HACI BEKTA~-I VELI
Doç. Dr. MÜRSEL ÖZTÜRK
I. Hayat~~ ve Ki~ili~i
Her y~l ~~6- ~~8 A~ustos tarihlerinde Hac~ bekta~~ilçesinde an~s~ na bilimsel
toplant~lar, ~enlikler düzenlenen büyük Türk dü~ünürü Hac~~ Bekta~-~~
Veli'nin ad~n~n bu kadar tan~ nm~~~olmas~na ra~men, hayat~~ hakk~ nda
bildiklerimiz yok denecek kadar azd~ r. Bunun sebepleri olarak, onun Türk
tarihinin kaynaklar~~ en k~ t ve en karanl~k bir döneminde ya~am~~~ve büyük
~ ehirlerden uzakta, Sulucakarahöyük gibi o zaman yedi haneli bir yere
yerle~ mesi yüzünden devrin tarihçilerinin gözünden kaçm~~~olmas~~ gösterilebilir.
Hac~~Bekta~-1 Veli hakk~ nda bilgi veren kaynaklar~~ iki grupta toplayabiliriz: 1- En eskisi onun ölümünden yakla~~k iki yüzy~l sonra Bekta~iler
tarafindan kaleme al~nm~~, tarihi gerçeklerden ziyade kulaktan dolma
bilgilere ve menk~belere dayanan, Hac~~Bekta~-~~Velryi adeta ilahla~t~ ran ve
ona ola~anüstü kerametler atfeden, ancak çok dikkatli bir ele~tiri süzgecinden geçirildikten sonra kaynak olarak kullan~labilecek olan Velâyetnâmeler. 2- Hac~~ Bekta~-~~ Veli'den sadece birkaç sat~ rla bahseden Efiakrnin
Menak~ bu'l-Arifin'i ve A~~kpa~a-zade'nin Tevarib-i Al-i Osman-~.
Bu kaynaklar~~ esas olarak, onun Baba ~lyas, Ahi Evran (ö. 1262),
Mevlana (12°7-1273) ve Yunus Emre (ö. 1320) gibi ça~da~lar~~ Türk
büyükleri ile olan ili~kilerini, Osmanl~~ Devletinin ve Yeniçeri Oca~~ n~ n
kurulu~undaki pay~ n~~ ve eserlerini aç~klamaya çal~~aca~~m.
Hac~~ Bekta~-~~ Veli, çok say~da alim ve ~air yeti~tirmi~, o zaman~ n en
önemli bilim ve kültür merkezlerinden biri olan Horasan'~ n Ni~abur
~ehrinde 1210 * y~llar~ nda dünyaya gelmi~ , ömrünün Ni~abur'da geçen
süresinde Arapça ve Farsçay~~ kitap yazacak kadar iyi ö~renmi~, zaman~n~ n
bütün ilimlerine vak~ f olduktan sonra tasavvuf derslerini, Farsça tez* Bekta~i kaynaklar~~ Hac~~ Bekta~-1 Veli'nin 1248 y~l~ nda do~du~unu, 1281 y~l~ nda
Anadolu'ya geldi~ini, 1337 y~l~nda vefat etti~ini yazarlarsa da, bu tarihler onun Osmanl~~
Devletinin ve Yeniçeri Oca~~n~ n kurulu~unda bulundu~unu göstermek için geriye al~nm~~~
tarihlerdir. Çünkü tarihi kaynaklar Hac~~Bekta~-1 Veli'nin 1262 y~l~ nda ölen Ahi Evran, ondan
birkaç y~ l önce ölen Baba ilyasla Anadolu'da görü~tü~ünü naklederler.

886

MÜRSEL ÖZTÜRK

kirelerde de ad~~ geçen Ahmed Yesevrnin (ö. 1167) halifesi Lokman
Perende'den alm~~, Mo~ol istilas~n~n Horasan kap~lar~na dayand~~~~bir
s~ rada Ni~abur'dan ayr~lm~~, Anadolu'ya gelmeden önce Necef' e, oradan
Hicaz'a giderek hac~~ olmu~, Hac dönü~ünde Kudüs, ~am ve Elbistan'a
u~ram~~, buralarda bulunan kutsal yerleri ziyaret etmi~tir 1.
A~~kpa~a-zade'nin verdi~i bilgiye göre de 2, Anadolu'da ilkönce
Mente~~isminde karde~i ile birlikte Sivas'a, oradan Baba ilyas'a, yani
Amasya'ya, oradan K~ r~ehir'e, oradan da Kayseri'ye gelmi~, karde~i
Mente~, Kayseri'den Sivas'a gitti~i zaman orada ~ehid olmu~, o da,
Kayseri'den Karahöyük'e gelmi~~ve buraya yerle~mi~tir **.
Hac~~ Bekta~-~~ Veli'nin, o zamanlar yedi haneli bir yer olan
Sulucakarahöyük'ü mesken olarak seçmesinin sebeplerini kesin olarak
bilmiyoruz. Ancak, buran~ n zaman~ n K~ r~ehir Valisi Cacao~lu Emir
Nureddin'in adil yönetimi sayesinde asayi~~ve huzur içinde olmas~,
Türkmenlerin bu civarda kalabal~ k olu~u, K~ r~ehir, Kayseri ve Konya gibi
devrin idare ve kültür merkezlerine uygun bir uzakl~kta bulunmas~~ gibi
etkenler onu buraya ba~lam~~~olabilir.
Onun Sulucakarahöyük'e geldi~i devir, Anadolu'nun ba~tan ba~a
kar~~~kl~ k içinde oldu~u bir devir olmas~ na ra~men, ayn~~zamanda Mevlana,
Baba ~lyas, Ahi Evran ve Yunus Emre gibi Türk dü~ünce hayat~ n~~
zaman~m~za kadar etkileyen büyük insanlar~n ya~ad~~~~bir devirdir. Bu
Dr. Cavit Sunar, Melâmilik ve Bekta~ilik, Ankara 1975, S. 37.
A~~ kpa~a-zâde Tarihi, Istanbul 1332, S. 204
** Son zamanlarda Hac~~Bekta~-~~Veli hakk~nda yap~lan baz~~ ara~t~ rmalarda, Eflakrnin
piri Mevlâna kar~~s~ nda Hac~~Bekta~-~~ Velryi küçük dü~ürmek için Hac~~ Bekta~-~~Velihakk~ nda
söyledi~i "Baba Resurün has halifesiydi" 3 sözüne dayan~larak Hac~~ Bekta~-~~ Veli'nin Baba
Ishak'~ n halifesi oldu~u ve onunla birlikte Babailer Isyan~ na kat~ld~~~~öne sürülmü~tür.
Bilindi~i gibi Babailer veya Babal~ lar Isyan~, halktan kopmu~, beceriksiz Selçuklu yöntemine
kar~~ , kendini resulullah yani peygamber ilan ederek etraf~ na Turkmenleri toplayan Baba
~shak taraf~ndan düzenlenmi~, 1240 y~ l~ ntla K~ r~ehir'de kanl~~ bir ~ekilde bast~ r~lm~~, asilerin
eleba~lar~~ ipe çekilmi~ ti. Gerek Velayet-nâmelerde, gerekse ba~ta Ibni Bibi olmak üzere
Babailer Isyan~~ hakk~ nda bilgi veren tarihi kaynaklarda Hac~~ Bekta~-~~ Veli'nin bu isyana
kat~ ld~~~ na dair hiçbir bilgi yoktur. Hem bu iddiay~~ ortaya atanlar~ n ~u sorular~~ da
cevaplamalar~~ gerekir: Hac~~ Bekta~-1 Veli, Isyan~ n lideri Baba Ishak'~ n halifesi olarak kat~ld~~~~
bu isyandan can~ n~~ nas~l kurtarm~~ t~ r? E~er kaç~ p kurtulduysa, bir kaçak olarak hangi cesaretle
savunmas~~ zor, her türlü sald~ r~ya aç~ k, o zamanki büyük ~ehirleri birbirine ba~layan bir yol
üzerinde bulunan Sulucakarahöyük gibi bir yere gelip yerle~mi~~ve burada serbestçe
faaliyetlerine devam etmi~ tir?
3 Ahmed Eflâki, Ariflerin Menk~ beleri, Türkçeye çeviren Prof. Dr. Tahsin Yaz~c~,
Hürriyet Yay~nlar~, Istanbul 1973, c. I, s. 370
~~ Prof.
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büyük insanlar~ n herbiri, bir ba~ka yönden halk~ n maneviyat~ m yükseltmek,
milli duygular~ n~~ ayakta tutmak için büyük çabalar harcam~~lard~ r.
Baba ~lyas Amasya'da yönetime kar~~~tenkitleriyle; Mevlâna Konya'da
saray ve yöneticilerine ho~görü telkinleriyle; Hac~~ Bekta~, köylü ve göçebe
halk aras~ na girerek onlar~ n her türlü ihtiyaçlanyla, dilleriyle, ~iirleriyle,
musikileriyle, ahlak~yla ilgilenerek; Ahi Evran esnaf ve sanatkârlar~~ bir
birlik alt~ nda topl~yarak sanat ve ticaret ahlâk~n~, üretici ve tüketici
ç~ karlar~ n~~ güven alt~na almak suretiyle bu kötü politik ve ekonomik
atmosfer içinde onlara ya~ama ve direnme gücü vermi~lerdir 4.
Hac~~ Bekta~-~~ Veli, Sulucakarahöyük'e yerle~tikten sonra burada bir
tekke kurmu~, bir yandan bu tekkede yeti~tirdi~i ö~rencilerini, o zaman
Anadolu'nun Türk hâkimiyetinde bulunan yerlerine gönderirken, di~er
yandan da yukar~da adlar~ n~~ and~~~m~z ça~da~~~Türk büyükleriyle
ili~kilerini canl~~ tutmu~ tur.
Onun ili~ki içinde oldu~u önemli ~ahsiyetlerden biri, Amasya'da
ziyaret etti~i Baba ~ lyas't~ r. Baba ~lyas, Hac~~ Bekta~~gibi Horasan'dan
Anadolu'ya göçmü~, bir ara Kayseri kad~l~~~~da yapt~ ktan sonra K~ r~ehir'e
gelmi~, daha sonra Amasya'ya yerle~erek burada Mes'udiye tekkesinin
ba~~na geçmi~ tir. Türk ~iirinin babalar~ ndan say~lan A~~ k Pa~a'n~ n (12721 333) dedesi, A~~ kpa~a-zâde'nin de dedesinin dedesi olan Baba ~ lyas, özünü
Orta Asya'da ya~am~~~olan Türklerin ilk din ve inançlar~ ndan alan, içinde
genellikle Horasan erenleri olarak adland~ r~ lan ~ahsiyetler bulunan, Hayderilik, Melamilik, Kalenderilik, Ahilik, hatta Mevlevilik ve Bayramilikte
önemli izleri bulunan, Hac~~ Bekta~-~~ Velryi de çok etkiliyen Babaili~in
~eyhlerinden biridir 5 .
Hac~~Bekta~-~~ Veli'nin Ahiler, onlar~ n ~eyhi Ahi Evran ve ba~ ta Vali
Cacao~lu Emir Nureddin olmak üzere K~ r~ehir e~rafi ile daima sohbet ve
temaslarda bulundu~ unu hem Eflaki 6, hem de Velâyet-nâme'deki ~u
m~sralar anlatmaktad~ r 7:
Nakleder ol kan-~~ eltaf-~~ kerem
Hac~~ Bekta~-~~ Velryi muhterem
K~ r~ehri'de Ahi Evran ile
Oturup sohbet ederlerdi bile
K~ r~ehri'de ne ki var hâs u âm
K~ld~~ istikbal Hünkâr'~~ tamam.
Prof. Dr. Ne~et Ça~atay, Bir Türk Kurumu Olan Ahilik, Ankara 1974, s. 93
Cevat Hakk~~ Tar~m, Tarihte K~r~ehri-Gül~ehri, Istanbul 1948, S. 25
6 Ahmed Eflaki, a.g.e., C. I, S. 450
7 Cevat Hakk~~ Tar~m, a.g.e., s. 22
5
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Silah ta~~malar~na izin verilen, bir ~eyhin yönetimi alt~nda bulunan,
yolcu ve misafirlerin a~~rlanmas~ndan, yollar~n güvenli~inin, huzur ve
asayi~inin sa~lanmas~na kadar çe~itli görevler üstlenen, esnaf ve
sanatkarlardan olu~an Ahilerin ~eyhi Ahi Evran bir sözünde: "Seyhi
oldu~um kimsenin Hac~~Bekta~~da ~eyhidir" 8 demi~tir. Gerçekten de Hac~~
Bekta~'~ n ilk ö~rencileri ayn~~ zamanda birer ahi idiler. Bunlar Bat~~
Anadolu'ya göç ederek Osmanl~~Devletinin kurulmas~na yard~mc~~olmu~lar,
fetihlere kat~lm~~lar, Balkanlara geçerek Türk Kültürünü oralara kadar
götürmü~lerdir 9.
Ahilerin ayin ve erkanlar~nda görülen kemer takma, ayn~~ tastan
içme 10, özel elbiseler giyme, tarikate giri~te dualar etme, her salikin iki yol
arkada~~, bir de yol atas~~ tutmaya mecbur olmas~, çe~itli derecelerden
geçmek için birçok ~artlar~n yerine getirilmesi, her derecenin ayr~~ayr~~s~ rlara
sahip bulunmas~~ gibi hususlar Hac~~Bekta~-~~ Veli'nin bu te~kilata yapt~~~~
etkilerin en aç~ k i~aretleridir. Zaten ilk zamanlarda Ahilik ve Bekta~ilik
aras~nda büyük benzerlikler vard~ r. Bu yüzden Ahiler, XIV. yüzy~l
sonlar~nda Bekta~i ad~n~~ al~p, silsilelerini Hac~~ Bekta~-~~ Veli'ye
dayand~ rm~~lard~r 11.
Hac~~Bekta~-~~ Veli, Mevlana'n~n ça~da~~d~ r. Kalpleri insan sevgisiyle
çarpm~~~olan bu iki Türk büyü~ünün yüz yüze gelip konu~tuklar~n~~kesin
olarak söyleyemesek de, birbirlerininin varl~klar~ ndan haberdar olduklar~~
muhakkakt~r. Ayn~~ kültür ortam~nda yeti~mi~~olan bu velilerin
dü~üncelerinde mü~ terek noktalar oldukça fazlad~r. Ikisi de Islam~ n
yaratt~ klar~n en ~ereflisi sayd~~~~insana de~er verip, onlara sonsuz sevgi
duymakta ve ho~görü ile bakmaktad~rlar. Yaln~ z Mevlana, Türkçenin o
zaman Anadolu'da konu~ ulan lehçesini bilmedi~nden dü~üncesini Farsça
aç~kl~ yor ve bilhassa yüksek zümreye hitabediyordu. Hac~~Bekta~-~~Veli ise,
Türkçe Arapça ve Farsça eserler vermi~~olmas~na ra~men muhatap olarak,
aralar~nda ya~ad~~~~köylüleri seçmi~, onlarla Türkçe konu~mu~~ve
Türkçenin geli~ mesine hizmet etmi~tir.
Gerek Bekta~ i, gerekse Mevlevi kaynaklar~, dü~ manlanna dahi
görüyle
davranan bu iki piri birbirine rakip gösterip, onlar~~ bilgi ve
ho~
keramet bak~m~ ndan yar~~t~r~ p, tart~~maya sokarlar ve ikisi aras~nda derin
Esad Co~an, Hac~~Bekta~~Veli et le Bekta~i, in Arts de Coppodoce, Gen6le 197 s. 193
Ayn~~eser, S. 193
1° Ayn~~eser, S. ~~g3
Il Prof. Dr. Fuad Köprülü, Türk Edebiyat~ nda Ilk Mutasavv~flar, üçüncü bas~m, Ankara
1976, S. 215
11
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bir fikir ayr~l~~~ ndan bahsederlerse de bunlar, onlar ad~na sonradan
kurulmu~~olan tarikatlerin rekabeti ile ortaya at~lm~~~sözlerdir.
Ahmed Eflakl, 1318 y~l~nda yazmaya ba~lay~p ~~ 358 y~l~nda
tamamlad~~~~Menak~bu'l Arifin adl~~eserinin iki hikâyesinde Mevlana ile
Hac~~Bekta~-~~Vell'yi söz düellosuna tutu~turur. Tabi Mevlana'y~~ galip
getirir. Birinci hikâyenin özeti ~öyle: Hac~~Bekta~-~~Veli, Baba Resul'ün has
halifesidir. Marifetle dolu ve ayd~ n bir kalbi olmas~na ra~men ~eriate
uymamaktad~r ***. Hac~~Bekta~ , müridlerinden Baba ~shak'~~Konya'ya
göndererek ondan Mevlâna'ya ~u haberi iletmesini istemi~ti: E~er hakikat
eriyse ve hakikati bulduysa âleme ne diye gürültü sall~yor? Yok hakikati
bulamad~ ysa ne diye aram~ yor? Baba ~ shak Konya'ya gelmi~~ve Mevlana'n~ n huzuruna girmi~ti. Bu s~ rada sema'da bulunan Mevlana ~u gazeli
okuyordu: Dostu görmediysen ne diye aram~yorsun? Sevgiliye ula~t~ ysan
niçin çal~p ça~~rm~ yorsun? Bu gazeli pir'i Hac~~ Bekta~'a cevap sayan Baba
~ shak hemen geri dönmü~~ve K~r~ehir yolunu tutmu~ tur 12 .
"O civar karyelerinden birinde Yunus isminde rençberlikle geçinir çok
fakir bir adam vard~. Bir sene k~ tl~k oldu; Yunus'un fakirli~i büsbütün artt~.
Nihayet, birçok keramet ve inayetlerini duydu~u Hac~~Bekta~~Vell'ye gelip
yard~m istemek fikrine dü~tü. S~~~r~n~n üstüne bir miktar al~ç koyup dergâha
geldi. Pir'in aya~~ na yüz sürerek hediyesini verdi ve kendisine bir miktar
bu~day istedi. Hac~~Bekta~~Veli ona lutfile muamele ederek birkaç gün
dergâhta misafir etti. Yunus geri dönmek içi acele ediyordu. Dervi~ler Pir'e
Yunus'un acelesini anlatt~lar. O da "bu~day m~~ister, yoksa erenler himmeti
mi?" diye haber gönderdi. Gafil Yunus bu~day istedi. Bunu duyan Hac~~
Bekta~~tekrar haber gönderdi: "Isterse o al~c~ n her danesine nefs edeyim"
dedi. Yunus bu~dayda israr ediyordu. Hac~~Bekta~~üçüncü defa yine haber
gönderdi: "Isterse her çekirdek say~s~nca himmet edeyim" dedi. Yunus
tekrar bu~dayda israr edince art~k emretti, bu~day~~verdiler, Yunus da
dergâhtan çekilip gitti. Lakin biraz yürüdükten sonra i~ledi~i hatan~n
büyüklü~ünü anlad~. Çok pi~ man oldu. Derhal geri dönerek kusurunu itiraf
etti. O vakit Hac~~Bekta~, onun kilidini Tapduk Emre'ye verdi~ini, bu
yüzden isterse ona gitmesini söyledi" 13 .
*• Ba~ta Ahiler olmak üzere Mevlevilerin d~~~ ndaki hemen hemen herkesi küçük gören ve
onlar hakk~nda a~~r sözler sarfeden MU, e~er Hac~~Bekta~-~~Veli'nin Hacca gitti~ini, tekkesini
kurarken cami yapt~ rmay~~ihmal etmedi~ini bilmi~~ve onun Makâlât, fevâid ve Besmele ~erhi
gibi eserlerini okumu~~olsayd~ , bu sözü söylemezdi.
12
13

Mehmed Önder, Gönüller Sultan~~ Hazreti Mevlâna, Istanbul 1961, s.
Prof. Dr. Fuad Köprülü, a.g.e., s. 26o
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Velâyet-nâme'den al~ nan yukar~daki parçan~ n ve devam~ n~ n anlatt~~~na göre büyük Türk ~airi Yunus Emre, Hac~~Bekta~-~~ Veli'nin halifelerinden
Tapduk Emre'nin dervi~idir.
Velâyet-nâmelerden ba~ ka kaynaklarda ad~~ geçmeyen Tapduk
Emre'yi Yunus ~iirlerinde derin bir sayg~ yla anar ve onu her f~ rsatta ulular.
Bu yüzden Tapduk'un Yunus'un mür~idi oldu~ unu kesinlikle söyleyebiliriz.
Tapduk'un Hac~~ Bekta~-~~ Veli'nin halifesi oldu~ unu gösteren Velâyetnâmelerden ba~ka kaynak yok ise de Yunus,
Vard~~~ m~z ellere
~ol safal~~güllere
Baba Taptuk manisin
Sald~k elhamdülillah
gibi birçok ~iirinde Tapduk'a "baba" ünvam vermekte, bu ünvan~ n da
genellikle Hac~~ Bekta~-~~ Veli'nin halifeleri taraf~ndan kullan~lm~~~oldu~unu
biliyoruz.
Yine Yunus bir ba~ka ~iirinde:
Yunus'a Tapduk u Saltuk u Barak'tand~ r nasib
Çun gönülden cu~~k~ld~, men nice pinhan olam
diyerek Tapduk Emre'yle beraber, Bekta~i kaynaklar~ ndan ba~ka Mevlevi
ve hatta H~ ristiyan kaynaklar~ nda da sayg~~ ile yad edilen Hac~~ Bekta~-~~
Veli'nin halifelerinden Sar~~ Saltuk ve Barak Baba'dan nasib ald~~~ n~~
söylemektedir.
Yunus'un bugün elde bulunan divan~ nda Hac~~ Bekta~-~~ Veli'nin ad~~
geçmezse de onun dü~üncelerini nakleden ~iirleri vard~ r. Zaten eldeki Yunus
Divan'~~ onun bütün ~iirlerini ihtiva etmedi~i gibi onda Yunus'a ait olmayan
~iirler de bulunmaktad~ r Yunus'un:
K~ rklar~ n birisine çalm~~idim ni~teri
K~rk~ ndan kan ak~d~ p ibret gösteren menem
Muhammed'i yaratt~~mahluka ~efkatinden
Hem Ali'yi yaratt~~ müminlere fazl~ ndan
gibi Bekta~ i ananelerine uygun beyitlerin yan~ nda bilhassa,
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Bir sualim var sana ey dervi~ler ecesi
Me~ayih ne buyurur, yol haberi nicesi
ile ba~layan ve
Dört kapudur k~ rk makam yüz altm~~~menzili var
Ana eren aç~lur vilayet derecesi
ile devam eden beyitler çok önemlidir. En eski yazmalarda da bulunan bu
~iirde Yunus, adeta Hac~~ Bekta~-~~ Veli'nin Makalat'~n~~özetlemektedir 14 .
Bir ba~ka ~iirinde de Yunus:
Ana eren dervi~e iki cihan ke~folur
An~n s~fat~ n över ol Hocalar Hocas~~
diyerek Makalat'~~ görmü~~ve Hocalar Hocas~~ diyerek de Hac~~ Bekta~'~~
yüceltmi~tir 15.
Hac~~ Bekta~-~~ Veli'nin Osmano~ullar~ n~n gelecekteki saltanat~n~~
müjdeledi~i, Osman Gazi'ye k~l~ç ku~att~~~~veya taç giydirdi~i, Yeniçeri
Oca~~n~ n kurulu~ unda manevi bir pir, bir hâmi rolünü oynad~~~~hakk~ ndaki
sözlere gelince: Hac~~ Bekta~-~~ Veli'nin 1270 y~llar~ nda öldü~ü ", son
zamanlarda yap~lan ara~ t~ rmalar sonunda bugün art~k kesinlik kazanm~~t~ r.
O halde ~~ 27o y~l~ nda ölen bir kimsenin 1299 y~l~ nda kurulan Osmanl~~
Devleti ile 1362 y~llar~ nda I. Murat zaman~ nda kurulan, Osmanl~~
Devletinin ilk düzenli ordusu olan ve onu zaferden zafere ko~turan Yeniçeri
Oca~~ n~ n kurulmas~ nda do~rudan do~ruya katk~larda bulunaca~~~
dü~ünülemez. Ancak, ço~u Hac~~Bekta~-~~ Veli'ye mânen ba~l~~ olan Abdal
Musa, Abdal Murat, Geyikli Baba ve daha pek çok Rum Abdallar~, mücahit
Türkmen Babalar~~ ve Ahiler, Osmanl~~ Devletinin ve Yeniçeri Oca~~n~ n
kurulmas~ nda büyük hizmetlerde bulunmu~lard~ r. Ilk Osmanl~~
padi~ahlar~ n~n takdir ve sevgilerini kazanm~~~olan bu kimseler, pirleri Hac~~
Bekta~-~~ Veli'nin ad~ n~~ ve hat~ ras~ n~~ ya~atmak için onu Yeniçeri Oca~~na
manevi pir seçmi~lerdir 17 . Nitekim Yeniçerilerin en eski te~ kilatlar~ ndan
olan cemaat ortalar~ ndan 99. Orta, Hac~~ Bekta~-~~Veli'nin vekiline tahsis
Abdülbâki Gölp~narl~, Yunus Emre-Hayat~, Istanbul 1936, s. 18
Ayn~~ eser, s. 18
Abdülbâki Gölp~narl~, Yunus Emre, Istanbul 1973, s. 29
17 Fuad Köprülti, Origines du Bektachisme, Extrait des Actes du Congr6 international
d'Histoire des Religions tenu â Paris en 1923, Paris 1926, S. 24
14
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olunmu~~ve mensuplar~~ "Hil-ke~anlar" (H(~-çekenler) olarak an~lm~~t~ r.
Bunlar sabah ve ak~am oca~~ n selameti için dualar ederler ve törenlerde
"ha" çekerek yürürlerdi 18. Yine Yeniçeri Oca~~nda Hac~~Bekta~-~~ Veli'nin
içinde çorba pi~irip oca~a hediye etti~ine inan~lan ve "Kazan-~~ ~erif' diye
an~lan bir kazan vard~. Yeniçeriler bu kazan~n kald~ r~l~ p da yerine bir kova
su dökülse, dünyan~ n altüst olaca~~na inan~ rlard~~
2- Eserleri

Hac~~ Bekta~-~~Veli tasavvuf, ahlak, nasihat ve din konular~ nda Türkçe,
Arapça ve Farsça birçok kitap yazm~~t~r. Bunlar: Iki sayfal~ k Türkçe
~athiyye 20, Ahmed Yesevrnin Divân-~~ Hikmet'ini örnek alarak Farsça
yazd~~~~Fevaid 21, son zamanlarda Rü~tü ~arda~~taraf~ndan bulunup
yay~nlanan Besmele ~erhi 22 , Makâlât-~~Gaybiyye ve Kelimat-~~Ayniyye 23
ve Makâlât'd~ r.
Ben burada Hac~~ Bekta~-~~ Veli'nin dini ve tasavvufl görü~lerini ortaya
koyan Makâlât'~~üzerinde biraz durmak istiyorum. Asl~~Arapça olan ve Hac~~
Bekta~-~~ Veli'nin islâmi ilimlere ve tasavvuf esaslar~na lay~k~yla vak~f
oldu~unu gösteren, tarikate yeni girenlere yol göstermek amac~yla
anla~~lmas~~ kolay ve sade bir dille yaz~lm~~~olan bu eserin 24 biri Hac~~ Bekta~-~~
Veli'nin müridlerinden Sadeddin taraf~ndan mensur, di~eri XIV. yüzy~l~ n
sonlar~nda Hatipo~lu taraf~ndan Bahru'l-Hakay~ k ad~yla manzum olarak
yap~lm~~~iki Türkçe çevirisi vard~ r.
Sekiz bölümden meydana gelen Makalât'~ n özeti ~öyle 25: Birinci
bölüm, dört çe~it Müslüman bulundu~undan ve bunlar~ n özelliklerinden;
ikinci bölüm ~eriatten; üçüncü bölüm tarikatten; dördüncü bölüm
mârifetten; be~inci bölüm hakikatten; alt~nc~~bölüm, insan~n kalbi ile Allah'~~
tan~yabilece~inden; yedinci bölüm, ~eytan ile ona yard~ m eden kötü
al~~kanl~ klardan; sekizinci bölüm ise, insan~n yarat~l~~~ ndan ve de~erinden
bahseder.
15 1. Hakk~~ Uzunçar~~l~ , Osmanl~~ Devleti Te~kilat~ndan Kap~kulu Ocaklar~, Ankara 1943,
C. I, s. 159
14 Ayn~~eser, c. 1, s. 259
20 Türk Ansiklopedisi, Bekta~~maddesi, c. II, S. 402
21 Fuad Köprülü, Türk Yurdu no: 8 (1341) s. 139
22 Rü~tü ~arda~, Her Yönüyle Hac~~Bekta~-I Veli ve Onun En Yeni Eseri Besmele ~erhi,
Izmir 1985
23 Türk Ansiklopedisi, Bekta~~maddesi, c. II, s. 402
24 Hac~~Bekta~-~~ Veli, Makâlât, Prof. Dr. Esad Co~an ne~r. Ankara 1986.
25 Bu sat~rlar, Esad Co~an'~n "Hac~~Bekta~~Veli et le Bekta~i, s. 190 vd." adl~~makalesinden
faydalan~larak yaz~lm~~t~r.
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Hac~~Bekta~-~~Veli, Müslümanlar~~dört gruba ay~nr: ~~- ~eriat sahibi
olanlar, yani Abidler, 2- Tarikat sahibi olanlar, yani Zahidler, 3- Mârifet
sahibi olanlar, yani Arifler, 4- Hakikat sahibi olanlar yani Muhibler.
Ona göre bu dört grup insan~n ait oldu~u 4 kap~~vard~r:
~~- ~eriat kap~s~: Temizi kirliden, iyiyi kötüden ay~rt eden bu kap~ya
mensup olanlar, Kur'an-~~Kerim'deki Allah'~n emirlerini yerine getirir ve
yasaklad~klanndan sak~n~rlarsa da, bu kap~da kald~klar~~sürece yükselemezler.
Tarikat kap~s~: Gece gündüz Allah'~n ad~n~~zikrederek dua eden bu
kap~n~n mensuplar~~dervi~ler, kendilerini gurur ve kibirden annd~r~p,
ibadetlerini inanarak yapmazlarsa, daha ileriye gidemezler.
Mârifet kap~s~: Bu kap~ya ait olanlar su gibi temizdirler ve her ~eyi
temizlerler. Bunlar, Allah tarafindan sevilen ki~iler olup, bilmedikleri
konularda dahi yan~lmazlar.
Hakikat kap~s~: En yüksek seviyede bulunan bu kap~ya mensup
olanlar, hakikati bulma mutlulu~una eri~mi~, hakk~na raz~, alçakgönüllü ve
itaat eden kimselerdir. Benliklerinden kurtulmu~, daima mü~ahede ve dua
halinde bulunan bu kimseler, Allah'~n sevgili kullan velilerdir.
Bu ~ekilde birbirini takip eden bu dört kap~y~~geçmek, en yüksek
dereceye ula~mak için gereklidir. Her kap~n~n on makam~~vard~r ve hepsi 40
makam eder. Hiçbir kimse, bu makamlar~~tek tek t~rmanmadan Allah'a
ula~amaz.
Ona göre, e~er bir kimse iman etmeden ibadet ediyorsa, ibadetinde
samimi de~ilse, Hz. Muhammed ve onun yak~nlar~na inanm~yorsa, yapt~~~~
her ~ey bo~unad~r. Kalbimizde ~eytanl ve ilahi dü~ünceler, aral~ks~z sava~~
halindedirler. ilahi dü~üncelerin komutan~~bilgelik, en önemli silah~~iman,
subaylar~~ise bilgi, merhamet, iffet, sab~r, günahtan sak~nma, Allah korkusu
vb. dir. Bu faziletlerin emri alt~nda yüz binlerce asker vard~r. insan kendi iyi
ve kötü yanlann~~bilmeden en küçük bir sava~~~dahi kazanamaz. Bunun için
Hac~~Bekta~-~~Veli, insanlara kendi kendilerini ö~renmelerini tavsiye eder ve
kendini bilmiyenin Allah'~~da bilemiyece~ini söyler. Çünkü ona göre Allah,
insana kendi vücudundan daha yak~nd~r. Hac~~Bekta~-~~Veli, insan vücudu
üzerinde çok durmu~, eserinin bir bölümünü bu konuya ay~rm~~, sonuçta
insan vücudunu ve kâinat~~kar~~la~t~rarak "insan küçük bir kâinatt~r"
demi~tir.
Davran~~lardaki ikiyüzlülük, kendini be~enmi~lik, uyu~mazl~k Hac~~
Bekta~-~~Veli'nin en çok üzerinde durdu~u zaaflard~r. "Zavall~~bedbahtlar,
imamn sizin için hiçbir önemi yok. Allah'~~inan~yorum diyorsunuz, fakat
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emirlerini yerine getirmiyorsunuz. Meleklere inan~yorum diyorsunuz, fakat
yaln~z kal~ r kalmaz hemen günah i~ lemeye kalk~~~ yorsunuz. Kur'an'a
inan~ yorum diyorsunuz, fakat kötülük yapmaktan geri kalm~yorsunuz"
diyerek insanlar~~ uyarm~~t~r.
Hac~~Bekta~-~~Veli, insanlar~n iç temizli~ine verdi~i önemi ~u ~ekilde
belirtmi~tir: Nas~l ki içi kirli, d~~~~temiz bir testinin suyu i~e yaramazsa, içi
kirli d~~~~ temiz bir insan~ n yapt~~~~ i~ler de faydas~zd~ r. Kalplerinde
sald~rganl~ k, cimrilik, öfke ve k~skançl~ k gibi kötü huylann yer tuttu~u
kimseleri su nas~ l temizler? Kalpleri temiz olmayan insanlar~ n yapt~ klar~~
ibadet bo~unad~ r.
O, Allah r~zas~~için ve samimi bir Allah sevgisiyle yap~lan ibadete büyük önem verir. Bunun için Muhibleri, yani Allah'~~seven kimseleri Müslümanlar~ n en üstünü sayar.
Insanlara kar~~~sonsuz sevgi duyan ve onlara büyük bir ho~görüyle
bakan Hac~~Bekta~-~~ Veli, din, dil, ~ rk fark~~gözetmeksizin insanlara sayg~~
gösterilmesini, onlara, hatta hayvanlara bile kötülük yap~lmamas~n~~
ö~ütler.
Sonuç olarak:
Eserleriyle Türk dü~ünce hayat~ na, Ahilerle Türk sosyal hayat~na,
Yunus Emre ile Türk halk edebiyat~ na do~rudan do~ruya; Osmanl~~
Devletinin kurulu~uyla Türk idari hayat~ na, Yeniçeri Oca~~yla Türk askeri
hayat~na dolayl~~olarak damgas~n~~ vurmu~~olan Hac~~Bekta~-~~ Veli, XIII.
yüzy~l karanl~~~nda do~mu~, zaman~m~za kadar ~~~~~ n~~ kaybetmemi~~ve
Türk milletinin kalbinde ebedi yerini alm~~t~ r. Onun hakk~ nda yap~lacak
yeni ara~t~rmalar ve ortaya ç~kar~ lacak yeni belgeler, hayat~n~ n ve ki~ili~inin
karanl~kta kalan k~s~ mlann~~ayd~ nlatacak, gerçek kimli~ini ortaya ç~karacak
ve böylece o, daha çok sevilecek ve daha çok say~lacakt~ r.

