kızıl korı kodı. Agzını mühürleyüp Orhan Gâzî’ye göndürdi. Orhan’a kutıyı getürdi-
ler. Orhan Gâzî mühürleri bozdı. Birinde helva birinde zerde. Birini dahı açdı gör-
di, atılmış panbuk içinde bir pâre kızıl kor. Hîç panbuga aslâ eser itmemiş. Orhan 
Gâzî’ye didiler, iletdükleri şarâbları kazgana koyup zerde helva bişürdigin. Orhan 
Gâzî hemândem Geyiklü Baba’ya i‘tikād idüp, çok nesne in‘âm idüb, bir âlî tekye 
yapup aña vakıflar kodı. Şimdiki zamânımuzda Geyiklü Baba tekkesi diyü añılur.

Girü Orhan Gâzî kıssasına gelelüm. Orhan Gâzî tamâm memleketde istiklâlî 
pâdişâh oldı. Ali Paşa kim vardur karındaşı idi. Begligi küllî terk idüp, karındaşı Or-
han’a ısmarladı. Kendüsi dervîş olup meşâyih yolını dutup, dervîşlik tarîkın dutmış 
idi. Bir gün Ali Paşa karındaşı Orhan’a didi kim: “İy karındaş! Şimden girü leşkerüñ 
ziyâde oldı. İslâm leşkeri artdı. Muhammed dîni şevket dutup günden güne ziyâde 
oldı. İmdi sen dahı âlemde bir nişân ko. Bir resm kim anuñla añılasın” didi. Orhan 
Gâzî eyitdi: “İy karındaş! Sen ne dirseñ eyle olsun” didi. Ali Paşa eyitdi: “İy karındaş! 
Kamu leşkerüñ kızıl börk geysünler, sen ak börk geygil ve saña ta‘alluk olan dahı 
ak börk geysünler. Bu dahı âlemde bir nişân olsun” didi. Orhan Gâzî bu sözi kabûl 
idüp âdem gönderüp, Amâsiyye’de Hacı Bektaş el-Horasânî’den icâzet alup, ak börk 
getürdüp evvel kendü giydi. Andan soñra kendüye ta‘alluk olan kimselere geydürdi. 
Ak börk geymek ol zamândan berü kaldı. Ve ol zamânda olan pâdişâhlar ve begler 
ve beg oglanları uluca kardaşlarıyla bilece tanışık iderlerdi. Biribirine hürmet ider-
lerdi. Birbirini öldürmezlerdi, tâ Yıldırım Han Bâyezîd zamânına dek kardaş kardaşı 
öldürmek yogıdı, Yıldırım Han zamânında oldı.
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* Abdurrahman Güzel,
Kaygusuz Abdal (Alâeddin 

Gaybî) Menâkıbnâmesi 
(Ankara: Türk Tarih 
Kurumu, 1999), 127.

Kaygusuz Abdal Menâkıbnâmesi (16. yüzyıl)

14. yüzyılın ikinci yarısında doğduğu, asıl adının “Gaybî” ve babasının 
Alaiye (Alanya) sancağı beyi olduğu belirtilir. Anonim menâkıbnâmesine 

göre Elmalı’da dergâhı olan Abdal Musa’nın mürididir ve “Kaygusuz” 
mahlası kendisine şeyhi tarafından verilmiştir. Abdal Musa’nın yanında 

kırk yıl hizmet gördükten sonra hacca gitmek için izin aldığı ve Kahire’ye 
giderek Nil’in kenarında “Kasrü’l-ayn” dergâhını inşa ettirdiği aktarılır. 

Kahire Kaygusuz Sultan Bektaşi Dergâhı’nın (Kasrü’l-ayn) son şeyhi Ahmed 
Sırrı Baba’nın aktardıklarına göre, 848 / 1444 yılında vefat etmiş ve vasiyeti 

üzerine Mukattam Dağı eteğindeki mağaralar bölgesine gömülmüştür. 
Birçok eseri günümüze ulaşan ve Bektaşiliğin on iki postundan nakib 

postunu temsil eden Kaygusuz Abdal, “Ehl-i beyt’e bağlılığı, tevellâ 
ve teberrâ sahibi olduğunu gösteren şiirlerinden dolayı Alevî-Bektaşî 

edebiyatının kurucusu sayılmıştır.”1 Bu eserin yazarı ve 
yazılış tarihi bilinmemektedir; fakat içinde anlatılan olaylar  

Yavuz Sultan Selim döneminde (1512-1520) kaleme  
alındığını düşündürmektedir.2

Kaygusuz Abdal Menâkıbnâmesi’nden*

Ḳayġusuz Baba Sulṭân daḫi kendü yoldaşlarıyla Ḥamâ şehrinden ḳalḳub Ḳarye-i 
Seyḫûn’a andan Mur’arra (?) Ḳal‘asına geldiler ve Menzil-i Merāṭıb’a andan ḫâne-i 
Nevmer didükleri yirde bir gice yatub, yarındaşı Ḥaleb şehrine geldiler. Ulu Cāmi‘in 
ḥavlısı ortasında bir gök mermer direk vardur anı, Baṣra şehrinden Ḥażret-i ‘Alî 
Kerrema’l-lâhü Vechehu atmışdur, diyü rivâyet iderler. Ol diregün üzerinde Ḥünkâr 
Ḥâcı Bektâş-ı Velîyü’l-Ḫorosānî Ḳaddesa’l-lâhü Sırrahu’l ‘aziz kendü mübârek eliy-
le bir ṭaş ḳoymışlar. Bir zamân ola gelüb indürevüz, buyurmuşdur. Amma ol ṭaşun 
yüksekliġi; yuḳaru üç ādam boyunca var. Ḳayġusuz Baba añı ziyâret edüb Manḳûsâ 
ḳapusında ṭaşra Aḳyol’da Sulṭan Baba Bayram Ḥażretlerine geldiler, ziyâret ḳıldılar. 
Birkaç gün sākin oldılar.

1 Nihat Azamat, “Kaygusuz Abdal”, TDV İslâm Ansiklopedisi, cilt 25 (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2002), 74-6.
2 Ahmet Yaşar Ocak, Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Menâkıbnâmeler: Metodolojik Bir Yaklaşım (Ankara: Türk 

Tarih Kurumu Basımevi, 1992), 61. Ayrıca bkz. Abdurrahman Güzel, Kaygusuz Abdal (Ankara: Kültür Bakanlığı, 
1981).
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Nakşibendî şeyhi Abdurrahman el-Câmî (Molla Câmî), 
 883 / 1478 yılında Ali Şîr Nevâî’nin isteği üzerine, Muhammed b. Hüseyin 
 es-Sülemî’nin Tabakatu’s-sûfiyye adlı eserinin Herevî tarafından yapılan 
Farsça tercümesini esas alarak Nefahâtü’l-üns min hadarâti’l-kuds adında 
Farsça bir eser hazırlamıştır. Câmî’nin bu eseri yine bir Nakşibendî şeyhi 

olan Lâmiî Çelebi tarafından eklemeler yapılarak 1521 yılında Anadolu 
Türkçesine tercüme edilmiştir. Tercüme-i Nefahâtü’l-üns adıyla bilinen bu 

tercüme 582 erkek ve 34 kadın olmak üzere 616 sufi hakkında bilgiler içerir. 
Hacı Bektaş Veli’nin de içinde bulunduğu Anadolu sufileri kısmının esere 

Lâmiî Çelebi tarafından eklendiği belirtilir.1

Tercüme-i Nefahâtü’l-üns’ten*

[Anadolu evliyalarından] Hacı Bektaş-ı Velî Hazretleri kuddise sırruhu der Türk-
mân vilâyetinde yatur sâhib-i velâyet ve kerâmât üssi idi. Hâliyâ üzerleri âlî imâret-
dir ziyâret-gâhdır meşhûr ve ma‘rûf mutâf-ı âlemiyândır eğerçi kim zebânımızda 
ana mensûb geçinenler ve mezâr-ı müteberriki üzerinde cem‘ olanlar ekseriyâ bo-
yunlarından ribka-i islâmı ihrâc edüb ibâhat otlağında halî‘ü’l-izâr gezerler ammâ 
kendinin sıhhat-i câlî ve bu tâifeden idiği tevâtüre irişmişdir […]

1 Abdurrahman Câmî, Nefahâtü’l-Üns (Evliyâ Menkıbeleri), Tercüme ve Şerh: Lâmiî Çelebi, haz. Süleyman Uludağ-
Mustafa Kara (İstanbul: Marifet Yayınları, 2001), 21, 39. Ayrıca bkz. Ömer Okumuş, “CÂMÎ, Abdurrahman”, TDV 
İslâm Ansiklopedisi, cilt 7 (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1993), 94-9; Gönül Ayan, “Lâmi‘î Çelebi’nin Hayatı, 
Edebî Kişiliği ve Eserleri”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, no. 1 (1994): 43-65 ve Günay Kut, “Lâmii Çelebi”, TDV 
İslâm Ansiklopedisi, cilt 27 (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2003), 96-7.

Tercüme-i Nefahâtü’l-üns (1521)

LÂMİÎ

* Lâmiî,
Tercüme-i Nefahâtü’l-üns, 
(1289/1872), 691.
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* Günay Kut (Alpay),
“British Museum’daki 
Bazı Önemli Yazmalar 
ve Tevaif-i Aşere’den 

Taife-i Bektaşiyan,” Türk 
Dili Araştırmaları Yıllığı 

Belleten 19 (1971): 228-9.

Menâkıb-i Hoca-i Cihan ve Netice-i Can (1523)

VÂHİDÎ

Osmanlı tasavvuf tarihinin başta gelen kaynaklarından olan Menâkıb-i 
Hoca-i Cihan ve Netice-i Can Vâhidî tarafından 929 / 1523 yılında 

tamamlanmıştır. Eser, dönemin tasavvuf gruplarından Kalenderler, 
Rum abdalları, Haydarîler, Câmîler, Bektaşîler, Şems-i Tebrîzîler ve 

Edhemîlerin gündelik yaşamlarına; tıraş şekilleri, saçları, bıyıkları, sakalları, 
vücutlarındaki dövmeler, giyim kuşamları, yanlarında taşıdıkları eşyalar, 

yaşama şekilleri –yerleşik olup olmadıkları– ve çaldıkları aletlere dair 
ayrıntılı ve canlı tasvirler içermektedir.1

Menâkıb-i Hoca-i Cihan ve Netice-i Can’dan*

Ṭarı ̇ḳ̄-i rāstı isterseñüz siz
Şerı ̇‘̄at mūcebince cünbiş eyleñ

Ki iẕn almak ‘ibādetden feraġa
‘İbādet itmeğe siz kūşiş eyleñ

Ḳoñuz Bektāşı uyuñ Muṣṭafā’ya
Siz ol sulṭāna şāyeste iş eyleñ

Ol a‘lā bābda Bektāşı ̇ ̄kimdür
Muḥammed ḳavline siz cūşiş eylen

Budur dervı ̇ş̄ler rāh-ı ṣadāḳat
‘İbādetde ölince kūşiş eyleñ

Nesr̠: Ṣavm u ṣalāt mefḫar-ı mevcūdāt Muḥammed-i Muṣṭafā’nuñ ‘aleyhisselāt ves-
selām tuḥfe-ı rahmāniyesidür ümmetine sefer-i mi‘rāc-ı eflâk-ı rūḥānıẏeden; Bek-

1 Ahmet T. Karamustafa, “Menâkıb-ı Hoca-i Cihân”, TDV İslâm Ansiklopedisi, cilt 29 (İstanbul: Türkiye Diyanet 
Vakfı, 2004), 108-10. Eserin yeniden basımı için bkz. Vâhidî, Menāḳıb-i Ḫvoca-i Cihān ve Netīce-i Cān, yay. haz. 
Ahmet T. Karamustafa (Cambridge, 1993) ve Vâhidi, Hâce-i Cihân ve Netîce-i Cân: İnceleme, Tenkitli Metin, 
yay.haz. Turgut Karabey, Bülent Şığva ve Yusuf Babür (Ankara: Akçağ Yayınları, 2015). Ayrıca bkz. Abdülbâki 
Gölpınarlı, “Menâkıb-ı Hâce-i Cihân”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiyat Mecmuası 3 (1935): 129-
32.
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tāş anları nice baġışladur sefer-i eşcār-ı cismanıẏeden yā‘uṣāta nice necāt vardur 
‘aẕāb-ı nı ̇r̄ān-ı rabbānıẏeden. İy dervı ̇ş̄ler evvel ol kendü nefsini ḫalās ide mi varṭa-i 
helākdan ve ‘aḳābāt-ı nefsānıẏeden ki ġayrı nefsüñ orucun, namāzın ve nār-ı caḥı ̇m̄-
de sūz u güdāzın götüre ve anı ṣaḥn-ı ṣaḥrā-yı selāmete getüre. Bu bāṭıl ḫayāli ve bu 
fikr-i muḥāli göñlüñüzden giderüñ ki dile bunuñ gibi ḫayālāt-ı bāṭıla vesvās-ı şeyṭā-
nıẏeden ḫalecān eyler ki ‘urūḳ-ı cisme dem gibi seyelān ider. Ḳıṭ‘a:

Geçüñ dervı ̇ş̄ler siz bu fikirden
Uyuñ raḥmāna siz şeyṭāna uyman

Ki bed-sı ̇r̄et olan insāna şeyṭān
Didi Ḥaḳ, kaçuñ ol insāna uymañ

Nesr̠: Ammā rāvı ̇l̄er şöyle rivāyet iderler ki Ḥācı ̇ ̄Bektāş raḥmetulluhu ‘aleyh ebrār-ı 
dı ̇n̄den ve ṣāḥib-i esrār-ı yaḳı ̇n̄den bir vücūd-ı kāmil idi. Müteşerri‘ ve mütedeyyin 
fāżıl ve ‘aḳıl idi. Silk-i riyāżete sülūk itmiş idi. Nā-gāh be-kudret-i İlah biḥār-ı ceze-
bāt-ı rabbāniye rūzigār-ı nefeḫāt-ı subḥāniyeden temevvüc idüp anı ġarḳ ‘idüp me-
cẕūb-ı ṣırf ḳıldı; ne kendözini ve ne ġayrözini farḳ ider oldı. Dünyādan āḫirete ol ḥā-
let-le gitdi. Ammā bu kisveti Ḥācı ̇ ̄Bektāş mecẕūb-iken bir nice rind ü ḳallāş ḳatına 
cem‘ olup peydā idüb aña geydürdiler hem kendüler daḫi geydiler; tagyı ̇r̄-üş-şekl 
li-ecl il-ekl itdiler: Anı ser-māye idüb ḫalḳ-ı cihānı ekl itmek-içün. Yoḫsa bu şekl, 
şekl-i nā-meşrū‘dur ve fi‘l-i nā-maṭbū‘dur ve bu tāca Celāle ismin ve ol dünyā vü 
āḫiret sulṭānlarınuñ esmā-i mu‘aẓẓamların yazup ta‘ẓı ̇m̄ler eyleyüp başumuz üze-
rine aluruz dirsiz, ta‘ẓı ̇m̄ eylemezsiz belki taḥḳı ̇r̄ eylersiz. Zı ̇r̄ā ol esāmı ̇-̄i mübāre-

keleri bir keçe üzerine yazarsız, daḫi bı ̇-̄ṭahāret belki yā cenābet başuñuza alursız, 
gāh başuñuzdan çıḳarup dizüñüz üzerine gāh ve gāh yire ḳorsız, gāh arduñuzda 
gāh öñüñüzde ḳalur, vebāle girersiz. Ol kiçenüñ eskiyüp rı ̇z̄e rı ̇z̄e olup ḫāke bula-
şup nā-pāk yirlere ulaşup ḳalması olur. Ol ‘azı ̇z̄ isimlere ḥaḳāret degül midür? Am-
mā ġarażuñuz oldur ki anları tācuñuza yazup ḫalāyıḳa gösterüp ol ḫūb isimler birle 
tesḫı ̇r̄-i ḳulūb idersiz ve neleri var-ise size vireler ve kisvetüñüze gireler ve merte-
beñüze ireler ve sizi ‘azı ̇z̄ göreler ve ṣudūr-ı ‘izzete irgüreler ve celāle ismin, tācu-
muz üzerine yazduğumuza işāret oldur ki ṣāḥibi bize ḥavāle olsun ve her işimüze 
nāẓır ve her cünbişümüze ḥāżır olsun, dirüz, dirsiz ya‘nı ̇ ̄ ḥāżır ve nāẓır, ẓāḥir ve 
bāṭın, evvel uve āḫır degül midür ol? Esmā-i mu‘aẓẓamalara ta‘ẓı ̇m̄ oldur ki levḥ-i 
dilden ġayri ḫuṭūṭı bozup ve ciger ḳanın ezüp anları yazarsız ki ber-güzı ̇d̄e-i Benı ̇ ̄
Ādem olasız ve ḳuṭb-ı ‘ālem derecesini bulasız. Ḳıṭ‘a:

Levḥ-i dilden ġayr-i naḳşı maḥv idüñ
Naḳş idüñ yirine ism-i a‘ẓamı

Aña ta‘ẓı ̇m̄ eyleñüz dervı ̇ş̄ler
Tā bulasız cāy-ı ḳuṭb-ı ‘ālemi
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* Taşköprülüzâde 
Ahmed Efendi,

Eş-Şekâ’iku’n-Nu‘mâniyye 
fî Ulemâi’d-Devleti’l-

Osmâniyye,  Osmanlı 
Âlimleri, haz. Muhammet 

Hekimoğlu (İstanbul: 
T.C. Türkiye Yazma Eserler 

Kurumu Başkanlığı, 
2019), 52.

Eş-Şekâ’iku’n-Nu‘mâniyye 
fî Ulemâi’d-Devleti’l-Osmâniyye (16. yüzyıl)

TAŞKÖPRÜLÜZÂDE AHMED EFENDİ

14 Rebiülevvel 901 / 2 Aralık 1495 tarihinde Bursa’da doğan Taşköprülüzâde 
Ahmed Efendi, babası müderris Muslihuddin Mustafa Efendi’nin yanında 

Ankara, Bursa, İstanbul ve Amasya’da eğitim aldı. 1525 yılından itibaren 
Dimetoka, İstanbul, Üsküp ve Edirne medreselerinde müderrislik; Bursa’da 

ve İstanbul’da kadılık yaptı. Ömrünün son döneminde görme yetisini 
tamamen kaybeden Taşköprülüzâde, 1561 yılında vefat etti. Eş-Şekâ’iku’n-

Nu‘mâniyye fî Ulemâi’d-Devleti’l-Osmâniyye adlı Arapça eser, yazarın ilk on 
Osmanlı hükümdarı döneminde yaşadığını düşündüğü beş yüz civarında 

bilgin ve tarikat şeyhinin biyografilerine yer verir.1

Eş-Şekâ’iku’n-Nu‘mâniyye fî Ulemâi’d-Devleti’l-Osmâniyye’den*

Şeyh Hacı Bektaş-ı Velî
Bu devrin şeyhlerinden biri de arif bir zat olan Hacı Bektaş’tır. 
Keramet sahiplerinden ve velilik derecesi olanlardandır. Mübarek mezarı 

Türkmen diyarında olup üzerinde türbe, yanında da bir zaviye vardır. Türbesi ziya-
ret edilir ve mübarek sayılır. Mezarının yanında yapılan dualar kabul olunur. Zama-
nımızda yaşayan bazı sapkınlar bazı yalan ifadelerin ona ait olduğunu iddia etseler 
de o kesinlikle bunlardan uzaktır. Allah yüce sırrını mübarek kılsın.

1 Franz Babinger, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, çev. Coşkun Üçok (Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
1982), 94-5. Ayrıca bkz. Vehbi Ecer, “Taşköprizade Ahmed Üsameddin Efendi’nin Zamanı ve Hayatı”, Taşköprülü-
zade Ahmed Efendi (1495-1561), yay.haz. Ahmet Hulusi Köker (Kayseri, 1992); İhsan Fazlıoğlu, “Ahmed Efendi 
(Taşköprülü-zade)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, cilt 1 (1999), 122-4 ve Yusuf Şevki Yavuz, 
“Taşköprizâde Ahmed Efendi”,  TDV İslâm Ansiklopedisi, cilt 40 (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2011), 151-2.
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1541 yılında Gelibolu’da doğan Mustafa Âli, 1600’de Cidde sancak beyi iken 
vefat etti. Eğitimini tamamladıktan sonra Kütahya’da şehzade sarayında 
divan kâtibi olarak çalışmaya başladı ve ömrünün sonuna yakın sancak 

beyi oldu. Günümüze ulaşan birçok eser kaleme alan yazarın eserlerinden 
en önemli ve en hacimlisi 1591-1599 yılları arasında tamamladığı Künhü’l-
ahbâr’dır. Dört bölümden oluşan eserin ilk bölümünde kâinatın yaratılışı, 

dağlar, denizler, sular ve iklimler; ikinci bölümünde Hz. Âdem’den başlayıp 
peygamberler tarihi ve İslamiyet dönemi Arap tarihi; üçüncü bölümünde 

Türk ve Moğol tarihi konu edilir. Diğer üç bölümden daha hacimli olan 
dördüncü bölüm ise başlangıcından Ekim 1596’ya kadarki Osmanlı tarihi 

ile devlet adamları, âlim ve şairlerin biyografilerini içerir.1

Künhü’l-ahbâr’dan*

VE MİNE’L-MEŞÂYİḪ Fı ̇ ̄ZAMÂNİH
Ḥacı Bektāş-ı Velı ̇:̄ Nesebleri Seyyid Muḥammed bin Mûsā S̠ānı ̇ ̄bin İbrāhı ̇m̄ 

bin el-Mücāb bin İmām Mûsā Kāẓım’dır ki, anlarıñ nesebleri maḥallinde beyān 
olunmuşdur. Ammā Neseb-nâme’de Seyyid Muḥammed eş-Şehı ̇r̄ el-ān bi-Ḥacı 
Bektāş bin Seyyid Mûsā Nişābûr bin Seyyı ̇d̄ İshāk es-Sākin bi-Âbe İbn Seyyid İbrā-
hı ̇m̄ el-‘Askerı ̇ ̄bin Seyyid Mûsā eş-Şehı ̇r̄ bi-Ây Seyḥa bin Seyyid İbrāhı ̇m̄ el-Murtażā 
el-Aṣġar bin el-İmām Mûsā’l-Kāzım –raḥmetu’llāhi ‘aleyhim ecma‘ı ̇n̄– yazılub, üç 
baṭn ziyāde yazılub, ya‘lemu’llāh eṣaḥḥ odur. Fe-lā-cerem İbrāhı ̇m̄ü’l-Mücāb Maḥ-
rem-i Sulṭān-ı Ḫorāsān İmām ‘Alı ̇ ̄bin Mûsā Rıża’nıñ bi-eb ve ümm birāder-i kih-
teridir. Zı ̇r̄ā ki, İmām-i velāyet-meāb ve İbrāhı ̇m̄-i Mücāb ve ‘Abbās ve Ḳāsım ve 
Ḥamza nām büzürgvārı ̇n̄-i me‘ālı ̇-̄cenāb cümle bir anadan olmağla İmām Mûsā Kā-
zım’ıñ otuz yedi evlādı meyānında memdûh u mümtāz olmuşlardır. Ya‘nı ̇ ̄ki, bey-
ne’l-kevākib müşārun ileyh olan ḫamse-i müsteraḳa gibi ol sādāt-ı pesendı ̇d̄e- ṣıfāt 
necmetu’n-nebeviyye diyû şöhret bulmuşdır. Pes Ḥacı Bektāş-ı Velı ̇’̄niñ pederi, Sey-

1 Bekir Kütükoğlu, “Âlî Mustafa Efendi”, TDV İslâm Ansiklopedisi, cilt 2 (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1989), 
414-6; Ömer Faruk Akün, “Âlî Mustafa Efendi (Edebî Yönü)”, TDV İslâm Ansiklopedisi, cilt 2 (İstanbul: Türkiye 
Diyanet Vakfı, 1989), 416-21 ve Jan Schmidt, “Künhü’l-ahbâr” TDV İslâm Ansiklopedisi, cilt 26 (İstanbul: Türkiye 
Diyanet Vakfı, 2002), 555-6. Ayrıca bkz. Mustafa İsen, “Edebiyat Tarihi Açısından Künhü’l-Ahbâr’ın Önemi”, 
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, no. 2 (1983), 49-57; Mustafa İsen, 
Gelibolulu Mustafa Âlî (Ankara, 1988) ve Cornell Fleischer, Tarihçi Mustafa Âlî Bir Osmanlı Aydın ve Bürokratı 
(İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1996).

Künhü’l-ahbâr (1599)

GELİBOLULU MUSTAFA ÂLİ EFENDİ

* Gelibolulu Mustafa
‘Âli Efendi (1598),
Kayseri Reşid Efendi 
Kütüphanesi’ndeki 901 ve 
920 No.’lu Nüshalara Göre 
Kitâbü’t-Târî -i Künhü’l- 
A bâr, Cilt 1, haz. Ahmet 
Uğur, Ahmet Gül, Mustafa 
Çuhadar, İbrahim Hakkı 
Çuhadar (Kayseri, 1997), 
88-97.
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yid Muḥammed es-̠S̠ānı ̇ ̄laḳabı ile meşhûrdur ki, İmām Mûsā Rıżā vefātından soñra 
Ḫorāsān vilāyetine göçüb, temekkün itdikleri ḳaṣaba-i maṭbû‘a ve şehristān Nişā-
bûr’dur. Hattā ol şehrin ‘ülemāsından Şeyḫ Aḥmed nām ‘azı ̇z̄iñ Ḫatme nām duḫ-
teri ile tezevvüc eyledi. Ba‘de zamān kendülerden Ḥacı Bektāş vücûda geldi. Vaḳ-
tı ̇ ̄ki, nihāl-i ḳāmeti serv gibi ser-efrāz ve beyne’ṣ-ṣıbyān kemāl-i ṣalāḥ u diyānetle 
mümtāz oldı, pı ̇r̄ān-ı Türkistān’dan Ḫvāce Aḥmed Yesevı ̇’̄niñ ḫalife-i nām-dārı Şeyḫ 
Loḳmān, ‘aṣrınıñ muḫtārı ve envā‘-ı feżāil ü kerāmātla Ḫorāsān vilâyetiniñ mürşid-i 
bülend-iştihārı idi. Bināen ‘alā ẕālik vālid-i büzürgvārı, Ḥacı Bektāş’ı anlara şāgird-
liğe virdi. “‘Ulûm-ı ẓāhire ve bāṭınei anlardan taḥṣı ̇l̄ itsün” buyurdı. Zı ̇r̄ā ki, İmām-i 
Ca‘fer-i Ṣādık Ḥażretleri kendü ḫırḳa-i mübārekesini Bāyezı ̇d̄-i Bestāmı ̇ ̄eliyle mez-
bûr Şeyḫ Loḳmān’a göndermişidi. Berr u beyābān ü kûhistānda divāne-vār geşt ü 
güzār iderken hırḳa vüṣûlünden soñra āḫar vādı ̇ȳe ḳadem basub, şehr-i Nişābûr’da 
mütemekkin olmuşidi. İmām ‘Alı ̇ ̄ki, Ḥacı Bektāş’a ta‘lı ̇m̄ ḳaṣd iderdi, ol fātiḥasına 
mübāşeret itdikde ferzend-i sa‘ı ̇d̄ ḫātimesinden ḫaber virirdi. Ya‘nı ̇ ̄ki bilā-ta‘lı ̇m̄ her 
‘ilmi üstāẕına tefhı ̇m̄ kılurdı.

Ġibbe ẕālik Bektāş-ı Velı ̇’̄ye Ḥacı ıṭlāḳına bā‘is ̠budur ki, Şeyḫ Loḳmān-ı pûyen-
de bir zamanda ḥacc-ı şerı ̇f̄e gitdi. Kûh-ı ‘Arafāt’da sāʻir ḥuccācla vaḳfeye dururken 
ḫātırına pişi arzûsı ḫalecān itdi. Yanındaki yoldaşlarına ḫitāb idüb, “Bugün rûz-ı 
‘Arefe’dir, diyārımızda pişi pişirülüb, üleşdirülmek ‘ādetdir” diyû cevāb itdüği gibi 
veliyy-i nām-dāra bu [gün rûz-ı ‘Arefe’dir. Diyârımızda pişi] ḳıṣṣa ma‘lûm oldı. Saʻā-
det-ḫānesinde pişen pişilerden bir tepsi doldurub, velāyet eliyle Ḫorāsān’dan uzat-
dı, kûh-ı Arafāt’daki üstādına sundı. Pes Şeyḫ Loḳmān ol sene ki, ḥacc-ı şerı ̇f̄den ‘av-
detle Ḫorāsān’a geldi, veliyy-i büzürgvāra mulāḳāt itdükde “Ehlen ve sehlen ve mer-
haba yâ Ḥacı Bektāş-ı Velı ̇!̄” diyû ḫitāb ve ṭayy-i mekānla ḥacc-i şerı ̇f̄e vardıklarını 
remz-i müsteṭāb eyledi. Andan soñra şöhretleri Ḥacı Bektāş oldı. Ve bi’l-cümle ve-
liyy-i kerāmet-āsā̠r ḥadd-i bülûġa nāil ve büzürgvār oldukdan soñra bir ṣavma‘ada 
‘uzlet idüb, kırk yıl tamām tā‘at u riyāżat iḫtiyâr eyledi. Aṣlā umûr-ı dünyeviyye ile 
muḳayyed olmadı. Ve riyāżat ḥalinde ża‘f-ı bünyeleri bir mertebeye vardı ki, rukû‘ 
ve sücûd itdikce ser-i mübārekinde beynisi ḥareket iderdi, ol cünbüşi yakınında 
olanlar duyardı. Bu ḥālle evḳātı güẕerān iken, pı ̇r̄iniñ pı ̇r̄i Ḫvāce Aḥmed Yesevı ̇ ̄–
ḳuddise sırruh– Ḥażretleri’ne mülākāt eyledi ve anlarıñ işāreti ile nice rûzigār Be-
daḫşān mülkindeki küffāra ġazālar idüb, fı ̇ ̄sebı ̇l̄i’llāh cihād sa‘âdetini iḫbāt eyledi.

Ḫafı ̇ ̄olmaya ki, mezbûr Ḫvāce Aḥmed Yesevı ̇,̄ İmām-ı Heştüm ‘Alı ̇ ̄Mûsā Rıżā 
ḫiẕmetine yetişüb, anlardan istifāża itmişlerdir. Ve āḫir ḥālinde Yesû nām şehirde 
sākin olub, “el-‘uhdetü ‘ale’r-rāvı ̇”̄ doksan dokuz biñ mürı ̇d̄ ile vilâyet-i Türkistān’da 
iştihār-ı tamām bulmuşdur ve ‘ilm-i ẕāhirde ve bāṭında hiç bir ferd kendü ile baḥse̠ 
ḳādir olmamışdır. Ve dāyimā ‘araḳ-ı cebı ̇n̄ ve kedd-i yemı ̇n̄ geçinüb, ‘ibādetden ḫālı ̇ ̄
oldukça, kaşık ve kepçe ve keçkül yonardı. Ma‘āşına anların ḳıymetini sarf iderdi. 
Ṣadaḳāt ve nüẕûrı âyende ve revendeye beẕl iderdi.

Rivāyet olunur ki, ḫvāce-i nām-dārıñ bir öküzi var idi, dāyimā üstünde bir he-
ğbe ile kaşık ve kepçe ve keçkül bedı ̇d̄ār idi ve ol şehriñ çarşusında devvār idi. Ḫa-
rı ̇d̄ār olanları ne miḳdār ki alurlardı, ḳıymet-i mu‘ayyenesini heğbeye burağurlar-
dı. Ol öküz aḫşama-dek her gün her bār gezerdi. Ba‘dehû ḥużûr-ı Ḫvāce’ye gelürdi. 
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İçindekini kendü mübārek eliyle alurdı. Farażā bir kimesne ol metā‘dan alsa ammā 
ḳıymetini heğbeye bırakmasa hergiz öküz ardından ayrılmazdı, tā ol alduğı me-
ta‘ı veyâḫud akçeyi bırakmayınca āḫar semte gitmezdi. ‘Azı ̇z̄-i müşārun ileyhiñ bir 
kerāmeti daḫā ol gāvıñ bilā-dı ̇d̄ebān bu vech ile çarşuları deverān itmesiydi.

el-Ḳıṣṣa, Ḫvāce-i büzürg-vār Ḥacı Bektāş-ı nām-dārı vilâyet-i Rûm’a gönderdi-
ler. “Sulucakaraöyüğü saña yurt virdik” buyurdılar. Veliyy-i kebı ̇r̄ daḫı ̇ ̄esṉā-i rāhda 
nice kerāmāt göstererek, şehr-i Necef ’e geldi. İmām-ı ‘Alı ̇ ̄ Ḥażreti’ni ziyāret idüb, 
anda bir erba‘ı ̇n̄ çıkardı. Ba‘dehû Mekke-i Mükerreme’ye varub, üç yıl mücāvir oldı. 
Andan soñra Medine-i Münevvere’de Ḥażret-i Resûlu’llāh -salla’llāhu ‘aleyhi ve sel-
lem-’i ziyāret idüb, Yesṟib ve Baṭhā’da birer erba‘ı ̇n̄ daḫı ̇ ̄çıkardı. Andan Kuds-i Şerı ̇f̄ ’e 
varub, Ḫalı ̇l̄u’r-Rahmān ziyāreti ile müstes‘ad oldı. Ba‘dehû Şām-ı Şerı ̇f̄ ’e gelüb an-
dağı emākin-i şerı ̇f̄eyi ziyāret itdi. Ḳuds ve Dimaşḳ şehrlerinde daḫı ̇ ̄birer erba‘ı ̇n̄ ile 
imtiyāz buldı. Ve bi’l-cümle şehr-i Haleb’deki cāmi‘-i kebı ̇r̄’de ve Ḥażret-i Dāvûd Ne-
bı ̇ ̄–‘aleyhi’s-selām– merḳad-i şerı ̇f̄inde ve Elbustān nevāḥı ̇s̄indeki Aṣḥāb-ı Kehf ġā-

rında birer çille çıkardı. Ammā şöyle rivāyet olunur ki, Ḥażret-i Dāvûd Nebı ̇ ̄–‘aley-
hi’s-selām– mezār-ı şerı ̇f̄indeki erba‘ı ̇n̄i ba‘żı ehlu’llāh recāsiyle iḫtiyār itdiklerinde, 
anlara ḫitāb idüb, “Murādıñız çille-i zenān mıdır ki, kırk gün bı ̇-̄ekl ü şürb, ḫalvet 
çekesüz, veyāḫud çille-i merdān mıdır ki, kırk günüñ her birinde bir gāvı yaḥnı ̇ ̄bişi-
rüb, yiyüb, ardınca su içesiz, ıẓhār-ı bevl ü ḥadesḏen berı ̇ ̄olasız?” buyurdılar. Ġayrı-
lar “Biz āña ḳādir değiliz” didiklerinde, kendüler ol maḳāmda çille-i merdān çıkar-
dılar. Ba‘dehû Elbustān’dan Rûm’a müteveccih olub, Ḳayṣariye şehrine vardılar. Ol 
tārı ̇ḫ̄de Rûm erenleriniñ ḳuṭb-ı nām-dārı Karaca Aḥmed Sulṭān idi ki, Sivriḥiṣār’da 
sākin Seyyid Nûreddı ̇n̄ nām ‘umde-i vāṣılın terbiyesiyle seccāde-nişı ̇n̄ olmuşidi, ‘aṣ-
rında elliyedi biñ mürı ̇d̄-i hidāyet-nüvı ̇d̄ Karaca Aḥmed Sulṭān’ıñ taḥt-ı ḥükminde 
bedı ̇d̄ idi. Ve Fāṭıma bacı nām düşı ̇z̄e-i vāṣıla ki, mezbûr Nûreddı ̇n̄’in kerı ̇m̄esi idi, 
Ḥacı Bektāş-ı Velı ̇ ̄Rûm illerine ma‘nā yüzinden selām virdikde, evvelā Karaca Aḥ-
med meclisinde ayağa kalkub, üç kerre “Aleykümü’s-selām yā veliyy-i be-nām” diyû 
Ḥacı Bektāş’ıñ selāmını ol ḫāṭun reddetmişidi. Ḥattā ḥużżār-ı meclis “Kimiñ selā-
mını aldıñız?” didiklerinde “Rûm’a bir gerçek er geldi ve size teveccühle selām virdi, 
anlarıñ selāmını aldık” diyû cevāb virdiler.

Bu daḫı ̇ ̄ menḳûldür ki, ol Ḥażret’iñ Vilâyet-i Rûm’a duḫûlüne Rûm erenleri 
rıżā virmeyüb, ġıbṭa ile men‘ine sa‘y itdiklerinde bir güğercin ṣûretinde mütemess̱i̱l 
olub, ṭayerān ile geldiler, remz olunan Sulucakaraöyük’e kondılar. Ricāl-i Rûm 
bi’l-ittifāk Bāyezı ̇d̄-i Bestāmı ̇ ̄ḫulefāsından Ḥacı Tuğrul nām ‘azı ̇z̄-i müşārun iley-

he musallat kıldı, tā ki, doğan sûretine girüb, tayerān eyleye. Ḥacı Bektāş’a ḥavāle 
olub, ser-pençesin uzatdı. Kaçan kim zaḫm uracak mahalle yaklaşdı, veliyy-i vāṣıl, 
yine insān-ı kāmil şekline girüb, ol toğanı tutdı ve kuvvet-i velāyetle sıkdı bırakdı. 
Tā ki, nice zamān bı ̇-̄hûş yatdı, ba‘dehû ‘aḳlı başına gelüb meskenet itdikden soñ-
ra, “İmdi var, gördiğiñ söyle” diyû Tuğrul’a icāzet virdi. “Seni bize ḥavāle iden ricāl-i 
güzı ̇n̄i benim lisānımdan da‘vet idesin” buyurdı. Ḥālā ki, anlar da‘vete icābet itme-
diler, ġıbṭaları ziyāde olub, müsāmaḥa semtin tutdılar. Lākin veliyy-i büzürgvār bir 
kerre “üf” didi cümlesinin çerağları söyindi. Üç gün neşı ̇m̄enleri bı ̇-̄nûr u fer kaldı. 
Ba‘dehû her biriniñ elinde ve altındağı seccādeleri ġāib oldı. Anda daḫı ̇ ̄veliyy-i bü-
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zürgvārıñ kerāmeti ḳuvvet ü ẓuhḫr buldı. Pes bu ḥālāt Ḥacı Bektāş-ı ṣāḥib-kerāmāt 
cānibinden idüğini bildiler, ḫvāh u nā-ḫvāh, cānibine teveccüh kıldılar. Vardıkların-
da seccâdelerini ‘ale’t-tertı ̇b̄ döşenmiş bulub, ‘azı ̇z̄-i nām-dārıñ ḥużûrında yollu yo-
lunca oturdılar. Kendülerden ol Ḥażret’e teslı ̇m̄ ve ‘iẓam-ı şānını ta‘ẓı ̇m̄ idüb, “Aḫte-
rı ̇ç̄e” diyû laḳab kodılar. Fe-ammā zikrolunan ehlu’llāh, Ḥażret’in meclisine ‘azı ̇m̄et 
itdiklerinde Emre nām velı ̇-̄yi vāsı̱l mütāba‘at itmedi. “Dost dı ̇v̄ānında cümle eren-
lere naṣı ̇b̄ üleşdirdiklerinde Ḥacı Bektāş nāmına kimesne görmedim ve işitmedim” 
didi. Veliyy-i nām-dār daḫı ̇ ̄anıñ esrārını ma‘lûm idinüb, eḥibbāsından Sarı İsmā‘ı ̇l̄ 
nām merd-i vāsı̱lı gönderdi, mezbûr Emre’yi ḥuzûrına getürdi. “Dost dı ̇v̄ānında size 
ḥicāb māverāsından ve merdāne naṣı ̇b̄ üleşdiren eliñ ‘alāmetini bilür misin?” diyû 
eliyle, ya‘nı ̇ ̄eli ayasını gösterdi. Emre andağı yeşil beñi görince ḥāle vāḳıf olub, dest-
bûs ile meskenet gösterdi ve i‘tiẕāre āğaz eyledi. Ḥattā üç kerre “Tapduk Sultān tap-
duk” diyû söyledi. Ba‘dehû nāmı Tapduk Emre olmağa ol edāsı sebeb oldı.

Ve ‘azı ̇z̄-i müşārun ileyhiñ üç yüz altmış ḫalı ̇f̄esi var idi ki:
Cümleniñ muḳaddemi ve pı ̇ş̄vā-yı maḥremi Cemāl Seyyid Sulṭān’dır ki, her ci-

hetle ‘azı ̇z̄e sır-dār ve her rāzına maḥrem-i rāst-kār idi. Haḳḳında “Cemāl-i Dürr” 
diyû, buyurdılar.

İkinci Kovacık Hācim Sulṭān idi ki, Ḥażret-i büzürgvār tı ̇ḡ-i bāṭını anıñ ḳabẓasına 
sunmuş idi.

Üçünci Sarı İsmā‘il idi ki, ibrı ̇ḳ̄-dār-ı ḫāṣṣı idi.
Dördünci Resûl Baba idi ki, ḫidmet-i firāşı ol görürdi. Pes cümle dervı ̇ş̄ān, Ḥaż-

ret’iñ ol maḥalde mekān tutmasına nev‘an rıżā göstermeyüb, bir bölük ‘uryān-ı bı ̇-̄
ser u sāmān “Şiddet-i şitāda ḥālimiz nice olur? Bu yerlerde ise odun olmaz” diyû, 
nice kerre muḥarrik olub, āḫar yere naḳline sa‘y itdiler. Fe-emmā mümkin olmadı. 
“‘Âcziñiz heyzüm ḳılletinden ise emr sehldir” buyuruldı. ‘Âkıbet bir gün Ḫırḳada-
ğı ile ma‘rûf olan çıplak dağa vardılar. Dervı ̇ş̄lere āteş yakdırdılar. Şevḳle nice semā‘ 
u ṣafādan soñra veliyy-i büzürgvār şevḳa gelüb ḫırḳalarını āteşe bırakdılar. Tamām 
kül oldukdan soñra ḫākisterini savurdılar. “Vāfir ağaçlar bitsün, fuḳarā şiddet-i şitā-
da ḥużûr itsün” buyurdılar. Fi’l-vāḳi‘ ol tağda vāfir mı ̇ş̄e bitdi. Dervı ̇ş̄leriñ ol mühim-
mi encāma yitdi.

Li-Münşiihı ̇:̄
Ot bitmezı ̇k̄en tûde-i ḫākister içinde,
Bitürdi dıraḫt āteş içün ol yer içinde.

Ḥarḳ eyledüği ḫırḳa külinden yed-i kudret, 
Gösterdi gülistān şecer-i aṭḳar içinde.

Müşārun ileyhiñ bir kerāmeti daḫı ̇ ̄budur ki, Ḥażret bir gün Karaöyük’ün cā-
nib-i şarḳı ̇s̄ini seyre çıkdı. Ehl-i ḳaryeniñ ḫarmanları çeç olub, püşte püşte yığılmış 
gördi. Kesr-i nefs içün mübārek eteğin açub, bunlardan bir miḳdār maḥṣûl temen-
nā eyledi. Ammā nesne virmediler. “Gördüğüñ nesne maḥṣûl püştesi değildir” di-
diler. Ḥażret-i Velı ̇ ̄daḫı ̇ ̄“Nesne olmasun” didi, nev‘an perı ̇ş̄ān-ḫāṭır olub gitdi. Am-



TARİHİ 

KAYNAK 

METİNLER

317

mā be-Ḳudret-i Melik-i Ẕü’l-Celāl fi’l-ḥāl ne ḳadar arpa ve buğday ve mercimek ve 
noḫudları var ise taş oldı. Ol cühhāl-i bed-fi‘āl, bu ḥāli gördiler ke-ennehû elem çek-
meyüb, bunlar taş oldıysa, akçemiz ve altunımız hele yerindedir didiler. Ḥażret ki 
bu sözleri işitdi, “Anlar daḫı ̇ ̄öyle olsun” buyurdı. Fi’l-vāḳi‘ ne kadar sı ̇m̄ ü zerleri vā-
rise taş oldı. Meclislerinden ba‘żılarına ‘ibret gelüb de “Ne ‘aceb nefes itmişsiz, insā-
na ‘ayn-ı menfa‘at olan ḥubûbatı bı ̇-̄nef‘ kılmışsız” didikde buyurdular ki, “Nef‘i de 
olsun. Üç gün oruc tutub, dişlerine değürmedin şeb-i Cum‘a’da üç dānesini yudub, 
ḥelālı ile cem‘ olanlar oğul kız ḥāṣıl itsün”. Fi’l-vāḳi‘ öyle oldı. Nı ̇c̄eler bu ṭarı ̇ḳ̄la ev-
lād ḥāṣıl kıldı. Ve bi’l-cümle Sarı Saltık Çāh-ı Zemzem kenārında şübbānlık iderken, 
Ḳuṭb-i mûmā ileyhiñ naẓar-ı kimya-ese̱rine maẓhar düşüb “Hemān durma” diyû 
vilâyet-i Rûm’a bunları göndermişdir ve Yûnus Emre ḫizmet-i ‘āliyelerinde iken, ter-
biyetini Tabduk Emre’ye bunlar buyurmuşdır.

Menḳûldür ki, bir gün Sarı İsmā‘il bir güğüm su isteyüb, Ḥacı Bektāş-ı Velı ̇’̄ye 
“Siziñ-çün su istedim, girseñiz olmaz mı?” didi. Ḥażret daḫı ̇ ̄“Ânıñ şimdi zamānı de-
ğildir” cevābını virdi. “Lākin vech-i ‘acele Konya’ya varub, Celālü’d-Dı ̇n̄-i Rûmı̇ ̄Ḥaż-
retleri’ne benim selāmımı yitür ve anlarda bir kitābımız vardır, mu‘accelen al gel, 
getür” buyurdı. Sarı İsmā‘ı ̇l̄ daḫı ̇ ̄fermānına imtisā̱l itdi, bilā-te’ḫı ̇r̄ çekilüb, Konya’ya 
gitdi. Tā ki, Munlā Ḫudāvendigār’a mülāḳāt olub, ‘azı ̇z̄iñ selāmını ulaşdırdı ve suya 
girmek teklı ̇f̄inde kendüyi anlara gönderdüğini bildirdi. Fe-lā-cerem ol veliyy-i mü-
kerrem iẓhār-ı sırr-ı mübhem kıldı. Ya‘nı ̇ ̄ki, “Her gün Ḥacı Bektāş’ın ḥużûrında ye-
di deryā-yı bı ̇-̄pāyān ve sekiz Nı ̇l̄-i firāvānı ̇ ̄uğrayub, kendülerini ‘arż iderken, seniñ 
su istedüb, teklı ̇f̄iñ cāiz değildi” buyurdılar. Tekrār İsmā‘ı ̇l̄ Ḥażret-i Munlā’ya ḫiṭāb 
idüb, “Sizde bir kitābları varmış, ānı iḥsān idiñ” didikde “Kitābdan murād bu ẕikro-
lunan kelimātımız idi” diyû cevab virdiler.

Li-Münşiihı ̇:̄
Evliyā arasında çok sır var,
Yine anlar bilir ānı deyyār.

Nesṟ: Bir kerāmeti daḫı ̇ ̄budur ki: Ġavs-̱i mezbûrıñ șı ̇t̄ u ṣadāy-ı kerāmeti rûy-ı 
zemı ̇n̄e münteşir olub, eṭrāf u cevānibden ziyāretine niceler müteveccih oldukda 
Akşehr’de temekkün iden Seyyid Mahmûd-ı Hayrān, üçyüz dervı ̇ş̄-i ‘uryān uydurub, 
kendüsi bir arslana binüb ve bir yılanı tāziyāne idinüb, Ḥażret’e ‘azı ̇m̄et itdikde keş-
file ma‘lûm idinürler. Dervı ̇ş̄lere “Bize bir gürbüz er geliyor ki, arslanı semend-i ye-
gāne ve yılanı tāziyāne idinmiş. Fe-ammā cānverleri müsaḫḫar itmek, āsān idüğini 
bilmemiş. Aṣlda her cemādı emre rām itmekdir” buyurdılar ve fi’l-ḥāl sıçrayub, bir 
kızıl yekpāre kayaya binerler. “Bi-emri’llāh yüri” diyû yüridirler. Seyyid Mahmûd-ı 
büzürg-vāre böyle ṣalābetle karşu varırlar. Bu kıṣṣa Velāyet-nāme’lerinde maşhûr-
dur ve bi’l-fi‘l ol yekpāre taş daḫı ̇ ̄āsitāneleri ḳurbında mevcûddur.

Ve bi’l-cümle Ḥacı Bektāş-ı Velı ̇’̄niñ kerāmātına nihāyet yokdur. Fı ̇ ̄zamāninā 
dervişānı nāmındaki abdālān bı ̇-̄ser ü pā ve ṣalāt [ve vużû, belki āb-ı rû kaydın-
dan müberrā, meẕhebleri nā-peydā ibn vaḳt oldukları hüveydā bir bölük seyyāḥı ̇n̄-
dir] Müşārun ileyh Ḥażretleri’ne intisābları, taḳavvül cihetindendir, ef ‘āl u a‘māl 
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ve i‘tiḳādāt ḥaysi̱yyetinden değildir. Keẕālik ol veliyy-i zı ̇-̄şānıñ nefes evlādı nāmın-
daki ‘azı ̇z̄ler daḫı ̇ ̄ hem-ḥāl olamamışlardır. Bu ḥaḳı ̇r̄, ya‘nı ̇ ̄ nāẓım-ı dürer-i ġurer-i 
bı ̇-̄nazı ̇r̄ sene-i ḫams ve elf (1005/1596)’de ki, ol āsitānei ziyāret-i dil-peẕı ̇r̄ kıldım, 
evlād nāmındaki şöhre bendelerden İskender Çelebı ̇ ̄bin Abdullāh’dır ve İbn Ḫu-
dā-dād bin Cārullāh bin Resûl bin Ḫıḍr Balım bin İskender ile muṣāhabet itdim. 
Ḥasb-i hāllerini kemāliyle taḥḳı ̇ḳ̄a ir-gördüm. Mezbûrdan mesmû‘umuzdur ki, ve-
liyy-i büzürg-vārıñ künbed-i merḳadini ol ‘aṣrdaki ümerā-i Tātār’dan biriniñ bir 
duḫteri dürüst-i‘tiḳād imiş, ol bünyād eylemiş, ammā kurşunlamasını ba‘de zamān 
Şeyṭān Murad dimekle mülakkab bir mı ̇r̄-i mı ̇r̄ān-ı pesendı ̇d̄e-edeb, ḫāliṣ māliy-

le ı ̇c̄ād eylemiş. Ol tārı ̇ḫ̄de mezār-ı mehbit-ı envār olan veliyy-i nām-dār civārın-
da Kayṣeriyye Sancağı Beği imiş. Ba‘dehḫ anlarıñ ‘ālem-i rûḥāniyyetinden yümn-i 
himmetleri ile Beğlerbeği olmuş. Tafṣı ̇l̄-i tercemesi Sultān Süleymān ‘aṣrında ümerā 
faṣlında yazılmışdır.
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Evliya Çelebi 1611 yılında İstanbul’da doğdu, 1684 (?) yılında vefat etti. 
Yazdığı on ciltlik Seyahatnâme ile tanınır. 1631 yılında İstanbul ve 

çevresiyle başladığı seyahatlerinde şehri semt semt gezmiş; meclislere, 
kahvehanelere, meyhanelere giderek halktan bilgiler toplamıştır. Uzun 
yıllar devam eden seyahatlerini kaydettiği eserinin ilk cildi İstanbul ve 

çevresiyle başlar, son cildi olan onuncu cildi Mısır ile biter; fakat son cildin 
yazımının tamamlanamadığı belirtilir.1 Seyahatnâme’sinin birçok yerinde 
Hacı Bektaş Veli’nin ismini anmakta, Orhan Gazi dönemi evliya, ulema ve 
sulehalarını anlattığı kısımda da Hacı Bektaş’tan uzunca bahsetmektedir. 

Seyahatnâme’den*

Zamân-ı Orhân Gâzî’de evsâf-ı neseb-nâme-i Sultân Hacı Bektâş-ı Velî 
kuddise sırruhû
Huzur-ı ıhvân-ı safâya şöyle ma‘lûm ola kim Hünkâr hazretleri âlem-i sabâvetde 
her giz sıbyân ile karışup lu‘b u lehve meşgûl olmadı ve zât-ı şerîfinde hâller zâhir 
olup niçe dürlü kerâmetler gösterüp lafz-ı dürer-bârlarından envâ‘-ı kelâm-ı hik-
met istimâ‘ olunurdu. Cidden dünyâya meyl ve hevâ ve hevese ve nefse mütâbe‘at 
göstermedi. Hemân gice ve gündüz hâli ibâdet ü tâ‘at ve zühd ü takvâ idi. Hatta 
Horâsân’da babası Allah emrine varıcak Hacı Bektâş’a sultânlığı arz eylediler, kabûl 
etmedi. Kırk sene kâmil çille-i merdân çeküp gündüz sâ’im gice kâ’im olup ibâdet 
ve riyâzete ve zühd ü takvâya meşgûl idiler. Bi-hidâyetillahi Te‘âlâ şöyle yetişmişler-
di ki gice rûhları âlem-i ecsâmdan âlem-i ervâha ubûr kıldıkda kesâyirü’n-nâs nefs-
leri dünyâ sıfatından görünürdü ve âlem-i kurbda âşinâ olana âşinâlık gösterirdi ve 
bâtın-ı esrâr-ı nübüvvet ve kemâl-ı ma‘rifetillah ve ilm-i ledün ve velâyet kendüle-
rinden zâhir olurdu. Bir mertebeye vâsıl oldulardı kim “Bâtın-ı esrâr-ı Alî bendedir” 
derlerdi. Âhir bir gün Horâsân erenleri Hacı Bektâş’dan nişân istediler. Bir cem‘iy-
yet-i kübrâda cümlesine kerâmet nişânların gösterdi. Âhir “Kânûn-ı meşâyihân üzre 
sana bir mürşid-i kâmil lâzımdır kim tarîk-ı Hakka gitmene pîşvâ ola” dediler. “Nola 
bize bir pîr ola kim ehl-i irşâd alâyimin göstere” dedi. Huzûrunda bir kimesne kerâ- 

1 Mücteba İlgürel, “Evliya Çelebi”, TDV İslâm Ansiklopedisi, cilt 11 (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1995), 529-33 
ve Nuran Tezcan, “Seyahatnâme”, TDV İslâm Ansiklopedisi, cilt 37 (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2009),  16-
9. Eserin tıpkı basımı ve çeviriyazımı Yapı Kredi Yayınları tarafından 10 cilt olarak yayınlanmıştır. (1996-2007). 
Ayrıca “Günümüz Türkçesiyle” yayını da aynı yayınevi tarafından ilk olarak 2013 yılında gerçekleştirilmiştir. 

Seyahatnâme (17. yüzyıl)

EVLİYA ÇELEBİ

* Evliya Çelebi,
Evliya Çelebi 
Seyahatnâmesi: 
Topkapı Sarayı Bağdat 
304 Yazmasının 
Transkripsiyonu-Dizini, 
2. Kitap, haz. Zekeriya 
Kurşun, Seyit Ali 
Kahraman, Yücel Dağlı 
(İstanbul: Yapı Kredi 
Yayınları, 1999), 24-6.
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met alâyimin göstermeğe kâdir olamayup âhir kendüleri cümle Horâsân erenleri 
huzûrunda mükemmellik mertebesin remz edüp cümle kibâr-ı Horâsân âlem-i hay-
retde kaldılar, amma min kıbeli’l-Hak ilhâm-ı Rabbânî ile Hacı Bektâş-ı Velî, “Bu 
hakîr-i pür taksîrin ceddi kutbu’l-aktâb, sultânü‘l-ârifin, ser-çeşme-i neved u hezâr 
pîrân-ı Türkistân Hoca Ahmed-i Yesevî ibn Muhammed Hânefî hazretleri rahmetul-
lahi aleyhden cihâz-ı fakrı anlardan kabûl edüp anların irşâdına tâbi‘ olduk ve an-
lardan me’zûn olup irşâd olduk” deyü işâret buyururlardı. Ve cihâz-ı fakr-ı dervîşân 
kim evvel kubbe elif tâc ve hırka ve seccâde ve çerâğ ve sofra ve alemdir. Cibrîl-i 
Emîn aleyhisselâm cennetden Hazret-i Muhammed aleyhi’s-selâma Allah emriy-
le getirmişdi. Hazret dahi erkâniyle İmâm Alî’ye teslîm etmişdi. Ol dahi oğlu İmâm 
Hüseyn’e vermişdi. Anlardan İmâm Zeyne’l-‘âbidîn’e değmişdi. Anlardan İbrâhîm-i 
Mükerrem hazretlerine değmişdi. İbrâhîm-i Mükerrem, Mervân-ı la‘înin hapsinde 
iken Horâsân’dan Ebü‘l-Müslim-i {Mervî} hazretleri hafiyyeten hurûc edüp ol kub-
be elîf tâcı ve hırka ve çerağ ve sofra ve alem ve seccâdeyi İbrâhîm-i Mükerrem haps-
de iken erkânı ile Ebu Müslîm-i Mervî’ye tapşırdı. O da İmâm Muhammed Bâkır’a 
tapşırdı. O da oğlu İmâm Ca‘fer’e tapşırdı. O da İmâm Mûsâ Kâzım’a tapşırdı. O da 
 oğlu Sultân-ı Horâsân Alî b. Mûsa Rızâ‘ya tapşırdı. O da Sultânu’l-‘ârifîn ser-çeşme-i 
neved hezâr ceddimiz pîrân-ı Türkistân Hoca Ahmed-i Yesevî b. Muhammed Hâ-
nefî’ye tapşırdı. Hoca Ahmed-i Yesevî rahmetullahi aleyh doksan bin halîfesi var idi. 
Her biri beşer onar kerre ol kubbe elif tâcı ve hırka ve alem ve seccâde vaslaların istedik- 
lerinde birine vermeyüp “Bu vaslaların sahibi var, bizde emânetdir. Sâhibi zuhûr etdük- 
de ana teslîm ederiz” deyü halîfelerine böyle buyururlardı. Ta ki Sultân Hacı Bektaş-ı 
Velî zuhûr edüp Hoca Ahmed-i Yesevî’den irşâd olup ol tâc ve hırka ve alem ve seccâde 
vaslaların “Babandan mîrâs cihâz-ı fakrındır” deyü Hacı Bektâş’a tapşırdı. Zirâ bu vas- 
la tâc u hırka vü seccâdeye lâyık olmağa nişânı Hacı Bektâş gösterdi ve her kim ki o kis- 
vetlere ve ol cihâzlara nişân gösterdi, kutbu’l-kübera ki kutbu’l-aktâb mertebesidir 
ve bu mertebenin bâtını nübüvvet-i Muhammed Mustafa ve velâyet-i Aliyyi Mur-
tazâ’dır. Hassa, bu mertebe irs yüzünden neseb-i Resûl’den gayre müyesser olmaz.

Nesebnâme-i Hacı Bektâş-ı Velî: İsm-i şerîfleri Seyyid Muhammed eş-şehîr 
bi-Hacı Bektaşi’l-Horâsânî Kuddise sırruhu. Bi’n-nefs Seyyid İbrâhîm-i Mükerrem 
oğludur. İbrâhîm-i Mükerrem, Mervân’ın habsinde merhûm oldu. İbrâhîm-i Mü-
kerrem Alî Musa Rızâ oğludur. O da İmâm-ı hümâm Kâzım oğludur. O da İmâm 
Ca‘fer-i Sâdık oğludur. O da İmâm Muhammed Bâkır oğludur. O da İmâm Zey-
ne’l-‘âbidîn oğludur. O da İmâmü’s-sultân Hüseyn oğludur. İmâm Hüseyn’in baba-
sı Aliyyü’l-Murtazâ kerremallahu vechehûdur. İmâm Hüseyn’in anası Hazret-i Fâtı-
matü‘z-Zehrâ‘dır ki Hazret-i Muhammed aleyhi’s-selâmın duhter-i pâkize-ahteridir. 
Ve şeyh Ahmed-i Yesevî menâkıbında böyle buyurmuşlar. Beyt

Nesl-i Şâh-ı Murtazâ ceddeş Nebiyyi Hâşimî
Der tevârîh încâ-nist Hâcı Bektâş-ı Velî

Bu takdîrce sâdât-ı Horâsân’ın, Hünkâr hakkı nda sahîhü’n-neseb olduğuna şü-
bheleri yokdur. Şüphe eden âsim olur, el-ıyâzen billah. Ammâ Tevârih-i Ayn-ı Âlî’de 
böyle tahrîr eylemiş, lâkin karîne yakındır. Ammâ künye-i ecdâdlarıyla tahrîr ey-
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lemiş. Evvelâ Seyyid Muhammed Hacı Bektâş b. Seyyid Mûsâ Nişâbûrî b. Seyyid 
İshak es-Sâkin-i Râye b. Seyyid İbrâhîm-i Mükerremü‘l-Askerî b. Seyyid Mûsâ eş-
şehîr bi-Ebî Sebha b. Seyyid İbrâhîm el-Murtazâ el-Asgar b. el-İmâm Mûsâ Kâzım 
rahmetullahi aleyhim ecma‘în. Fe lâcerem İbrâhîm el-Mücâb Muharrem Sultân-ı 
Horâsân İmâm-ı Alî b. Mûsâ Rızâ’nın li-ebin ve ümmin birâder-i kihteridir. Zirâ ki 
imâm-ı velâyet-me’âb İbrâhîm-i Mücâb ve Abbâs ve Kâsım ve Hamza nâm büzür-
gvârân-ı me‘âlî {cenâb-ı} cümle bir anadan olmağla İmâm Mûsâ’nın otuz yedi ev-
lâdı miyânında memdûh ve mümtâz olmuşlardı. Ya‘nî ki sıfât-ı “Necmetü’n-nübüv-
ve” diye şöhret bulmuşlardı. Pes Hacı Bektâş-ı Velî’nin peder-i azîzi Seyyid Mûsâ-
yı Mükerrem, “Nişâbûrî” lakabıyla şöhret bulmuşdur. İmâm Mûsâ Rızâ vefâtından 
sonra Horâsân vilâyetinden göçüp şehr-i Nişâbûr’da sâkin oldular. Anda Şeyh Ah-
med nâm bir azîzin Hateme nâm bir duhterin alup Hacı Bektâş-ı Velî ol kerîme-
den tevellüd etdi ve beyne’s-sıbyân salâh [u] diyânetle ser-efrâz olup Türk-i Türkân 
Hoca Ahmed-i Yesevî’nin halîfelerinden Şeyh Lokmân ki Horâsân erenlerindendir. 
Vâlid-i büzürgvârı Hacı Bektâş’ı Şeyh Lokmân’a tilâmîzliğe verüp Hacı Bektâş an-
lardan ulûm-ı zâhire ve bâtınayı tahsîl eyledi. Azîz hazretleri Horâsân’da ulu sultân 
idi. Hatta İmâm Ca‘fer asrında olmağıla İmâm-ı Ca‘fer mübârek kendü hırka-i şerî-
fin Bâyezîd-i Bistâmî eliyle mezbûr Şeyh Lokmân hazretlerine giydirdi ve “Bu hırka 
sâhibi geldikde emânetdir, anlara teslîm eyle” deyü emâneten gönderüp teberrü-
ken Şeyh Lokmân giyüp yine hıfz etdiler. Anlar dahi cemî‘î Horâsân erenleri huzû-
runda hırkayı Hacı Bektaş-ı Velî’ye teslîm edüp tevhîd [u] tezkîr ile hırkayı Bektâş-ı 
Velî giymişlerdir kim hâlâ fukarâ-yı Bektâşiyânın giydikleri on iki imâm işâretli on 
iki terkli tâc-ı beyâz ve cübbe yenli abâ-yı beyâz hırka idi. Ammâ irşâdı Hoca Ye-
sevî’den görüp Rûm erenlerinden olmağla izin taleb edüp yedi yüz fukarâ ile Seyyid 
Muhammed-i Buhârî-i Saltık ile Hacı Bektâş’ı Rûm’da Osmâncığa gönderüp Mev-
lânâ-yı Rûmî ve Hacı Bektâş-ı Velî ve Şems-i Tebrîzî ve Muhyiddîn-i Arabî ve Karaca 
Ahmed Sultân ve gayrı yetmiş kibâr-ı evliyâullahların bin yirde haşr olup sohbet-i 
hâs edüp Orhân Gâzî asrında Hacı Bektaş-ı Velî iştihâr bulup yeniden çeri ya‘nî ye-
ni-çeri peyda edüp Rûm diyârların Orhân ile ma‘an feth edüp yedi yüz fukarâlarının 
cümlesin feth olunan şehrlerde sâhib-i seccâde edüp Muhammed Buhârî Sarı Sal-
tık Bây’ı Kâfiristân’a gönderüp Dobruca ve Eflâk ve Boğdan ve Leh ve Moskov’da çok 
gazâlar edüp “Saltık” nâmıyla iştihâr verdi. Anınçün hâlâ Rûm’da yedi yüz âsitâne-i 
Bektaşiyân vardır. Ba‘dehû Hacı Bektâş-ı Velî sene (---) târîhinde yine Orhân hilâfe-
tinde merhûm olup Orhân, cenâze-i Sultân’a hâzır olup Kırşehri’nde defn etdiler. 
Rahmetullahi aleyh.

Nice bin keşf [u] kerâmetleri zâhir ü bâhir olmuşdur. Merkad-i pür-envârların 
Tatar beğlerinin bir mu‘tekıde duhter-i pâkîze-gevheri Hânım nâm cânım bünyâd 
eylemişdir. Mürûr-ı eyyâm ile sehl harâba yüz dutup Süleymân Hân asrında Kayse-
riyye mirlivâlarından Şeytân Murâd nâmıyla mülakkab bir beğ âsitâne-i Hacı Bek-
tâş’ı ma‘mûr [u] âbâdân edüp rasâs-ı nîl-gûn ile pûşîde kılmışdır. Kabri ve şehri mü-
zeyyen etmişdir. Ba‘dehû cümle ahbab-ı tekye ihyâ eden hakkında “Şeytân Murâd 
değil Sultân Murâd imiş” demeğe başladılar kim kibâr-ı evliyâullaha mu‘tekıd imiş, 
Rahmetullahi aleyhim ecma‘în dediler. İnşâallah âsitâne-i Hacı Bektâş dahi mahal-
linde terkîm olunur.
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* Ali Emirî,
“Müesses-i Devlet-i Aliyye, 
Osman Gazi Hazretlerinin 

Taklîd-i Seyf Merâsimi”, 
Osmanlı Tarih ve Edebiyat 

Mecmuası, sy 20 
(Teşrinievvel 1335 [1919]): 

480, not. 2.

Hacı Bektaş Veli (1919)

ALİ EMİRÎ

1857 yılında Diyarbakır’da doğan Ali Emirî, tahsilinden sonra 1875’te 
telgrafçı olarak başladığı devlet hizmetini 1908 yılına kadar Aşar Nezareti 

başkâtipliği, değişik vilayetlerde defterdarlık ve maliye müfettişlikleri 
gibi görevlerle sürdürdü. 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanından sonra 

emekliye ayrıldı.  Millî Tetebbular Encümeni, Tasnif-i Vesaik-i Tarihiyye 
Encümeni başkanlığı, Tarih-i Osmanî Encümeni üyeliği yaptı. Kırşehir 
muhasebecisiyken Hacı Bektaş Veli Dergâhı’nı tamir ettiren Ali Emirî, 

hayatı boyuncu telif eser meydana getirmekten geri durmadı ve ardında 
birçok kitap bırakak 23 Ocak 1924 günü İstanbul’da öldü. Çıkardığı 

dergilerden Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası’nda yazdığı bir yazının 
dipnotundaki iki vakfiyeye dayanarak Hacı Bektaş’ın doğum-ölümü 
hakkındaki aşağıda verdiğimiz tartışması birçok kaynakta referans 

verilmektedir.1

Ali Emirî’den*

Seyyid Hacı Bektaş Veli hazretlerinin ka‘b-i celili ne kadar ali-kibar ehlüllahdan ol-
duğu malumdur. Lakin bazı Bektaşîler veladet-i alilerini lafz-ı mürüvvet 648 [1250-
1251] müddet-i hayat-ı âlîlerini Muhammed 92 ve zaman-ı irtihallerini lafz-ı Bekta-
şiyye 738 [1337-1338] gösterirler. Müddet-i hayat-ı alileri 92 olabilir ise de ne tarih-i 
tevellüdleri ve ne de tarih-i vefatları doğrudur.

Zira Ahmed Eflâkî-i Mevlevînin Ulu Ârif Çelebi namına telif eylediği menakıb-
nâmede Hacı Bektaş Veli hazretlerini hazret-i Mevlânâ’ya muasır göstererek arala-
rında cereyan eden bazı muvarede ve muhabereyi zikr ediyor ve kitabın tarih-i te-
lifi olan 718 [1318-19]  senesinde Hacı Bektaş Veli’nin hayatta olduğunu göstermiyor.

Ve kezalik Kırşehir’de medfun Şehy Süleyman Veli hazretlerinin 695 [1295-
1296] tarihli vakıfnâmesinde bazı arazinin hududunu beyan sırasında “merhum” 
Hacı Bektaş Veli’nin arazisine mülasık tabirini zikr ediyor ki cenab Hacı Bektaş’ın 
695 tarihinde vefat etmiş olduğunu isbat ediyor. Kezalik Ahi Evren Veli hazretleri-
nin 706 [1306-1307]  tarihli vakıfnâmesinin iki mahallinde hududu beyan sırasında 

1 Mehmet Serhan Tahşi, “Ali Emirî Efendi”, TDV İslâm Ansiklopedisi, cilt 2 (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1989), 
290-291; Necdet Öztürk, İmparatorluk Tarihinin Kalemli Muhafızları Osmanlı Tarihçileri: Ahmedî’den Ahmed 
Refik’e, 2. bs. (İstanbul: Bilge Kültür Sanat, 2015), 281.
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“kaza-i Hacı Bektaş Veli” ibaresi muharrerdir. Halbuki Hacı Bektaş Veli zamanında 
orasının ismi “Karahöyük”dür. Demek ki 706 senesinde Hacı Bektaş Veli vefat etmiş 
ve hemde nam-ı alileri teşkil olunan kazaya yadigâr kalmıştır. Bu gibi vesaik-i mü-
himme elde mevcud olduğu halde Hacı Bektaş Veli’nin 738 senesine kadar berhayat 
olduğuna nasıl hükm olunabilir?
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