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A. HAYATI
Altıncı

Bektaşller arasındaki ananelere göre Hacı J3ektaş, Hz. Ali soyundandır.
el-Kazım (öl.l83 1 799) neslinden Horasan'ın hükümdan olan

imam Musa

Seyyid İbrahim-i Saı1i ile Hatem Hatun'dan Nişabur şehrinde dünyaya gelmiş,
1
Lokman-ı Perende adlı bir mutasavvıf tarafından? yetiştirilmiş, Türkistan' ın büyük
şeyhi Al11net Yesevi (öl. 562/l167) ile görüşmüf, onun işareti üzerine Anadolu'ya
gelmiş, Kirşehir civarında Sulucakarahöyük'te yerleşmiş, burada bir çok derviş ve
halife yetiştirmiş, bunları çeşitli yerlere irşat görevi ile göndermiş, nihayet orada
vefat etmiştir.
Görüştüğü kabul edilen kimseler arasında Kutbeddin Haydar, Hacını Sultan,
Akçakoca, Sarı Saltuk, Karaca Ahmet, Osman Gazi, Alaeeldin Keykubat, Kırşehir
3
Bıniri Nureeldin b. Cece'nin adları geç~ektedir. Yukarıda yaptığımız alıntılar,
Vilayetname olarak tanınan "Menalnb-ı Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli"dendi.
Bektaşller için Hacı Bektaş hakkında bilgilerin ana kaynağı bu kitaptır. Özellikle
Ahmed Yesevi ile ilgiliananeve menkabeleriıı Anadolu'daki metinlerini içeren en
4
eski yazılı kaynak olması itibariyle önemi büyüktür. Abdülkadir Gölpınarlı
tarafından günümüz alfabesi ile 1958 yılında yayımlanmıştır.
·

Hacı Bektaş'ın asıl adı "Bektaş" olup, babası İbrahim~i Sani diye
lakaplandırılan

Seyyid Muhammed b. Musa Sani'dir. Zamanına yakın kaynaklarda
5
ve vaktiyelerde de kendisinden daima "Hac~ Bektaş" şeklinde bahsedilmektedir.
.
'
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Geniş

bilgi için bkz. Özliirk, :Y. Nuri, Tarihi Boyunca Beldaşilik, .111. Baskı, istanbul, 1995, 55;
Köpriilii, Fuad, Tiirk Edebiyatında Ilk Mutasavvıllar Ankara, 1991, 49-51.

Hacı Bektaş' ın (öl.669/1270), Ahmet· Yesevi' yle (öi.562/JJ66) göriişıııesi tarihi açıdan nıiimkiin
d,eğildir: Bu konu.lıakkıııda ilim çevresinde farklı göriişler mevcuttur: Bkz, Köpriilii, age, 112;

Öztiirk, age, 54,56; Coşan. Esat. Hacı Bektaşi Veli Malmlfıt, Ankara, (trz), s. XXXIII-XXXV.;
Eröz Mehmet, Tiirldye'de Alevilik, Bektaşilik, Istanbul, 1997, 53; Soyver, Yılmaz, Sosyolojik
Açıdan Alevi Belctaşi Geleneği, Istanbul, 1996, 104.

· Göl pınarlı, Abdiilkadir, Vilayetname Menakılı-ı Hiinldlr Hacı Belcta.~-ı Veli, Istanbul, 1958, 99, 137;
. Aşıkpaşazade, Aşılcpaşaoğlıı Tarihi, haz: A. Nihai Atsız, Ankıira, 1985, 195; Bu koı.ıuda Ahmet
Efiilki (ö. 657/1360), Hacı Bektaş'ın Baballer isyanını diizenieyen Baba lshak'ııı müridi olduğunu
zikretıııektedir. Bkz. Eflaki, Ariflerin Menlcıbcleri, çev: Tahsin Yazıcı, IV. Baskı, lstabul, 1986, I,
57.
4
Ocak, Alunet Yaşar, H:ıhailcr İsya~ı, lstanbul,.J980 166; Ocak, Kiiltiiı· Tarihi Kaynağı Olarak
Menfılcıbnfımeler (Mctodolojilc Bir Yaklaşım), ll. Baskı, Ankara, I997, 53.
5
Aşıkpaşazfıde, Aşılcpaşaoğhı Tarihi, 195-196; Coşan. Hacı Helclaşi Veli Makalfıt, ~. XX-XXI;
Eflilkl, Ariflerin Mcıılcıbeleri. I, 56.
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Vilayetname ve diğer kaynaklar Hac.ı Bektaş' ı baba tarafından Hz. Ali
·soyuna m~nsup sayar. Dolayısıyla Hacı Beı<taş'ın iİk zfunanjard'\n.itibaren Hz.
Peygamber soyundan sayildığı tercihe şayandır. Buna rağmen A<'~vnakhırda Hacı
Bektaş için verilen ş~cere sağla~ ve tatmin edici olmaktan ~lzakt;r. 9'!
Esat Coşan ise, bu konuyu "MakaUlt" adlı eserinde bir soı;lıyla gündeme
getirmiştir: "Onun Tür~menler arasında yaşamış olması, onlardan hürmet görmesi,
Türkistan'ın. meşhur mürşidi Hoca Ahmet Yesevi 'ye ınensubiyeti gibi zayıf
karineler ile, tırnak ve .bıyık uzattığına dair tarihi değeri münakaşalı ri vayetiere

bakılarak az çok şaman hüviyetine sahipbir derbeder Türk dervişi sayılması doğru

olur mu? Biz, bu iki tezden birini kesinlikle takviye edecek başka tarihi ·belgeler ele
geçineeye kadqr beklemenin daha uygun olacağına inanıyoruz. Çünkü normalin
Üstünde meziyetleri ve asaleti bulunmayan bir kişinin etrafında bu kadar büyük bir
muhip kitlesi toplanmayacağı ve kısa zamaricia o kadar geniş ve devamlı şöhret

sağlayamayacağı kiınaatlndeyiz". 7

·

Vilayetname'de Hacı Bektaş'ın doğum ve ölümi.i ile ilgili tarihi bilgilere
raspanmamaktqdır. Bir kısım Osmanlı müelliflel"i, Türk· erenin i, I. Murat (13621389) dönemi uleması arasında zikretmektedir. Başka bir takım Osmanlı kaynakları
ise, Hacı Bektaş; ı Orhan ·Gazi devri alimleri arasında kabul etmişlerdir. Daha
sonraları teşekkül ettiği anlaşılan görüşe göre o, 646/ 1248'de doğmuş, 680/1281 'de
Anadolu'ya gelmiş, 738/,l337-38'de de hayatını kaybetmiştir. Ancak E. Coşan,Hacı
Bekt~ ilçesi. Halk kütüphanesi 119 no. da kayıtlı Vilayetnaıne'de (1-b) başlığın
altında, Rünkar'ın 63 yıl yaşadığı, 606/l209'da doğup 669/1270'de ettiği kaydının
8
bulunduğunu. bildiriyor. Bununla birlikte büyük mutasavvıfın doğumu, yetişmesi
ve Anadolu'ya kadar ki hayatı hakkında, güvenilir belgeler maalesef yok denecek
kadar azdır. Bu bakımdan ·hayatının o dönemi ile ilgili söylenen ler, menakıpiıameler
9
verivayetlerden meydana gelmiş genellemelerden ibarettir. Ancak ölüm tarihinin
1270 olduğu hususunç)a,hemen hemen ortak bir kanaat oluşmuş gibidir.
.

-

ı

. Vilayetname, :Bektaş'a '"'Hacı" denilmesini, gençliğinde gösterdiği bir
keramete bağlıyor: Hocası Lokman-ı Parende hacca gitmiş, hac törenlerini yerine
getirmiş, Arafat'a çıktığında yanındakilere "Bugün arıafe günü; bizim evde yemek
pişiriyorlardır." demiş. Horasan.'daki Bektaş-ı Veli'ye bu söz malum olmuş; bir
tepsiye yemekJoyup bir anda tepsiyi Mekke'pcf Arafafa götürmüş, halk bu olayı
duyunca, ona Hacı Bektaş el-Horas·ani demişler.
.
Horasan'dan gelen Haci

Bektaş ile Anadolu,'da Ahiler diye adlandırılan

fü~ilvvei' erbabı arasında birtakım bağlantıların bullinması doğal olan bir olay

olmakla birlikte; gerçekten, tıpkı Horasan Melamet ekolüne mensup Mevlana gibi
Haci Bektaş'ın da çevresinde Ahi Unvanlı kişilere tesadüf edilmektedir. Mesela, Hacı
6

7

Bkı!. Çub.ukçu: 1. Agah, İslam Düşünürleri, Ankara, 1~83, 95; Öztiirk, Tarihi Boyunca Alevilik, 48-

50; Ocak, A. Yaşar, "Alevilik, Bektaşilik Gerçeği ve Bazı Tezler", Türkiye Günlüğü, sayı: 31,
Ankara, 1994, 117-118; Yılmaz, Ali, '.'Hacı Bektaş-ı Veli Gerçekten Kalender! mi idi? Makalat
Hacı Dektaş-ı VllJi'nin Değil mi?", Türkiye GünlüğU, sayı:36, Ankara, 1995, 161-162.
•
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Coşaıj;age,

8
9

s.XXil.
Bkz. Coşun, age, s.XXİII-XXV; Melikoff, frene,
Alptekin, Istanbul, 1988,95.

Bkz.

Fığlalı, E,

Ruhi,

Tür'kiye~de

Alevilik

Hacı Bektaş

Efsaneden

·

Bektaşilik, lstanb~l,

1994, 140; Ocak, A.

Dektaş-ı Veli" mad., T,D.V. lslfiın Ansiklopedisi, Istanbul, 1996, XIV, 455 .

10
. , Vilayetname, Gölpınarlı

Gerçeğe,

·

çev: Turan

Yaşar, "Hacı

neşri, 6;Krş. Köpriilü, Tür~. Edebiyatında İlk Mııtasavvıllar, 50.
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· Bektaş Vilayetnfimesi, Anadolu esnaf ve zanaatkarların ın piri addedilen Ahi Evreiı ile
11
Hac; Bektaş' ın çok samimi iki dost olduklarını yazmaktadır.
'
İlk Hacı Be\<taş sevenlerinin ah,ilikle ilgileri sebeb'lyle ·Bektaşllik'ıeki
tarikata giriş ayini, eşik öpme, kuşak bağlama törenleri, aynı kaseden şerbet iÇme
adeti,
kıyafetle ilgili teferruat, ayİnlerde okunan· dualar tamamıyla ahilikten
.
12
.
.
alıı:ımıştır.
·
.
.

Vilayetname' ye göre Hacı Bektaş' ın Orhan Gazi ( 1326-1362) ve oğlu I.
Murat devrinde kurulan yeniçeri teşkilatma duadq bulunduğu, kıyafetleriı:ıi kutl~ığı
rivayetleri ve daha sonra yeniçerileri n piri seçilmesi; Kara Rüsteın, ~eyyid i Ali
Sultan, Gazi Evrenos, Abdal Musa gibi ilk Osmanlı fetihlerine katılan ve yen~çeri
teşkilatının kurulmasını sağlayan kişilerin Ahilik, gazilik ve Hacı Bektaş'la ili~kili
olmaları sebebiyle ortaya çıktığı görünüyor. Yoksa Bektaşi Piri, Osınunlı
13
Devleti'niR kı.ıruluşundan önce.'vefat etmiştir. Aşıkpaşazade de Hacı Bektaş-ı
Veli' nin, Ps~anlı hanedamndan kimseyle görüşmediğini, bunun aksi iddiada
14
bulunanın ise, yalan söylediği11i qelirtmiştir.
Osmanlı hükümdarları Yeniçerilerin piri sayılan Hacı Bektaş 'çin,
türbesinin etrafına binalar yaptırrrnşlar, vakıflar kurmuşlar, sebi!ler inşa etmişletdir.
"Zamanla 'Hacı Bektaş Köçekleri' diye anılmaya başlanan yeniçerilerin 94. ortasf.nda
daima bir Hacı Bektaş vekili bulunur; değişen Bektaşi babalarının tacı yeniçeri ~ğası
tarafından merasiınle giydirilirdi. Bu iki teşkilatın karşılıklı sempati ve işbkliği
yapması, II. Mahmud'un 1826'da. Yeniç~rileri ilga ederken Bektaşi tarikatınır da
1
kapatilmasma sebep olınuştur." :r •
Hacı Bektaş' ın

Hz. Ali neslinden gelen on iki im ama

ikrarı, tevell~

ve.

teberrayı tavsiye ettiği, Şii İsna Aşeriyye'ye mensup olduğu hakkında bir takım
rivayetlerin, İslam Ansiklopedisi'nin "Bektaşilik" maddeslnde; Türk

Ansiklopedisi'nin "Bektaş" maddelerinde. ve diğer bütün araştırınalarcatekrarla~ınış
söyleyen Coşan, Hacı Bektaş'ın Şeriata sağlam bir şekilde bağlı, Ş~riat
dışı davranışlara şiddetle çatan olgun bir mutasavvıf olduğunu kabul ediyor. Ve şu
soruyu ortaya atıyor: O halde 12 imaınci Şii olduğu düşüncesi nereden çıkmıştır?
olduğunu

Bu iddiayı ilk önce Fuat Köprülü "An.adolu'da İsl~ıniyet" yazısında
gündeme getirmiştir. Kör.rülü'nün delili, ınanzum MakaHit'pı zaınanı.n Emniyet
Umuın Müdürlüğü'nde bulunan nüshanın ınukaddimesidir. Orada şu beyider yer
alıyor:

Hem on iki im ama ikrarun
olsun
Muhibb ol dostına, zıddına düşınan
Dilersen kim ola imanın rusan
Bunların zıddına ·ikrarun

11
12

Gölpınarlı neşri, 50-123.
Coşan, Hacı Bektaş-ı Veli Makalat, s. XXVII;

, Vilayetname,

(MEB), Istanbul, 1993,402-403.
13
14
15

Gölpınarlı ııeşri, 127-130.
Aşıkpaşazııde, Aşıkpaşaoğlu Tarihi,

,,

1

Vilayetname,

Bkz.
195-197;
Tari katlar, II 1. Baskı, Istanbul, ı 998, 138- ı 39'.

Coşnn, Mal,alat Hacı Bektaş-ı Veli, s. XXIX.

Isliinı Aıısiklnpedisi, "Selçııldıılıır" ınad ..

Bkz.
·

.

Yılııııız, 1-1.

.
Kamil,

Anahatlarıyla Tasavvııfve

.
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Ancak bu beyitler manzum Makalat'ııı diğer ni.ishalarında
bulunımımaktadı;·. Eserde dört halifehakkında methiyeler de bulunmaktadır. Coşan'a
göre, "eserin sahibi ve nazımı olan (Muhammet) Hatipoğlu'nun Letaifnamesi'nde
aynı parçalar t\ynı şekilde bulunduğu v~ Hatipoğlu'nun İznik Medresesi'nde hadis ve
tefsir ıni.iderrisi. olduğu bilindiği için, Köpri.ili.i'ni.iıı
faydalandığı ni.isha
mukaddimesinin ınuharref ve bozuk olduğu derhal ispatlanınaktadır. Demek ki eserin
istinsahıııı yapan meçhulmustensih, mutaassıp bir alevi olduğu için, metindeki döq
halife metlıine tahammül edememiş ve metni değiştinniştir. Hticı Bektaş da, Aşık
Paşa, Yunus En1re,. Mevlana gibi o çağların sünni, Şeriate bağlı, riyadan,
kötülükten, iihad ve ibahicilikten uzak olgun mutasavvıflarııı Zi.imresindendir.
Eserlerindeki fikirlerini Horasan'ın ve bilhassa Nişabur'un Şeriate bağlı fikri,
16
tasavvufi', fıkhl ye aınell cereyanlarına bağlamak ve izah elmek kabil olmaktadır.''

· .· .A. Yasa.Ocak ise, Coşan'ın Hacı Bektaş'ı tanımlayan görüşlerine
katılmayarak, onuıı t'>.alendertterin önde gelen isimlerinden "çağdaşı Barak Baba gibi
yan c,ııplak, saçı sakalı, kaşları kazınmış, ama uzun ve gür bıyıklan olan bir Haydaı1
17
şeyhi" olduğunu ileri si.irmektedir.
·

B.. ESE)lLERİ
ı.

Kitahu'l - Fevaid

Ahmet Yesevi'nin meşhur eseri "Divan-ı Hikmet" örnek alınarak Farsça
yazılmış olan bu eserin İstanbul Üniversitesi'nde bulunan nüshasındaki (Türkçe

Yazmalar, 55) anlatım, üçüncü şahıs ağzından verilmektedir. Fığlah'ya göre, bu eser
bizzat Hacı Bektaş tarafından kaleme alınmış olup, ismi de onun tarafından
18
verilıniştir. Abdiiibaki Gölpınarlı, bu eserin Hacı Bektt:ş-ı Veli'y'e ait olmadığını,
Mesnevi, Nefahfit, :.. gibi tasavvufi eserlerden intihapla oluşturulduğunu söyler.E.
Coşan ise, Kitabu'I-Fevaid ile Hacı Bektaş arasında bir ilgi ve irtibat
buluıiduğu,ancak eserin çeşitli ilave ve tahrifler ile orijinal hi.iviyetinden uzaklaştığı
.. ..
. d cı· 19 .
.
duşuncesın e ır.
·
·

Eserin İstanbul Üniversitesi'ndeki nüshası Ti.irkçe'ye çevrilmj8 ve
Muhteva olarak Makalat'la çok yakın özellikler gösterınektedir.-

çoğaltılınıştır.

2. Fatiha Suresi Tefsiri
Türk mutasavvıfın böyle bir eseri bulunduğunu ilk defa Fuad Köprü tü haber
Ancak o da Baha Said Bey'in verdiği malumata dayanır. Baha Said Bey
sonradan yanan Tire Kütüphanesi' nde Hacı Bektaş' a ait bir Fatiha Tefsiri olduğunu
bildirmiştir. Coşan ise, Tire Kütüphanesi'ne gittiğini fakat eserin herhangi bir
vermiştir.

16

Coşaıı, age, s. XXXVII-XXXVIII; Bkz. Öztürk, Tarihi Boyunca Alevilik.

I()(J-101; Bolay, S.

l-layıi,

"Hacı Bektaş Vı;,Jayetnaınesinde ibadet Unsurları", I. Türk Kiiltiirii ve Hacı Bektaş Veli

Sempozyu~ıu

17

Ocak, A.
Yiizyıllar)

Hihlirileri (22-24 Ekiml998), Ankara 1999, 83-91.

Yaşar, Osmanlı İmparatorluğunda

Mar.iinal Snl'ilik:

Ankara, 1992,212-213.

Fığlalı, ;fürkiyc'de Alevilik- Bektaşilik, 159.
Coşan, Maltalat Hııcı Bektaş-ı Veli, s. XL.
20
Giilpıımrh, Abdlilbaki, ''Bektaş" ınad, Türk Ansiklopedisi,

Kalendc~iler,

(XIV-XVII

18

19

ll.

Bıı.~kı, lsıanhul,

1968. VI, 33.
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1

nüshasına veya ilgili bir kaydına rastlayamadığını belirtnıektedir? Fatiha Suresi
Tefsiri,

Riişdii Şardağ tarafından

1983 yılında

neşredilnıiştir.

Mutasavvıfların, özellikle FiHiha, Yasin-i Şerif Tefsiri gibi bir takını
tefsirler yazımı gelenekleri Hacı Bektaş'ın da böyle bir eseri bulunabileceğini
muhtemel kılmaktadır.
·

3.

Şatlııyye

Hacı Bektaş-ı

Veli' nin iki sayfa kadar tutan bir şathiyesi olduğunu yine
özelliklerini taşıyan ve Türkçe yazılan
Hayrani'nin bağiısı Sarı Saltuk'un
halifelerinden -aynı zamanda Yunus'un hacası Taptık Baba' nın da şeyh i- Barak
Baba' nın şathiyesiyle büyük benzerlikler ·göstermektedir. 1680 yılında Enver!
ınahlaslı Huruti ve Nakşl bir miiellif tarafından nazım ve nesir karışık olarak
"Tulıfetü's-Salikin" adıyla şerhedilen bu eserin yeri bilinnıiyor. Bu konuda Türk
"Bektaş" maddesinde sınırlı bilgi veren Gölpınarlı, eserin yerini
Ansiklopedisinin
")")
zikretınemi~tir. --

Gölpınarlı nakletınektedir. XIII. Yüzyılın dil
risale, Hacı Bektaş ve Seyyid Mahmud

4.

Hacı Bektaş'ın

Nasihatleri

Hacı Bektaş' a ait nasihat ve vasiyetleri n bir niishası Hacı Bektaş ilçesi Halk
Kütüphanesi 29 numaracia kayıtlıdır. Nasihatlerin, İstanbul Arkeoloji Kütüphanesi
891 mınıarada kayıtlı "Mecınuatü'r-Resail"içinde eksik olarak bulunduğu da
bilinmektedir.

Bu nasihatlerin gerçekten Hacı Bektaş-ı Veli'ye ait olup olmadığı
3
konusunda kesin bir delil bulunmamaktadır.Z
5.

Şerlı-i

Besınele

Bir nüshası Manisa Kütüphanesi'nde 3536 numaracia kayıtlı olup, "KitabTefsir-i Besınele ına'a Makalat-ı Hacı Bektaş Rahınetullalı" başlığını
taşıyan, 827/1422 yılında C~fer b. Hasan tarafından istinsah edilmiş bir eserdir.Z 4 ·
. Türkçe olup, Rüşdii Şardağ tarafından 1985' de yayımlanmıştır
ı

6. MakaHit
Hacı Bektaş' ın

bu mükemmel eseri üzerinde ilk ciddi çalışmayı, Esad Coşan
25
yapmıştır; kitabın orijinali Arapça olup, henüz ele geçirilmiş değildir. Ahmet
Yaşar Ocak'a göre, bugüne kadar değişik araştırınacılar tarafından birkaç defa
yayıınianmış olup, tasavvufa yeni intisap eden ınüritler için basit seviyede bir el
kitabı niteliğini taşıyan bu eserin niuhteva kritiği yapılmamıştır. Coşan bir tasavvuf
edebiyatçısı gözüyle eserin yalnız muhteva tasvirini yapmış,, tarihi tenkidine
girişıneıniştir. Bunun için A. Yaşar Ocak, eserin kesiı1 olarak Hacı Bektaş'a ait
21

.,.,
--

Coşan,

age, s. XL. ·
Abdiilhaki,

Gölpınarlı,

"Bektaş" M:ıd.,

VI, 33;

Krş. Fığlalı,

Coşan, M:ıkfiHlt Hacı Ucktıış-ı Veli, s. XLI..
Fığlalı. age, 160.
.
25
Tiirk Kiiltürii ve Hacı Ucktaş Veli, Türk Kültiirü
23

Tiirldyc'dc Alevilik-

Uckt:ışilik,

160- ·

161.

24

ve

Hacı Bektaş

Veli

Vakfı

Yay: 1, Ankara, 19R9,

46-4H; Meydan Larou~se, "Q.ekt:ışi!il'" ınad., Istanbul, 1969, ll, 249; Ocak, A. Yaşar, Uelttaşi

Mcııfıkıpnfiınclcriııdc Islam O~ccsl In~n~ ~lotitlcri, lstmıhul, 19R3. 5.
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olduğunun söyleneıneyeceğini

.

1

.

ifade etmektedir. Ona göre "Hacı Bektaş-ı Veli'ye
izafe edilen diğer eserler gibi, Makiilat'ın. da onun kaleminden çıkmış olduğu
6
tarihen ispat edileıneı~iştir."?
.
·
"Sosyolojik Açıdan Alevi Bektaşi Geleneği" ile ilgili doktora tezi
hazırlayan' Yılmaz' Sovyer de Coşan' a katılarak, bu eserin Hacı Bektaş' a ait olduğu

düşünces\ıidedir. Zira Makfilat ile o döneme yakın zamanlarda ~azılan
7
"Mubammediye" ve "Garibname"ler arasında paralellikler görülıne.k:tedir.- Hacı
Beküış, Makaliit' ını Arapça yazmasına karŞılık, bu tarikat Türk halkına kendi sade ve
güzel Türkçe'siyle hitap etme ihtiyacı duymuş ve Nefes adlı Türkçe ilahilerinde
tasavvufun çok sayıdaki Farsça terimlerinden bir çoğunun Türkçe karşılıkların
başarilı bir şekilde kullanriuştır. Bu hareket yine birçok Türkçe kelimelerin yeni
ınanalar, yeni ınecazlarla ve seslerle güzelleşınesini sağladığından; zengin kelimeler
ve ınilll nazım şekilleriyle söylendiğinden, Bekta~llik dilde, ınusikide ve nazım
. şekillerinde milli çizgileri korumuş ve yaşatmıştır?

7.

Hacı Bektaş'a

Ait

Olduğu

Söylenen

Gölpınarlı tarafından Hacı Bektaş'a

Diğer

Eserler

ait bir "Hadis-i Erbain

Şerbi"

bulunduğu belirtilmiştir. Ayrıca "Makalat-ı Gaybiyye ve Kelimat-ı
Ayniyye" adlı bir diğer eserin de ona ait olduğu belirtildiği halde, bu esere dair

herhangi bir kayda rastlanmarmştlr.
Bektaş' a atfedilen şiirlerin de esasen "o'nun nefes evladı" olarak bilinen ve
İdris Hoca ile HatunAna soyundan gelen üç Bekttış Çelebi'nin ilki Zekr-nus Yunus

Bali

Oğlu Bektaş Çelebi'ye (1554-1580) ait olduğu tahmin edilınektedir. 29

Hacı Bektaş'm "Hurde-Name" ye "Üssü'l-Hakika" adlı iki eserinin

daha

olduğu

söylenmekteyse . de ·şimdwe kadar hiçbir nüshasına
bir hük!IITI vermeltıizi güçleştirınektedir.

rastlanılmaması,eserin ·kimliği hakkında

C. İNSAN ANLAYlŞI
Hacı Bektaş-ı

Veli hakkında yapılan inceleme ve araştırınalara bakıldığında
ortaya çıktığı görülmektedir. K,anaatimizce bunun nedeni, farklı
düşünce ve irtançlara sahip insanlarımızın büyü~ veliyi sahiplenıne arayışlarıdır.
Türk~İslaın düşüncesi üzerine çalışınaları bulunan İ. Agah Çubukçu, Hacı Bektaş
Veli'nin tikirierini genel olarak1şöyle değerlendirınektedir:
farklı anlayışların

· "insancıl davranarak müınin olmayanları İslamiyet'e ısındırmaya çalıştı.
Her türlü i badeti hoş karşıladı. Ehli Bey!' sevgisini aşıladı. Türk diline canlılık verdi.
Duaların Türkçe yapılınasını devam ettirdi. Sohbet toplantılarında ilahiler ve nefesler
okunınası adetini sürdürdü. Şeref ve İlamusa .önem verdi. Din kardeşliği esasından
26

Bkz. Ocak,,

Osmanlı im'paratorluğunda

Marjinal Sufilik: Kalenderihir, s.212-213; Melikoff,

Hacı Beldaş Efsaneden Gerçeğe, 100-108; Krş. Ocak, A. Yaşar, "Hacı Bektaş-ı Veli" mad ..
J'.D.V. Islam Ansiklopedisi, Istanbul, 1994, XIV, 457.; Ayrıca bu konuda yapılan taıtışınaliır için

Yılmaz, "Hacı BektaŞ-ı Veli GerçektenKalenderimi idi'! Makfilfıt Hacı Bektaş-ı Veli'nin
Değil mi'!'', iQ,Il~l74; Ocak, A. Yaşar, "Bir Eleştiriye Cevap yahut Tiirkiye'dc Din ve Tasavvuf
Tarihi Araştırmncılarının Zanflarına Dair", Türkiye Giiııliiğii, sayı:37, Ankara, 1995, 113.

'bkz.
17

.
Sovycr. Sosyolojik Açıdan Alevi Bektaşi Geleneği, 1 l 1. .,.
- Bmıarlı, N. Sami, Türk Edebiyatı Tarihi, Istanbul, 1987, 294-295.
29
Ciışaıı; MakiiUit, Hncı .Bektaş-ı Veli, s. XLI; Fığlalı, Türkiye'de Alevilik- Bektaşilik, age, 16 (
~
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hareket ederek, insan sevgisini yayan Hacı Bektaş din ve vatan sevgisi üzerinde de
durdu. Allah için ve yurt savunması için fedakarlık yapılınasını istedi. Şehitliğin
30
manevi derecesini h"adislere uygun olarak övdü . "
Misafirperverlik üzerinde de duran Hacı Bektaş-ı Veli, insan gönlünü
ineitmenin sakıncalarını ve komşu hakkının önemini dil~ getirmiştir. Büyük veli,
haksızlık ve zulüm yapanları sohbetlerinde ikaz ederek, toplumsal dayanışma ve
yardımiaşmayı kurmaya çalıştı. Küskünlerin barışınasını ve lıelalleşınesini
toplumsal prensip haline dönüştürdü. Tembellik ve ıniskinliği yererek, tasavvufun
inceliklerini cemiyet içinde işledi. İslaıniyet'i, hakikat ve marifeti açıkladı.
Haramdan sakınınayı, gönül ve niyet temizliğine ağırlık. verdi. İslamiyet' i, eski
Türk gelenek ve görenekleriyle uzlaştırarak sunmaya çalışan Hacı Bektaş, Kur'an
yolundan da asla ayrılınadı. Kendisi hakkında çok yazılar yazıldı; farklı yorumlar
yapıldı. Kendisine ait olmayan düşünceler ona ınal edildi. Tüm bunlara rağmen
büyük ınutasavvıfı·n fikirleri, zaman içerisinde İslam coğrafyasının büyük bir
.
ıcısmını et ı(ı·ı ed"ı. 31
Hacı Bektaş'ın "Makalat"ında

büyük sufinin insanlar için hangi sıfatları
kaç gruba ayırdığını, onlara nasıl hitap ettiğini ve neleı:
tavsiye ettiğini görmemiz mümkündür. Aşağıda yapacağımız alıntılar, Coşan'ııi
Türkçe'ye kazandırdığı "Makalat Hacı Belüa§·I Veli" adlı eserinden olacaktır.
kullandığını, insanları

Hacı Bektaş

eserine,

insanların

şeyden yaratıldığını"ve

dört

dört grup

olduğuna işaretle başlar:

"Hak Subhanehu ve Teala
gürüh

kıldı

Adaını

dört dürlü nesneden

.

ve hem dört böliiğün daha dört düriii

taatları

yaratdı

vardur."(s.3)

*

ve her dört

Bundan sonra, insanların dini yaşayış ve mane.vi mertebe bakımından

sırayla her birini katederek bir üst mertebeye ulaştığı ziıman önceki halini terk'

.

edeıneyeceği dört dereceye ayırınakta; bunlar için "abid, zahid, arif ve ınuhib"
. sıfatiarım kullanmaktadır. Bunların vasıtlarını da eserinin çeşitli yerlerinde şu şekilde
belirtilmektedir;

yil hem

"Evvel gürüh
safıci ur ve

abıdlardur;

kavıdur

ayrılmaz."(s.3)

Burada Hacı

bunlar şarıat kavmıdur ve asılları yildendür. Pes
zire kim bunlar dün ü gün Hak'un · taatından
·

Bektaş'ın Şeriat'den

neyi

kastettiğini

belirtmekte fayda var. O,

Şeriat' ı Şöyle tarif eder: "Pes imdi her ne kim bu dünyede vardur; Hal al ve Hai·am ve
mısmıl ve murdar
kapudur".(3)

kamusı Şarıat

birle malum olur; zire kim

Şarıat Kapusı

ulu

neyin haranı ve helal, neyin de temiz veya
Onun bu sözlerinden anlaşılacağı gibi, bir
kişinin ınanevi mertybe bakımından yükselmesi için öncelikle Şeriat yolunu tutması
gerekmektedir. Bi.iyük zat, "abidler" diye isimlendirdiği kişilerin avam olduğunu,
bunların kendilerini tam olgunluğa eriştireınedikleri için birbirleriili
pis

30
31

*

Görüldüğü gibi ona göre Şeriat 1
olduğunu gösteren dini lıükümlerdir.

Çubukçu, 1. Agah. Tiirk- İslfıııı Kiiltürii Üzerinde Arııştırnııılıır \'c <;iiriişlcr. Ankara, 1987,213.
Çtıbukçu, age, 21 3-214;Bkz. Coş~ıı, Hacı Bektaş-ı Veli Mııl(fılfıt. 3-4. 7-9. 14, 16, 29, 45, 112-121.
Burada verdiğimiz
ııuıııanılarıdır.

sayfa

numaraları Mal(fılfıt'ın
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incitebilecekleriııi, birbirlerine karşı kibir ve kıskançlık gösterebileceklerini
belirtıı1ekte düşman olabileceğine

de dikkat c,:eknıektedir: O, bir taraftan abicilerin
faziletlerini sıralarken, diğer taraftan onların zaaflarını da ortaya koymaktadıı·_:n
'

'

Hacı Bektaş-ı

Veli, "zahid" olarak

ııitelendirdiği insanları

da

şöyle

tanıtmaktadır:

~'Amma

ikinci gürüh zahıdlardur. Bunların aslı oddandur ve bunlar tarikal
pes od gil)i dün ü gün yansalar gel·ek, kondiizlerin göyündürseler gerek.
Pes her kim· bu dünyede\kendüsini göyi.indürse yarın ah ı ratcia dürili azablardan
kurtılısardui·. Pes imdi şÖyle billin kim bir kez yiınan aynık yanmaz"(s.4). Zahidlerin
aslını ateşe herizeten Büyük Veli, bu taifeyi, gece gündüz ibadet edip, korku ve umut
arasında bulunan; neredeı1 gelip nereye gittiklerini bilmeyen kimseler olarak tasvir
etmektedir. Ona giire, bu guruptaki insanlar, bulunduklanı makama. kendi çabalanyin
·ı ercı·ır. :n
·
ge ı mış
·
.
kavmı.dur

H.acı Bektaş,

"arif' diye

andığı kişilerin durumları hakkında

ise

şunları

söylemektedir: ·
"Amma üçünci gürüh

arıt1ardur, bunlaı'lııı aslı

sudandur ve· bular manfat

kavmıdur. Pes su arıdur ve hem arıdıcıdur. imdi arıf dahı gerekdür kim hem arı ola

Vt: hem andıcı .ola."(s.7). Ariflerin aslını suya be'nzeten Hacı Bektaş Veli, bu
guruptaki insanların içlerinde ne kötülükten ne de pislikten hiçbir şeyin
bulunmadığını söylerken; suyun aslının yeşil cevheri i:ıldıığunu, bu cevhprin aslının
34
da Allah' ın kendi kudretinden olduğuna inanmaktaci n·.
·

Büyük veli, ariflerin

yapmaları

gerekenleri de

şöyle sıralaınaktadır:

"Arıflarun taatı tefekküı-dür ve hem dünyeyi ve ahıratı terk itmekdür ve dahı hi mmet
nazarıla

vilayat beklemekdür; ve hem arzuları Çalap Tııııla dapıı varmakdur ve hem
halları cümle· varlığa denşüriilınekdiir ve hem yavuz endişe
kılınaıııakdur."(s.l O-ll).

firıflanın

Burada Hacı Bektaş, arit1ik mertebesine ulaşmış kişinin artık dünya ve
ahiret endişesinden uzaklaşınış olduğunu; kentlisinin derin derin Allah'ı düşünerek,
ınanevi ıııertebesinin yükselmesini beklemesi, istediğini sadece Allah'tan istemesi
ve.üıııitsizliğe düşmemesi gerektiğini belirtmektedir.
Biiyük veli, "muhip"dediği kimseler hakkında is~, çok az izahatta
"Bunlar Hakıkat kavmıdur ve bunların aslı doprakdandur ve doprak
teslim u razıdur. Pes mu hıp dahı teslim u rıza içinde olsa gerek."(s.ll ).
bulunmaktadır:

Onlai·ııı

yerine getirmeleri gereken görevleri ve elde edecekleri sonuçları·da
"Amma muhıpların taatı ıııiiııacatdur ve seyirdür ve
muşahadadur ve arzularına irmekdür ve Çalap Taalayı bulmakdur ve kendi.ilerin yavı
kılmakdur; ve canları moradiarına irmekdür; ve halları biriküp bir olmakdur."(s.l2).
Hünkar Hacı Bektaş, ınuhiplerin sözlerinin .hakikatiııi, insanın kendi içinde
olduğunu, başka yerde aranmaması geı:ektiğini dtişiinıııektedir. Zira, ona göre,
şöyle açıklamaktadır:

32 Coşıın, age, 4 .
33
Coşıın, .Makfilat H :ıcı Ucktaş-ı Veli, 6-7.
34
. •.
.
Coşa n, age, 1O.
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Rahb'ini bilmesi

ınümki.in

Hacı Bekıa~-ı

Veli'nin insanları belli ba~lı diirt gruba ayırarak, tanıtırken
abid, zfıhid, arif ve muhip kelimeleri, tasavvufi kaymiklarda tasavvuf ehli
36
için kullanılan tabirlerdir. Kuı>an-ı Kerim'in de işaret etıiği gibi tasavvuf eht;nin
37
kastettiği dereceleri anlatmak için kullanılan "Şeriat, tarikat, marifet ve hakikat"
tabirleri de mutasavvıflar arasında, sufiııin ulaştığı ımınevi mertebeyi mi.iteselsil
olarak ifade eden ıstılahiardır ki, Hacı Bektaş düşi.incesinde bu kavramlar önemli bir
ye kun tutımı ı\tat ı ır. :ıH
kullandığı

A

Anadolu ereni, zikrettiğiıniz sıfatiarin andığı diirl grup insanın yerine
getirmekle mükellef olduğu görevleri belirtirken de esas olanı k İslam Dini' nin temel
prensiplerini ortaya koymuştur.
Üstadın insanlar için kullandığı· vasıflardan biri de "fıkil" yani "akıllı"

sıfatıdır. O akıllı kişiniıi üç bekçisinin bulunduğunu, bu liç bekçinin gönülelen ınayı

ve dünya sevgisini çıkaracağını,
korktuğu mı ifade eder:

şeytanın

da bu liç erdemden

(sabır,

haya, kanaat)

"Akılun Uç basakisi vardur ki viri bir, riya, yayıla, taıııa, gönül şehrinden
çıkanırlar: Evvelki basakisi saburdur. İkinci basakisi utaıııııakdur. Üçüncü basakisi

kanaald ur.
Pes imdi şeytan, alayhı'l-li\ne korkdLiğu bu üç nesııedür; ve hem şeytamın
yinildügi bu üç ııesneyiledi.ir. Ve bunlar gey ulu farıslardur, akıl içerisinde" (s.55-56)
Hacı Bektaş'ın kullandığı sıfatiardan bir diğeri de "mi.irid"dir. O müricli,
"mi.irid-i mutlak, mürid-i mecaz, mürid-i mi.irted" diye üçe ayırır ve bunları şöyle
açıklar:
·

"Amma ı_nürid-i mutlak old ur kim,. her d ürlü hal da şayhına niçün eliyüp
huccat· geti.irmeye. Ve amma mi.iricl-i mecazi oki ur kim, zahırda şayhı dileğinde ola
ve batında kendi.i dileğinde ola. Ve amma mürid-i mürted oklur kim, şayhı'nun bir
di.irlU hal ın göricek derhal yUz döndi.ire."(s.25-26)
Bektaş'ın

burada zikrettiği hususlar, kendisinden sonra
39
da dervişlere telkin edilenler arasında yer almaktadır.

gelişen

tarikatlarda
·

Hacı Bektaş, insanlar için bazı tabirler kullanmaktadır ki, bunlar herhangi
bir grup, derece ve ıııerteb~ ifade etmeelen her tiirlü insanı içine alan tabirlerclir. Bu
kavramlar şunlardır: Kul, biregU 1 bir kişi, kişi, her kim.

Bu tabirlerden hareketle insanı nasıl tanımladığıııı gösterip onlara verdiği
tavsiyelerden örnekler verelim: "Kul Çalap Tanrıya kırk ıııakaıııda irer, ulaşur, dost
olur. Ol kırk makamun, onı Şarıat içincledUr, ve onı Manfat içindedUr ve onı Tankat
içindedUr ve onı Manfat içindedür ve onı Hakıkat içiııclecllir.(s.l4)
35

Coşan,

age, 13.

Atıııııaş, Hayrani. Tasavvııi'Tarihi, Ankara, 1986, 4.; Özliirk, Tarihi Jluyııııcıı llel<t:ışilil<.
37
Bkz. Bayrakdar. Mdııııeı, Tıısavvııf ve Modern lliliııı. lsıanlıııl, I'JH'J ..17-41.
36

:ıı:ı

39

Meydan

Yılmaz.

Laraoıısse. "Bel<t:ış" ıııml.,

ll, 250.

Ali, "H;ıcı llel<taş-ı Veli'nin Maldllat'ında İnsanlar için
Şeldllcri", Din Oğreiiıııi Dergisi, sayı: 18. Ankara. 19H9, li'J.
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Biregü 1bir

kişi:

' "Pes kırk makam budur kim dedük eger sen dahı yiğrek bilürsen eyüdür; ve
eger ni bu kırk makaınun birisi ·eksük olurısa hakikatlık tamam olmaz; zire kim
şartı eksük olur."(s.31)
·
Kişi:·

" .... Üç kişiye kelaın yokdur:Evvel na~raside oğlana, ikinci delüye, üçünci
uyuyana, ta uyanıncı_ı."(s.37) "Pes imdi devletiii kişi oldur kim, canını gatlatdan
uyara, halını bile"(s.67)
Her kim:
"Pes her kim Çal ap Tanrıya gönülden donukluk vii·mese mutlak kafirdur.
Veyahad dili danuklık virup gönli ile inanmasa ınunafıkdur."(s.l4-15)
Hacı Bektaş Makalfit'ında Hz. Adeın ve insanın yaratılışı hakkında uzun
40
uzun açıklamalarda bulunmuştur. Ancak biz bu husus üzerinde durınayarak, onun
insanın çeşitli özellikleri konusundaki fikirlerini suhınaya çalışacağız. Bu bağlamda
Türk Sufisi, insanın yaratılmış tüm varlıkların eıi üstünü olduğunu bildiren ilahi
öğretiyi, bir kez daha hatırlatmaktadır:
·

"Pes imdi Arş'ıla Ferş arasında çok düriii nesileler vardur; ille adamdan
yokdur. Ve hem cümle yaradılmış nesneden yoharu Arş'dur."(s.62)
O, . insanı h üç türiii

karanlıktan· yaratıldığını

ulusı

ve üç türlü nesneyle

aydınlandığını kabul eder: "Ve. hem adaını üç düriii karanlıkdan yaratdr ve yine üç
· düriii nesneyle aydın· kıldı . Evvel: Çaranaşır k.aranuligından yaratdı:r' k!.ı nurıla aydın

kıldı. İkinci: Cehil karanulıgıııdan yaratdı: Ilim nurıla aydın kıld .· Uçünci: Nefis
karanulıgında yaratdı: _Marıfat nurıla aydın kılqı."(s.l 03)

.

Hacı Bektaş, insan ömrünü de beş vakit namaza benzetir: "Ve hem adem de
oğlanlık halı

irte 1 sabah

narnazına

benzer;

bulugıyyat hal_ıı öğle naınazına

benzer;

yiğitlik halı ikindi namazına benzer; kırgınlık halı alışam naınazına benzer ve
kocalık halı yatsı naınazına benzer. Yatup uyumak ölüme benzer ve yine uyanmak

ölüp girü dirilmege benzer" (77-78)
.
Hacı Bektaş düşüncesinin ulaştığı son nokta, Allah'ın kendisini akıl, bilgi
41
ve gönül ile donattığı i~sandır. , Veli, kul ile Tanrı'nın yakınlığını önemseyerek,
münacat adını verdiği ve Allah'a O'nu görüyormuş gibi kulluk etınenjn gerekliliğini
ifade eden· hadisi n, insanlarca rehber krlınma:sını gündeme getirmiştir. Ona göre
insanın, 'Çalap Tanrı'ya kendilerinden, kendilerini de Çalap·Tanrı'dan bildiklerini'
. söyleyen ınuhiplerin, arif ve aşıkların, kısaca kamil velilerin yolunda olması
gereklidir. Bunun için insan, her şeyden önce içini tertemiz kılıp dış görünüşe önem
verınemeli, tevazu sahibi olmalı, yetmiş iki mi.lleti ayıplamamalı, bütün
yaratılmışları Yaradan'dan ötürü sevmesini b,ilmeli, onlara karşı hoşgörülü ve emin
olmalı ve daima münacat, aşk ve şevkle Allah ile biliş-buluş içinde bulunmalıdır. 42
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· Y. Nuri Öztürk'e göre, Hacı Bektaş'ın insanla kainat arasında münasebet
ve bu, münasebet sonucunda insan vücudunu evrenle mukayese etmesi,
muhtemelen onun İlıvan-ı Safa felsefesinden haberdar olup, etkilendiğini akla
43
getiriyor. Anca~ Öztürk'ün, Hacı Bektaş' ın fikirleriyle İlıvan-ı Safa felsefesi
arasında bağlantı kurması, kanaatimizce iddialı bir düşiincedir. Bu iddianın bilimsel
temellere dayandınlması gerekmektedir. Zira, Hacı Bektaş Veli'nin daha çok
mutasavvıflarla, Özellikle de Anadolu mutasavvıflarıyla ilişkisi, daha baskın
görünmektedir. Biiyük Veli' nin eserlerindeki düşünceleri de bu kanaatimizi
güçlendirmektedir.
kurması

Gönül insanı Bektaş'a göre kamil insan tipi, her ·şeyden önce iç dünyası
kirlerden arınmış inslindır. O, mükemmel insan olma yolunda dış görünüşe hiçbir
değer Vl;!rmemektedir. Türk mutasavvıfının bu anlayışı, Horasan diyarındaki Melanıet
ocağının ürünü ol~rak kendisini göstermektedir. Melamet anlayışı - ki Bektaş' ın
kişiliğinin dinsel yönünü oluşturuyor- Türklerin mert, ~evecen fakat göründüğü
gibi olmayı esas alan karakterleri)de de uyuşmuş ve blı kaynaşma, hem Hacı
Bektaş'da hem de Yunus'da zirveye ulaşmıştır. Bu Anadolu erenine göre din, iman
ve insanlığın özü iç ve dışın aynı olmasıdır. Yukarıdaki tespitlerle birlikte Öztürk,
büyük velinin kişiliğini ve insana bakışını farklı bir şekilde değerlendirmektedir.
Ona göre Hacı Bektaş doğup, yetiştiği topraklardaki çeşitli milletler ve !.rap
mirasının karışımı ile Anadolu'daki Grek ve Bizans kjırışımmı İsianı Kültürüyle
kay~aştıran bir kişilik yapısına sahip olmuştur. O, insana ve insanlığa bakışında
bütün dar ve peşin fikirlerin üstüne çıkmış, bütün insanları sevmeyi, başkalarını
.ayıp ı amamayı
. ınsan
. .o ı nınnın koşu ı u kb
.. 44
a uı etmıştır.
Hacı Bektaş' ın düşüncelerine baktığımızda, onun insanların varlık yapısını,
ruhi, vasıtlarını iyi bilen ve bunları özümseyen binmılasav,vıf, bir gönül filozofu
veya antropolog gibi olduğunu görmekteyiz. O, insanı "bilen, çalışan, inanan, .... "
bir varlık olarak ele almış; insanlığın ulaşmak istediği ı1ıükemmel olmanın yolumı
göstermiş bir kişiliğe sahiptir. Eserlerinde, olgi.ınluğa ulaşmanın yöntemlerini ve ..
usullerini takipçilerine göstermiş; insanların özelliklerinden hareket ederek, onları
sınıtlandırmış ve davranışları, düşünceleri aynı olanları bii· gurup altında toplamıştır.

Bazı araştırmacılarcakabul ~dilmemesine rağmen

45

Hacı Bektaş-ı Veli, iyi
bir mutasahıf, Şeriate bağlı; batınitarikat ve düşüncelerden uzak iyi bir Müslüman;
Türk- İslam kültür ve fikir hayatına bü/tük hizmetleri geçmiş ve çok sayıda gönül
insanı yetiştirmiş büyük bir düşünürdür. 6 .
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