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Ya~ıya J?aşlik olarak I<ullandığımıi if~dede : bil~rek altı ~izil-

ı:nek, is.tenen il~i çeph~li

prr te.z vardır: 1). An~dolu'da ort~-

. doks Türk safiliğinin yanında, popüler niteliidi ,heterodoks
bir Türk sOftligi da~a .v;ırdır; 1 i) Hacı Bektaş-ı Veli bu hete- "
rodokS _p opüler TÇırk süfiliğinin en :önemli simasıdır. Bu iki ·
tezin ikisi de·birer iddia olmaktan öte, ehlince malum olduğq .gibi; tarihsel bir gerçeld~ğ~ dayanma~<.tadır. O kadar ki, '·
son birkaç.
yıldan beri Türkiye içinde·
.
. ve ·dışında sa}rılan· gfttikÇe çoğ~ılan Alevi-Bektaşi derneklerinin büyük çoğunlu- · '
ğu, Hac~ Bektaş-ı Veli'nin adını taşıyor.
Şu son yılla:rda Türkiye'de azımsanmayacak bir ;SaY.lYa
ulaşi:nıŞ bulunan -akademik/profesyonel' .y ahut popü.
'
'
.
.
.
.

. .,

(•) Yı~rius Ef!ln:, Na.sn:tıln ı·ıoca ve Hacı Ddııaş-ı Ytlf Daşıınccsliıdc Hoşgörıl, .Haz.
Dr. Şevket Özdemir, Kültür'Bak. ve Bilimsel ve Kültürel f.r:ışrırmıı vııldı Yay.,

· Ankara 1995, ~s. 185-201, içinde yııyıml:ınmışur.
~ Bu konuda msi. bk. lr~ne MıHikoii, "Clslain hettrodoKe en Anaıolie", Turziaı,

-~~V (1982), ss. 142-154; aynca bk aynı yaz.ıır, •i..es origines centre-nsiatiques
· du soufisme annıolien", Turcica, XX (19!38) 1 ss. 7-18. ·
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1ler/amatör köl<enli olsun- değişik ideolojik çevı:elerce .ya. yınliman spel{ülatif ve angaje araştırmaları bir. yana·.'\:>İraka
cak olursak, .Hacı :Sektaş-ı Veli konusunda yapılan yerli. ve
yabancı ciddl'bilimsel araştırmalar: gün geçtikçe bu ~ tarihsel
' olguyu daha bir belirgin hale getirmekte4ir. Bu ·o lgunun or.taya koy~uğu gerç~k ise şudur: Türkiye halk Müslüriı~nlı
. gmın heterodoks· kesiminin sağlıkli bir biçimde anlaşılabilinesi, geniş çap~ Hacı Bektaş-ı Veli'nin anhışılmasına, baş- . ..
ka bir d~yişle, tarihsel ve mç_nkabevi' (.yahut mitolojik) şah
siyetinin müııİıkün olabildiği ölçüde.iyi bilinip kavranmasına bağhqır. Bu ~se, birtakım. sebeplerden dolayı çok güç bir
·iştir ve bazı problemleri gündeme getirmektedir.
•

•

1

.

Konunun aktüel
durumu ve problemler
.
.
ı.ı. yüzyılda . Orta Asya'da ·Ahmed._i Yesev'i~ ile başlayıp geli:-.

şen ~stik brakterli popüler Türk Muslümanl~ğınm hangi
sosyo-ekonomik ve sosyo~ kültürel. ortamin ürünü...
.olduğu,
hangi inariçiann etkisinde oluştuğu, ana .nitelik ye karakteristikleri, yayılış biçimi,·Anadolu topra~darına intikali, ye nihayet burada aldığı y.e,ni biçİm ile ilgili me5eİeler, bundan
;yaklaşık kırk küsur yıl öncesine. kadar dünyada ilk defa
merhum M. ,Fuad Köpı:ülü ta:rafmçlan çeşitli araştırmalarda
vukufla ortaya konmuş tu. 2 Bu bÜyük ali~. İslam'ın Türkler
arasında kazandığı biçimi kendi bilimsel araştırmalarımn
ana konusu yapmış, Türk tarihinin diğer meseleleriyle de
":lğraşnialda beraber, as)! bu· alan üzerinde . durrn{ıştur. O, bu
alanda yalnİz bir bilgi birikimi 'meydana getirrrlelde kalmayıp bunun sağl~m bir rrı.~todolojisini oluşturdu ve ·ka~kla~
.nnı gösterip tanıttı. Öğrencisi merhum Abdülbaki Gölpınar•

•

o

•

'

•

2 Msi. bk. Tılrlı Edebiyatı nd~ lllı Mutasavvıjlar, Ankara 1976, 3. bs.; "Anadolu'clıı
ls!amiyet", DEFM., 4-6 (i:ÜS-1341); "BektaştUtin men~e'leri" , TY. sayı: 7, sene: 1341, ss. 121-1'10; Türlı Hallı Edebiyatı Aruilılopcdlsi'ndeld (lstıınbul 1935,
1. fasiltO,I)' muhtelif maddeler, Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu, Ankariı 1959, vb.
•

•

•

o

.·
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onu başarıyla takip etti ve bu alana çok önemli kadalarda
bulundu (Bu iki ·büyük bilim adamının bu unutulamaz
emeklerinin ··hakkmı bugünün genç nesil araştıncıları ne.:
dense.ödemeye.ve.h.atta hatırlamaya pek yanaşmıyorlar)·. ·. ·
· f.kademik Türk tarihçiliği bu il<isind~n sonra, AnadoLu
J:ürkleri için gerek uzak ve yalan ta~ih. gerekse içinde ya'şa- ·
dığımız dönem bakımından aktüel bir öneme ha.iz olan Ana- ·
dolu'da Islam ve Müslümanlık pı:oblemiylc uğraŞmayı bıraktı.
BU. suretle -meydana gelen boşluk, bil*msel yön.temlerde~ ·.
yoksun, birinci elden kaynaklara inemeyen, spekulatif ve
ideolojik olarakangaje olmuş, kolaycı araştırmalara ka.pı aç:tı. . Bu araştırmalar, · ~ür.l~iy~. Jx1.QŞ,.L~_ı:mml_~ğ!_ı:m'!....QJ~.ş.~~sm~
kadillıa-fi~f;iil~~Ş. özellikle 'de 1,3. yüzyıl gib~ çok müh~ ·
·b-i r o'ıuŞb~ d~~~sinde.yaşar!ıış, H~cı Bektaş-ı _\'.eli, .M_e~~i~a. ..
Çi.f~l~çlçli~-i Rumi ve Yunus Emre gibi .sÜfİie~ ileı 15. yÜzyıl- · .
dan· Şey.h·,.Be<4:eddin, ve 16~ }rüzyıldan Pir Sultan Abdal gibi .
ş;hsiyetl~re yöneldi' ve sonuçta·'bunlarla ·iİgil.i : had safh~d~- :
-bir tarihi boima (deforma,ti~n historique) ·süreci·b'aşlattı. 3 .
Özellilde .19lO!li yıllarda Türkiye'de devrimci 'Şol, kendi~
ni tarihsel ·~ir temele oturtal:ıiLmek için, münhasır~ri. Hacı·
B'ektaş~ı Veli'ye ·~ı attı. ·Çünkü Türkiye'ele kendisi için :.tarill'sel' konurnuhdan
gelen· yapısı .sebebiyle- hazır pota~siy'el
.
.
sosyal taban olarak gördüğü heterodciks Müs'lümanlığı tem.
.
. -: .·
" .

.

3. Aslında·• bu
'süreci çok
dntin önceki bir
ıarihıc fiilen bnŞiiıtan Nnı:ıın Hikmeı'tir.
•
1
•
. • .
·Onun 'hııpisıeykc.o ol~ııdu~u M, Şercfeddin (Yaltkaya)'in ~ırııavna l<adısıoglu
Bcdrı:ddin (lsıanbu\1341) isimli eserinden ilh:ım ninrak yaı:dı~ı ünlü ŞLylı Bed-·
h:ddln Destanı (lsıaiıbul İ936), gcrçekiı:n de.s tant havıısıyl:ı bu tariiii bozma s\1recinin b11$1amasında çok etkili ~lmuştur. Erol Toy'un ı9yo'li yıllarda yazdı~ı
.
'
.
.., Pir Sultan -Abdal işi.mli ıiyntr~ eseri !s~. benzer bir olayı Pir S~ ILan Abdal'ın şah. siyctinde meydana geıtrınlşılr. Snbnh~ttin Eyüboglu'nun Yunus Eınrc'sini ele bu
örnelder arasında snymak'gcrekir:·Bu ıür örnclde~ co!lalıılabilir; fiıl<aı burııdn
.:· bunları sınılamaya gerek yoktur. 1. Zeki Ey'übo~lu'nun Hacı Delıtaş Vdr (Istanbul ı9S9)'sini de, Anadolucular denen, T\ırk kOltürünün kOkcnlcrini Anııdo
.•.:~ \u'nun antik dönem putperest kültüründı: arnyan kesimin görüşlerine l?ir Or. - nek olarak verebiliriz.
·
· .
. .
• ·
·
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sil eden Alevt-Bektaşt kesiini, kendisine referans olarak Ha- ·
cı Bektaş-ı Veli'yi gösteriyordu. Nitekim, Hacı ~ektaş-ı Veli
üzerine 1970'lerden bugün~ kadar· Türldye'de yayınl~naİı
kitapl<;lrın önemli. bir kısmı, Alevi-Bektaşi kÖkenli olup,
devrimci sol ideolojiye angaje olmuş kes~me aitti~. 4 Bu ·kesimin nihai amacı, Alevi ve Bektaşiler'i kendi safiarına kazanabilmek için. Hacı B~ktaş-ı Veli'nin şahsında "devrimci,
.
ilerici, özgürlükçü, anti-emperyalist 've demokrat'; bir halk
lideri yaratmak, bu yolla' da Alevi-Bektaşi toplumunu kendi
saflarına kazanmak idi. Bunda di o zaman için bir dereceye
kadar .ba$arıh olmuş. sayılabilirlerdi.
J?evrimci solun bu "tarihi bozma" faaliyetil)e, muhafazakar milliyeı:.çi dehilen ke.simle', bu kesim içindeki Türk-lsJam sentezci grubu, Hacı ·Bektaş-ı Veli'nin şahsind~ · "Şer'iat'a
· en ince noktasına l<iıdar sadık büyük bir Sünni mutasavvıP'
yaratmak suretiyle,· aksi doğrultuda ikinci _bir "tarihi boz~
ma" faa~iyetiyle karşılık verdi.5 -Bu faaliyeti'ni, bundan btr: .
kaç yıl önce ihdas olunan bir demekle kuruıniaştırma yoluna gitti. Bu karŞılıklı ''tar~hi bozma" sürecine, 1985'lerden
itibaren, Alevilik meselesinin ortaya çıkmasıyla, muhafazakat Alev'i-Bel~taşi kesimine mensup birtakım amatör·araştı
rıcıların gelişt~rdikleri üçüncü bir aşama d.a~a eldendi. 6• Bu
karşılıklı ~çlü "tarihi bozpıa" süreci günümüzde devam elmektedl.r. lşte Hacı Bektaş-ı Veli'nin tarihsel şahsiyetiyle,
, başka bir deyişle, tahh:te yaşamış gerçek Hacı . Bektaş-ı V~lt_
'

4 Msi. bk. Hacı DdıtaŞ Veli (DIIdirilcr-Dcneıııclcr-AçıJı Oıunım), lsıanbul 1977,
Adil G'ülvaliabol!lu, Hacı Delııas Veli, Anl<ııra İ98'8'; Lütfi l<nlc'ıı, Al~vİ-Sannl
Inarıcında Mevlana-Yunus ve Hacı Dclıt.aş Gcrçcgi, lstonbull993.
5 ·Msi. bk. Tı1rlı Kiiltıln1 ve Hacı !Jdıtaş Veli, Türl< İ<.ültilrü ve Hııcı Bekııış Veli
Val<fı; Anknrn 1988; Abdülkadir Sczgin, Hacı Belıta5 Vdf ve Delıtaşlli_lı, I<ültür
Bnkaıılığı, Anlcarn 1990; Ynşar Nuri Öztürk, TarilıllJoyıınca Dclıtaşllilı, 1sınnbul
1990ı E. RQbi Fıgl:ılı, Tllrlılyc'dc AlevllilıiJc/ııaŞrlilı, Anlcara 1990.
6 Msı: blc. Ali Sümer, Hacı IJclııaş Veli, Anlcara 1970; A. Celaleuin Ulusoy, Hacı
,Ddıtas Veli ve AIL'11i'-Belıtaşl Yolu, Hacı Bclcııış 1980.
·
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· ile ilgilenen bir araştıncı, önce bu problemi, aşmak zoru nd~
olduğunu görece'ı<tir: •
· ··
··
· ·
. lkinci. problem, Hacı ~ektaş-ı..Veli'nin -Türkiye'de Alevi- .
Bektaşi kesiminin güçlü bir ." iman ve takdis'~ konusunu teş- .
kil ede_n ku.tsal bir şahsiyet olması dolayısıyl3:, mens,upl~n
nm · hafızası.nda }'üzyıllar içinde Örüle örüle oluşan- mitolo'jih şahsiyetidir. I:;>'ünya ü~erinde· degişilczam~m ve meka.nl~rda pek çol~· örne~i bulumin b~ tarihsellilıte'rı .miLolojihleş. meye dogru işleye~ ·süreÇ; AnadÇ>lu'daki pek çok benzerin.:.
den .ziyade, Hacı . Bektaş-ı Veli için sÖz· konusudur.' Çünkü
o, Anadolu Türk heterodoksisiJ?,in temel şahsiyeti olduğu ·
için, din sosyolojisi deyimle , çok önemli·bir ·"kült" konusu-. :
du·r. Ne. Mevlana, ne. Yunus Emre; hatta ne de .Pir Sultan·
·.Aqdal bu
bir. takdis.:l{onusu değildir. ·~u problemin pr~tikteki sonucu ise, Hacı Beki.aş-ı Veli hakkında ileri sürülecek bilimsel görüş ve kanaatlerin, Alevf-~ektaşi kesimi tara. Cindan şidd~tli tepki ile .karşılanmasıdır. Öte yandan, hı,iri,un
· siı;netriği olan ·bir tepki de, Hacı Bektaş-:ı Veli'nin hetero-: . ,
doks karakterini bir türlü kabullenmek istemeyen, bu yuz:.
den de bu paraleldeki . görüş~ere kesinlikle itibar etmeyen
Sünni kesimden·gelmektedir.
Biri tarihsel .dlğeri aktüel bu iki pro.bleme ~aca temas ·et-..
tikten sonr:a. aynı derecede önemli l;ıilimsel bi~ probleme ·
daha dikkat çel{memiz gerekiyor. Bu, ·Haci Bektaş-ı Veli
· hakkında tarihsel kayi}ak, belge.ve bilgi kı.tiığı problemidir.
BJJgüne kadar Ha.cı. Bektaş.-ı Veli'nin döneriiinden ka.lmış
onunla ilgili hii;oi:r yazılı kaynakve belge ortaya çıkmamış
tır. Dönemin resint kronilderi, diğer çı;ığdaş kaynakları, hatta süft ·kaynakları bile ondan bahsetmezl~r.. ~u, Türkiy~'de- .
ki bazı popüler angaje tarih.Çiler tarafınçlaı:ı "SÜnn'i çevrelerin v~ ·baskıcı Selçuklu Devleti'nin kasıtl~ · tutumu~' tarzında
ko~plocu bir 'yaklaşımı~ açıldanmak istenmİş~e de, bili~
'sel. olarak.inandırıcılıktim uzaktır. Çünkü aynı kaynaklarda
h:eteı:od~İ<s .kesime mensup başka süfllerden söz. edildiği

tür
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görülmektedir: lşte günümüzde Turltiye'de Hacı Bektaş-ı
Veli meselesinin şimdiki durumunu ve onunla ilgili üç
öneı'nli problemini böyle özetleyebili'riz. Bunları . ciddi bir .
·· · şekil~e değerlendirip göz önüne almadan Hacı·Bektaş-ı Veli
problemini açıklığa kavuşturmak z~rd~r.
·

Yöntem
Yukarda özedenen problemler dikkate aiındığında, Hacı
. Bektaş-ı 'Velt gibi, hem ta.rihsel he~ de aktüel bakımdan nazik bir. konumda bulunan yarı k'ut~al ·b.ir şahsiyeti inceleme~
nin güÇlüğü iyice meydana çıkar. Öyle görün~yor ki, Hacı
Bektaş-ı Velt hakkında bugüne kadar ileri sürülen zamandişı (anakron ik) ve keyfi (spekülatiD yargı ve yorumlada do.
lu yayınlar da gal.iba bundan yararlanmaktadırlar.
· Bugünün m?dem·taiihçisi, HfJ.cı .Bektaş-ı Veli'nin iki cephesini birden dikkate almak zorundadır: 1) Tarihte yaşamış
heterodoks bir süfi olah. Hacı Bektaş-ı Veli, 2) Bugün AleviBektaşi kesiminin inançlarınd~ y~şayan menkabevi (yahut
· mitolojik) Hacı Bekt~ş-ı ·velt. Bunlarçlan birincisi tarihsel·
gerçekliğin, .ött;ki ise bii inanç 'gerçekliğinin konuşudur.
O halde böyle bir konumda olan ve üstelik hakkında yeterli ve müsbet tarihsel. kaynak bulun11'1;ayan Hacı Bektaş~ı
Vel~ hakkında n~ler sÖylenebilir? Nasıl s'öylenebilir? Söylenebileiıler ne ölçüde tarihte. yaşamış Hacı Bektaş-ı Veli'yi
yansıtır? ·
·
Şunu h.e men belirtelim ki; Hacı Bektaş-ı Veli'yi yalnızca
haklcmdaki kaynakların ışığında ve çerçevesinde ·-bu kaynaldar son derec'~ bol ve t~tmin edici ·olsa bile- a11lainaya
çalışmak kesirilikle yı:terli .değildir. Araştırıcı, bu bilgileri
dön~min Anadolu's unun sosyo-el<o~omik ve kültürel yapısı
çerçevesinde·ele alma1< ve değerlendirmek-zorundadır. Hacı
Bektaş-ı- Veli'nin nasıl bir çevrenin ve tÖplumun adamı olduğu meselesi burada birinci derecede ön.em kazanır. B~ da
153

yetmeyecektir. Selçuklu Deyleti zamanında ·Anad?lu top~ ·
raldannda dini-mezhebi ve özellikle tasavvuft akımlan tahlil etmek, bunların 'inanç ve doktrin ·yapılarını, unsurlarını,
önemli temsilcilerini ·de hesaba katmak icap edecektir. ·
lşte kaynaklardaki .bilgiler ancak ·böyle bütüncü bir 'yaklaşım ile değer kazanabilir. Özellikle qin ve tasavvuf akım
larının .sosyal tabanlan iyi değerlendirilirse, HaCı Bek~~ş-ı
Veli'nin nası1 bir kimliğin temsilcisi olduğu doğruya yakın
bir biçimde tesbit edilebilir. Ayrıca .adı~a izafeten kurulan
· Bektaşi tarikatının ve O'ÇlU takdis eden tarihteki ve bugünkü . ..
Alevi :z:ümrelerinin halihazırdaki inanç v~ doktrin yapıları
da önemli ölçüde bize f~kir verecektir.
'

ı

Kaynaklar
: Hacı Bektaş-ı

Veli'yi bugün ancak ikinci dereceden, yani
l~endi zamanından epeyce sonra yazılmış kaynakl~rdan in-.
eelemek mümkündür. Bunlar kronolojik: olarak şöyle sıra. lat'ıabilir: . .
. ·
.
Verdi'lderi bilgiler ~uhakkak ki kendi zamanlarındap daha önc~sine· ait birtakım şifa h~ rivayetiere dayanan .bu kay-,
naklatın eri eskisi, 14·.. yüzyıl~ n ünlü sMtle!inden Aşık Paşa
· (öl. l332)'mn oğlu Elvan Çelebi '(öl. 13~9 sonrası)'nin ' Me
nithıbu'l-I<udsiyye isimli menl{~bevi .aile t~rihidir. Hacı Bek-.
taş~ı Veli'nin şeyhi olup 1240 yılında Selçuklu yönetimine
karşı Babeti lsyaitı diye bilinen büyük sosyal harek.eti gerÇekleştiren -Vefin şey hi Baba ll yas~ ı Horasanl'nin tor·unü ·
olan b~ ·süf1 ş~irin ·eseri, Hacı Bektaş-ı Veli'yi yaln~ca isim
olarak zikretmesine rağmen, bi?e ç~k Önemli ip~çları. v~rir.
Aile içindeki geleneksel bilgileri yetkili bir ağız olarak intikal ettirmesi itibariyle. çok mühim bir kaynaktır: 7
1,,., El van Çelebi, Mcıılllııbıı'I-I<ııdsiyyc fi M~ııllsıbi'l-Ünsiyyc, nşr.
·.··•A. Yaş;ir Oc:ık,lsı:ınbull984, ss. 169-170.
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'

tkinci referansımız ise, aslinda bir Mevlevt kaynaği:ohw
14. yüzyılda, yani Hacı Bektaş-ı 'veÜ'n.i n ~efatından (1271}
. yaklaşık yüz yıl sonra, Mevlana .Cel~ledin-i Rümi:nin toru.. :·nu Ulu Arif Çelebi~nin emriyle, Ahmed Eflaki adlı bir Mevlevı: tarafından kaleme alınan meşhur Menakıbu'l-Arifln
_ 'isinıli· ·Faı:sça ese~dir. ~öne~.. Anadolu's unun ve Mevleviİi- ·
· ğiİı tarihi,lbalqmından çok ,önemli bir konuma sahip bu.
kaynakta, Hacı .Bektaş-ı Velr hakkında, .kısa bir ·pasaj var:
4ır: Ama bu kısa pasaj h:em O.Il:un sÜ~i ~iteliği itibariyle,
h,em de Öteki kaypak.ları kontrol etme bakımından büyük
.
.
önem taşır: 8
ll~isi de -14: yüzyıla ait adları geçeı:ı qu iki kaymiktan sonra .sırayı, bizzat Hacı Bektaş-ı Velt adına düzenlenmiş olup,
15. yüzy,ıhn son . çeyreği içinde kaleme alındığı kesin gibi
·'
g~riinen Menahıb-ı Hanhar H~cı Bektaş-ı Veli el-Horasanl'dir. _Hiç şüphe yok ki, lS. yüzyılın· son çeyreği içinde ya..zıya geçirilmiŞ olmakl_a beraber burada yeı: alan menkabeler
·. Hacı Bektaş~ı.Vell'ni~ belki hayatmda teşekkül e_tmeye baş.:
larinş ni up bağlılannın arasind~ ağızdan ·ağıza dolaşarak 15.
yüzyıla ·gelmiş. buhınuyordu. Daha çok. Vilayetname-i Hacı
.
. :·····--·Bektaş diy~ tanınan bu metnin bir öne~~1 _tarib~el Hacı _l}~k- .
t~ş~~V~1.!:y_fi~~~ı:_t~~ y~!~Y.ic<:\fÇ:: ç~J( Ö~emli .ve değerlLv~ril;;
sunmasından geliyorsa, bir diğer önemi de, .BektaŞjlik ve
Akyllik'te bugün· de me!~.~s..9lan . in~,Uf;)arın çoğu.11un kay,:;_,.
nağını . oluşturmasından ileri gelir..Bu itibarla bu çevrelerde
............._••...-•...
•
•
.yarı kutsal bir niteliği vardır. Ayrıca H~cı_ BektaŞ-ı Vell'yi
Ahmep.:.i Yesevi geleneğine bağlayan çok öne~li metinler
ihti.va eder. 9 Kısacası, qu .eserin tarihsel gerÇ~klerle menka- .
· belerin b~rbirine .karıŞtığı çok ·değerli bir kayn_ak olduğumi
.
.
.
.
•

.

loıoın --..ı..-~ınr-'!M...:t~'

•• ,_ h

•··~

'

8 Ahmed Ellaki, Arijlcr'lıı
482.

1

Menlııbclcri,

çe v.. Tahsin

Yazıcı, lsıanbull964,

1, ·481-

9 Maııalıib•i 1-lacı Bclıtaş-_ı Velt, Villlyct-nllıııc, nşr. Abdülbaki Gölpınarlı, lsianbul ' 1958.
.

'
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söyleyebiliriz·. Bugün manz~m ve mensur olmak üzere iki
ayı-ı versiyonu· bi.ıluıimasına rağmen aralarında hemen hemen hiçbir esaslı fark bulu.nm~dığı rahatlİkla söyleı;ıebili~.
Aynı yüzyılda~ bir diğer k;lynak i~e, ünlü lranlı' mutasavvıf Abdurrahman-ı cami (öl. 1495) tarafından Nefehô.tu'lOris min Hazarati'l-Kuds adıyla Farsça yazılıp, aynı devirde
.Lamii Çelebi'nin-Terceme-i Nefehdt adıyla rürkçeye çevirdi- .
gi soft biyografileri. kolel(siyoriudur· (Taba.hı;tt). Üç dört _
. cütnleyi g~çmeyen burada Id ifadelt~r de Hacı· ·Bektaş-ı Veli'nin mistik şahsiyeti hakkında dikkate. alınması ·gereken
müŞahedeler beyan eder..1 ~ •
Bir _başka kaynak, l ~- '}'l)zyllır:ı başlarında, yine· Baba ll-'
yas-ı Horasani'nin sülale.Sine· mensup· bir· süfi tarihçi olan
· Aşıkpaşazade'nin -kendi adıyla da anılan, ünlü ·Tevtlrih-i Ali ·Osman ·i~imli eseridir. O tarihinde, vaktiyle bÜyük dedesinin ·ha!ifesi. olan Hacı Bektaş-ı Veli'ye dair hiç şÜ.phesiz aile
iÇinden gel~n şifahi bilgilere dayanarak' çok ilgi Çekic~ ~atır-'
lar kay4eder. Bu bilgiler,·bi:ıgün Alevi-Bektaşi gelen~ğindeki ·
bilgileraen çok farkltd ır. Onun .için Alevi-Bel{taşi kökenli
araştırıcılar bunların doğru' olmadığını sawn~rlar. BUf!-Unla:
berabe~ bu bilgiler öyle kolayca dik~<ate alınmayac~k . cins- .
teri ol~ayıp, büyük. bir ihtimalle tarihi Hacı Bektaş-ı Veli'ye
en yakın bilgilerdir.11 . .
•
· •.
•
Bu bgJ~..aynağın beşi de, Hacı Bektaş-ı Veli'niı;ı hetero- :·:o
doks kimliğini vurgulamakta adeta ağız birliği etmiş· gibidir.
o

•

•

•

-

.· Son olarak yine 16. yüzyıİdan değişik bir biyografi kay. nağını daha söz konusu etmemiz gerek.i r ki, bu da, Taşköp
rülüzade' Ahmed'in eş-Şakayıku'n-Nu'manijyf! adıyla ":ünlü
biyografi kital;ndır. Çok tanınan bu eserde Hacı Bektaş- ı V.e10 Umit Çelebi, Terceıııc:-i Nefelıatıl'l-Onso Istanbul 1270, s . 691.
ll .!fı:varilı-i Al-i Osmiııı, Aşılıpas~ade Tarilıi, nşr. Alı Bey, Istanbul 1332, ss. 204205.
o
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·.
lı, diğer· beş J<aynağıl_l aksine taı:n anhimıyla Ehl-i Sünnet'e
•·
mensup bir veli ·olarak takdim olunur.12 ·
Sonraki yüzyıllara ait bazı eserlerde qe Hacı Bektaş-ı VeJl'ye dair bilgil~re r~stlanırsa da bunlar. esas olaral~ bu saydıklarımıza :.bilhassa Vilayetname'ye ve Şa_kayık'a-. dayanır
lar. .
lşte Hacr J?ektaş-~ .Veli ·hakkındaki· tarihsel ·kaynaklar bu
~ayılanl~rdaiı ibaret olup, en eskisinin bile; onun vefatmdan yaklaşık ~; ~rıJ sonra kaleme ahndıgın! ve üstelik beşincisi ve altıncısı hariç.olmak üzere, diğeFierinin menkabevi (hajiografik) nitelikte l<aynaldar olduğunu bir kere daha
hanrlayalnn.
· Görüldüğü gibi, tarihsel Hacı Bektaş-ı Veli'nin tamamiy1~, mitofo~ik l:Iacı B~ktaş-ı Veli'nin ise, gÜnümüzde Alevi:.
Bektaşi zümreleri arasındaki menkabe ve rivayetler hariç,
kısmen bunlara dayanılar!lk iı:ıceleninesi' .gerekiyor. Bu ise .
ne yazık ki tarihsel Hacı. !}ektaş-ı Veli'nin biyografisi, mistik
huviyeii ve _fikirleri konu~ unda b izim birçok problemle karşı karşıya kalmamız demek ·oluyor.
·

ı

• o

.·

Tarihsel
Bektaş-ı
V~li
. Hacı
. .....
.
Hac~ Bektaş-ı Veli'

.'
i

yi bu sergilerneye çalıştığımız metod ve

kaynaklar -çerçevesinde, ilgili büçün problemleri sorgulayarak' detaylı bir biçimde ortaya koymak,. ne yazık ki bu yazi
çerç~':'esinde müml<ün d~ğildir..Bu, başlı b~şma· bir kitap

.

.

.· .

12 Edinıcli Mecdı, 1i:n:cıııe-i Şalıai/ı-i Nu'ıııllniyc:, lstanbul 1269, s. 44. Salıayı/ı'ın
bu takdinıi, erken Osınıınlı dOnemine ııit bıltfın ş:ıhsiyetler için söz konusuçlur. i6. yılz:yılda, Osmanlı lınpııratorluf:u'nun ihtişamlı ve Ehl-i Sünnet
. innnçlarının sıkı sıluya uygulnndı~ı bir döncmi,ndc. escrini lmlcıne alan Tns·
· l<öprül~ade'nln, erken dOnemin butün sııhsiyeılc~lni zoruariının ıc:lııkldlerinc
uygun bir çerçeve içinde uıkdime çalışmasını anlamak mumkü'ndı:ır. Ama bugünün modern tari~ıçile.rinin bu psikolojiyi hesaba kııtınııdan, bu k:ıynııkt:ı verilen bütün_bilgilcri hiçbir eleşıinyı: tabi tuıınııdıın lmbullenmclcri gerekir.
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..
işidir.

Burada ,ise ancak konunuri ana

hatları

belirtilmeye

çahşılacaktır.

..

•

Bugün: bir araştırıcı tarihte yaşamış Hacı Bektaş-ı Veli'yi
incelemek istediği zaman, yukarda zikredilen kaynakların ·
dışında pek fazla· s~çeneği olmadığım görecektir. _Esasen 13.
yüzyıl Anaaolu'sunda yan g_
ö çebe bir hayat süı:mekte olan
belli sayıqaki_ bir cemaate mensup biri iç_in· bu ç_ol$ tabiidir.
Söz konusu kaynaldarın sunduğu sınırlı . imkaı~lar çerçevesinde anc~k şöyle bir tablo oluşturulabilir: Bir 'defa, Anadolu'ya gelmeden önceki hayim, yani, memleketi, doğumu,
ailesi, ve nasıl bir yetişme sürecinden geçtiği hakkında Vilayetname'deki -ve bl;lgünüri Alevi-Bektaşi çevrelerinde yerleşmiş . olup e.sas olarak bu esere dayanan- menkabevi bilgileri saymazsak, tariheı:i müsbet bir şey söyleyecek ~uri.ımda
de_ğiliz. Ancak Horasan Erenl,eri -diye_bilinen I<alenderiyye
.akımına mensup cezb-eci süftlerden_biri, d~layısıyla Homsan Melaınetiyye mektebinden olduğuna -muhakkak naza~
rıyla .balulabilir. Bu sebeple, 13. yüzyılda Cengiz istilası
önünden ~kü b~lan derviş göçleri. arasında aynı mektebe · .
n~ensup Yes~vi veya paha kuvvetli bir ihtimalle Haydari ,dervişlerinden biri olarak Anado,_
u'ya· gelmiş olm~hq~r. Bu. rada bugüne kadar göz'd en kaçan çok önemli bir noktayı
özellikle belirtm:el~ lazımdır, Id .o . da şudur: .Bütün benzeri
Tüı:kmen şeyhlerinde oldı,ığu gibi, :muhte~elen Haeı.B~ktaş
da !~endine bağlı bir Türkmen aşiretin~n başında b~lu~u
yordu. Genellikl~ bu oymaklar -Dede Carkın'a bağlı Gar1ıln
veya · Karkın ayınağında olduğu gibi- başlar~ndaki şeyhin
adıyla anılıyordu. Hacı Bel~taş'ın· durumu . da böyle _ç>İ1nalı
dır. Nitekiı-rı, Osmanlı ·tahrir defterl~rine dayalı çok ilginç·
yeni. bir ~raşh~. Hacı Bektaş-ı Velt'ye bağlı geniş bir Bektaş lu. oymağının bulunduğunu ortaya koydu. 13 ·
13 ,Bk. lrbıe Beldice:ınu-Stcinhcrr, ~Lcs Belttıışi a l:ı lumiere des rcccnscmcnts ol.. iom:ıns (XVc-XVIc sieclcs)", WZKM,
·
. 61 (1991), ss.
. 21-79.
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Hacı Bek~ş-ı Veli Anadolu'da

yeni·bir süfi çevreye intisap
etmlş . gôrünüyor. Bu çevre, Yesevilik ve Haydartlige çok
benzeyen ve 13. yüzyılda Anadolu'da önce ünlü Türkmen
şeyhi Dede l1arkm, sonra da onun halifesi Baba ll~s~ı_l:lo
rasani: tarafından temsil edilen Vef~i'ilik ta.rikatı çevresidir. ,
Hacı Bektaş-ı Velr ve kardeşi Menteş,' Baba llyas-ı Horasant'ye inti~ap ettiler. Hacı Bektaş adı geçen şeyh,in halifelik
makamına kadar yükseldi. İşte tam o sırada, 1239 yılı sonlarına doğru Babat isyanı patladı. Isyana katılan Menteş Sivas'ta Selçuldu kuvvetlerine karşı yapılan muharebede öldürÜ:ldü. Hacı· Bektaş-ı Veli ise, ya tasvip etmedigil}den:veya
başka bir sebeple isyana kanlmamış, hatta belki de,. isyan liderinin. bir halifesi olduğundan, yakahirup öldürülı:nekten
kur.tulmak için, takibattan kaçıp izini kayb~ttirmiş görünüyor.'4
Aradan yıllar. geçip Ana·dolu Mogollar'ın ha.kimiyeti altında. yaşamaya başlayınca, yani yaklaşık l250'lerden sonra, Hacı ·Bektaş-ı Veli'yi bugüh dergahının bu}undugu Hacıbektaş kasabasının yerindeki, o zamanlar, yarı göçebe
Çepn'i oyrna~ından bir kol~n -muhtemelen kendine. baglı
BektCışlu· kolunu'n - yaşa:dığı Sulucakaraöyük diye anılan
küçük. bir .köyde görüyoruz. 15 0 burada zaman zaman
münzevi'bir hayat.sürmekle beraber, oymağının günlü.k iş
leriyle de ilgiSini kesmeden yaşamakt~dı~. lşte kanaaLimizce 'Hacı Bektaş-ı V~li'nin asıl tarihsel rolü bu ikinci aşama
cia devreye girmektedir. .
. Onun burada bir Türl~men şeyhi olarak kendi cemaati
içirtde mürşidlik görevini sürdürürken, .ayrıca paralel iki
'.
14 Aşıkpaşazıiclc, H_ni:ı Bei<Uış'm, kardeşi Mentes'le Baba llyas'a mürid oldukları·
nı, sonra beraberce Kırşehri'ne geldiklerini, or;ı~;ın Kayseri'ye geçtlklerlni,
. Mcmeş'in Siv:ıs'a gidip orada şehid düştü~ünü, Hacı Bektaş'In ise l<nmyol (Su:
lucokamöyüld'ıı gelcliğlni ve orada ycrlc.ştiğini bildirir (bk. ss. 204-205).
15 Bk.

..

Vclilyctıı~ıııe,

s. 26.

'

.
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. istikamette dah~ lsl~m propagandası yaptıgı anlaşılıyor. O
ilk önce bugünkü ü~gÇn:u~ö~l~deki Hıristiyanlarla· çok sı
. lu ilişkiler geliştirip onların ihtidasina zemin -hazırladıktan
başka, işgalci Şamanis~ Mogoll~r'ın da Müslü~anlığı kabul
· .etmel~ri için yogun faaliyetler göstermiş, ·halifelerini bu
niey~11da Anadolu'nun dört bir kÖşesine yollaniıştır. 16 Hacı
Bel<taş-ı Veli'nin bu lslam propagandası, hiç. şüphesiz· islam ·
fıkhının ~ıkı l~rallanyla sınıdandırılan orto~o ks bir anlı:ı-

. yış değil, Horasan Melametiyyesi'n\n kuru zı;ıhd (ascetism~)
·karşıtı cezbeci (ex_tatiq~e) karakterini yansıtmaktadır. Bun. dan da öte, bu lslam anlayışı, lslam· süfiliginiıi' yapısın.dan .
. .kaynaklanan geniş bir hoşgörüye .dayanan, mü~tedlleri
birdenbire e~ki kül'tür çevrelerinden. kopar_madan, bu kül- .
türden gelen eski inançlanm pa kendi içerisinde değerlen
diren bagdaştırmacı (syn~retique), yani 'he'terodoks bir lslam anl~yışıydı. O'nun .bu yönteminin, ~nadolu'nun müslim ve. gayri müslim toplumları arasmda 'önemli ~ir ya]<~n. laşma ortamının dağınasına yol açnğını söyleyebiliriz. O
kadaı: ki, bölge Hıristiyanlarının da ona büyük bir yakınlık
duydt!ğunu ve kendisini Aziz Charalambos adıyla takdis
~ttikl.erini ' biliyoruz. 17 Öyle görünüyor l(i, zaman za~an
b~z ı Moğöl idari otoritelerine karşı çıkmak durumunda
kal~ış olsa d;ı, Hacı Bektaş-ı Yeli, Sulucakaraö}rük't~ki mütevazi zaviy~sinde b~· şekilde öm-~ünü tama:rhlamış olmalı
dır (öl. 1271). Işte tarihsel Hacı Bektaş-ı Veli hakkında 'bu'g ün mÜsbeç bir yaklaşımla söyleyebileceklerimiz -yalnızca
bunlardan ibarettir.
· Nisbeten bu ·dar c~ğrafya 'i~inde ~ereyan. eden hay~t tarzı
yüzünden o~muş · olmalıdır ki, Hacı Bel~taş-t Veli, yaşadığı
süre hoyunca Selçuklu başk en~inin veya önemli küli:üi·
.
' .
'16 Bk. Yilllyetndme, ss. 23-24, 38-45, 56.
17 Msi. bk. Speros Vryonis, T/ıe Declfnc' of Medlcvı:il Hellcnismc In Ada Minor, Bcr·.:;! kcley 1971, s. 485.
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merkezlerinin ilgisini çekecek, dolayısıyla bu büyük şehir
lerdeki b~yük teld<elerde yaşayan entellektüel kesime mensup meslektaşları gibi zamanın belg!!lerinde iz bırakmarnış
tır. Onun böyle gozlerden. uzak bir ınıntakayı seçmesi hiç
şüphesiz .boşuna degildi. Selçu1du merke.zi yoneliminin
1240 Babai isyanından sonra heterqdol~ çeyrelere l<arşı ta~
kip ettiği politika .sonucu, Hacı Bektaş-ı . Veli'nin bu çevrelerden :olabildiğince l,lzak bir yeri seçmesi kadar tabii bir
şey ola~~dı. Ayrıca büyük şehirlerdeki Sünni meslektaşla
rının da eleştirilerinden uzak olmayı tercih ·ettiği de düşü
nülebilir. N i tekim ~vJan~l'nın bile, yÜzünü görmedigi -ye
ancak gıyaben tanıdıgı bu Tü~l~mei1 Şeyhine liiÇ ·ere Iyi gözle·. ..
·bal{riiiiCii~inı biıiy9 ruZ:. 18
·
~B-ektaş-i_Ve.tt ılasıl bir süft kimligi temsir ediyordu?

Daha önceki bir tarikata mı . mensup tu, yQksa kendi adını
verdiği yeni ,bir tarik~t mı kurmuş tu? Bektaşiliğin onünla n~
gisi nereden geliyc;>r? gibi sorulara gelince, önce şunu ~ltını
çizerek vurgulayalım ki, -Şakayıh~ı Nu'maniye hariç- yukarda saydığımız kaynakların hiçbiri, Hacı Bektaş-ı Veli'yi -bugün muhafazakar milliyetçi araştırıcıların iddiasının aksineklasik anlamda Sünni bir:.soft ·olarak g6rmez. 19 Zaten bugün
kendini Hacı Bektaş-ı V~.li'ye bağlay~n Bektaştiiğin ve AleViliğin heterodoks yapısı da bunun en kuvvetli delilidir. BektaŞiliğin önce Sünni bir tarikat olduğunu,. fakat.Balım .Suitan·
tarafından)>..ugü.~· bilinen hüViyetine sokulduğunü Heii sü-- · ·ren..~;iiiiyetçi muhafazakar iezi.n bilimsel-ve· tririhr li.iÇbir
kıirnet.i ·yc;>k.t}lr~ Jas~~·r. tarihinde de böyle bir olayın beİı
zeri~evcut değil~ir. Haci Bektaş-ı Veli'nin Sünni· bir mu ta-:
savvıf ol.duğu tezini ileri sürenler, ge11ellilde ona inal ettilderi Mahalat isimli esere dayanırlar. Bugıüne. kadar değişik ·.
....__
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18 Blc. Eflllld, i, 482.

19 . Şalıayılı'ın bu tavrının sebebine y~lmrc.ln ll nunınrnlt .nottn temas cdilinişti.
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araştırıciİar tarafından metni yayınlanan20 ve süfiliğe yeni giren· mür~dler için basit seviye'de bir el ·kital?ı niteliğini taşı~
yan bu eserin, hiçbir ~uhteva kritiği yapılmamıŞtır.. 'Eserin
üstünde en kapsamlı Çalışmayı yapan Esat Coşan, bir edebF
yat tarihçi~i gözüyle eserin yalm.z ·muhteva analizinf yapm~Ş,
fakat ~i~~!~~§h1~.ID!ş,· Hacı Bektaş-~ Veli'yi. d~
gözle
bir Ehl-i Sünnet alim ve mutasavvıfı olarak değerlendirmiş
lir.21 D~ğer yayınlayı~ılar da aynı şekilde h~reket etmişl~rdir.
Ancak son yıllarda, Hacı Şekta·~·ın Ehl-i Sünnet'ten olduğu
nu ispat yolunda üzerinde çok spekülasyon yapılan bu eserin Hacı• Bek~aş-ı Veli'ye aidiyeti tarihen henüz belg~lerid~ril
miŞ değildir. Bunun gibi, _Kitabü'l-Fevaid, Fatih Te{Şiri ve ya-.
· kın bir geçmişte· yine hiÇbir bilimsel kritik -;;etodu .uygulanmadan, sırf Mahalat ile aynı dld içinde' bulunuyor diye -metinde bir tek defa Hacı Bektaş_-ı Veli'nin adı geçmediği gibi,
onu ima .eden' en ufak
bir keli~e dahi bulunmadığı
ha ide-:
.
.
.
ona atfen yayımlanan Şerh-i Besm~le vb. 'risalelerin de• Hac;ı ·
Bektaş-ı Veli'ye aidiyeti ·Çok şüphelidir. iı Günümüzde· ona .
atfen 'slçıganlaştırılrnış bir hı:tlde tekrar edilip. dur~ n sözler
için de .aynı, husus ·geç·erlklir. ·Esasen Hacı Bektaş-ı· veıı:'ko
numundaki konar-göçer bi~ Türkmen aşiretinde yaşayan bır
Türkınen.sOfisiniıi bu· tarz eserler yazıp yazamayacağı tartı
şılabili~. ~ugüne kad_
a r böyle bir olayın henüz bir başka örrı.eğine rastlaridığını söyleyebilıriek zordur.
Vilayetname'nin dikkatli bir tahlili, ,Hacı BektaŞ-ı Veli'~in
he~ Ahmed-i Yesevi hem de Kutbeddin Haydar geleneklerini sıkı sıkıya koruyan bir Haydari şey hi _olduğunu/3 Elvan

?u

1

••

.

i

.

20 Msi. bk. Mehmet Yaınıın, I-/acı Belııns-ı Vclr. Malıaldı ve Maslamaı;lılı, lsıanbul
1985, GO.Ibo.y Yay.; Esat Coşıın, Hacı ..
Dclıttış-ı 'Velr,. Malıalllt, lsuınbul'ı986.
21 Bit. yulınrdnld noua gösterlle n eser, iııcelcmeler, ss. xy-Lxı.
22 Bk. Rüştü Ş;ırdn{\. Her Yilııiiyle Hacı Belıtaş-ı Velr ve en Yeni E.seri Ş~rlı-1 Be~ıncle,
lzmir 1985.
:
·
. 23 Blc. Vililyeınllıııe, ss. 9-16. Bu 'eser, Hııcı
... Bel<taş-ı Vclt'yi çilıar darb (sııç, sakııl,
.
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Çelebi, Ahmed Eflaki ve Aşıkpaşazade'nin eserleri ise, ori.un
B~ba ResO.l'ün, yani -bir Vefaı. şeyhi olan.: Baba tlyas-ı 'Hora;·. sanrriin ha lifesi bulu~dugunu açıkça gösteriyodai. 24 Kay.. D:aldarımızd:aİ<i. bu kayıtlara güvenmek gerekirse, onun so.fi
kimliği komısunda şu sonucu ulaşmamlz lazım geliyor. Ha:
ci Bektaş-ı Veli -çok büyük bir ihtimallE:, H3:ydarilik 'tarikau1 nın· bir ~ensubu olara}{ An~dolu'ya gelmiş; sonra· Baba llyas-ı Hör~sani' çevresine girerek Vefarl.ik tarikatının da .bir
·müntesibi olmuş
olma'lıdır. 'O hayatmin sonuna· kadar da
.
.
çok muhtemel olarak böyle yaşadı. Bu durumda kendisi- .
nin, sanıldıgı gibi, adını taşımasına rağmen ·Bektaşiliği' biz- ·
zat kurmamış olduğu mU:hakkaktır. Bugün bütün araştırıcı- .
lar bu konuda fikir birliği içindedirler. Zaten Bektaşilik, 16.
yüz)iı.lm ilk yıllarmda Balıni Sul tan tarafından Hayaariliğ~n·
ı

~çinden· ay:rıamal~,_ş_gr_~-~Y.l~. Qt:ı.~n ac:}ıp.a lq.ır~J~uştur.

. . Büt_ü n bu süre içinde çarpıcı olan. hadis,e; Hacı Bektaş-ı
Velt etrafında teşekkül eden külıtun, Anadoluıda ondan çok'
daha eski olan ve göçlerle.buraya intikal eden Ahmed-:i Yesevi,· Kutbeddin Haydiir, Dede Garkın kültlerini ve nihayet,
.
. .
.
büyük bir dini-sosyal hareketin lideri olmasına ·rağmen Ba.ballyas kültünü ke:ndi içine· alması ve böylece, Anadolu'da-:
'ki bütün heterodoks so.fi eğilimleri temsil eder duruma
'yüks~lmesidh·:. Ayrıca bütÜıi. yerel lslam ÖI\Cesi külderi de·
kendi bünyesi içinde .özümseyerek bg.ğdaş(ırmacı (senkre- .
tilc) bir yapı ~~taya koymak suretiyle,25 kendini Anadolu

-

,\
l<:ış u.raşı) yapan, uzun ve _gür bıyıldı, belden y~l<:ırısı. çıplak bir .abdal olarak·

ı~iir etm.ek suretiyle tipik bir Haydari. dervişi oldugunu dolayiı olaralt anlatır.

24 Bk. Mcnlllııbu'l-Kudsiyye, gösterilen yer; Ariflerin Meıılııbelcri, gösterilen yer;
·
. TevarUı:i Al-~.Osman, gösterilen yer.'
'scnltrctik yapısı .konusunda geniş bilgi için bk. .l<öprO.lü, "Anada- ·
· lu'da lslanıiyet", ss. 405-8; aynı yazar, "Belıtaşıligin mcıişe'leri", gösterilen· yer-.

2~ . Bekıaştligin

de i lr~ne Meliltoff, "Reclierchcs ·s ur lcs composants du syncr~ıisme· Bekıachi
. alevi", SLııdla Tıırcologica, Memoria~ Alc.di Bonıbaci Dicata, Napali 1982·, ss.
379-395; aynciı bk. aynı yazar, Uyur Jdih Uyardılar, çev. Turan Alpteldn: Istanbul 1993, ss. 117-138.
·
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Türl~ hete~odol~sisinin temeline yerleş~rebilmiş bulunması:..
dır. Nitekim bu bağdaştırmacıhk özelliğidir ki, Bektaşiliğe
1

.

dünyaca ünlü hoşgörülü nitel~ğini kazandırmıştır.
. lşte bu bağdaştırmacı kÜltün teşekkülü, ~ynı zamanda
. menkabevi, yahut mitolojik Hacı Bektaş-ı Veli'yi sahneye çı
karacak ve hem Bektaşiliğin h~m Aleviliğin merkezine
oturtacaktır. Yani, Hacı Bektaş-ı Veli asıl tarihsel rolünü, yaşarken değil, tıpkı Hz. lsa, Hz. Ali, ve· hatta ünlü sUfj Hallac-ı Marı$ur gibi, öldükten sonr~ oynayacaknr. Bu sebeple
' şunu diyebiliri-z ki, Hacı Bektaş-ı Veli yaşarken yapamadığı- .
iu, öldükte~ sonra. yapmıştır. ·

··'Menkabevi yahu·t mito1Qjik Haa Bektaş-ı ·
Veli ve Abdal Musa
·
.·
Şurasını u~utmamalıdır ki, Bektaşilik'ten başka hiçbir tari- .
katın piri bu derece muazzam bir kültün, güçlü bir iman'ın
ve kutsallıgın konusu·. olmamıştır. Mevl~na CeHileddin'in
Mevlevilik'teki yeri .bile, 'Hacı Bektaş.7 ı Veli'nin Bektaşilik'te- .
ki yeriyle karşılaştirılaqıaz. O 'halde tarihsel Hacı Bektaş'-ı
Veli'nin mitolojik Hacı Bektaş-ı Veli'ye dönüşerek kutsallık
kazanmas'ı ve bir ima'nın 'konusu olmasi hadisesi nasıl meydana gelmiştir? Bu çok mühim olay rtasıl bir sürecin ürü·nüdür? Bu sür~ç nasıl gerçekleşmiştir? ·
Bu önemli soruların cev.abı, bugün Antalya-Elmalı yakı
nındaki Tekkeköy'de bulunan türbesinde yatan Abdal Mu:sa'da· düğümlenmektedir. Vaktiyle Fuat KoprülÜ, Abdal
Mu~a'ya . tahsis ettiği bir monografide, 14. yüzyılda· Hacı .
.B~ktaş-ı Veli'nin Sulucakaraöyük'teki tekkesinden yetişen
bu mühim şahsiy~tin, Hacı Bektaş-ı Veli kÜltünün yayıl
masında nasıl büyük bir rol oynadiğını· mükemmel bir şe
kilde ortaya koymuştur. 26 Köprülü'nün araştırmalanİldan
...
.
~

26 Bk. "Abdnl Musa", llŞT. O. KOprüln, TK, sayı: 124, sene: -1973; ss. 198-207.
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ve g9nümüz· bilim adamlarinin yeni çalışmalanndan çıkan
sonuca· göre, kendi yaşadığı dönemde pek tamnmayan bu
mütevazı Türkmen şeyhini, gerek hayatt~yken, gerekse ölümünden kendi zamanına kadar geçen süre .içinde üretilen
yeni menkabeler a~acılığıyla, başta yeni kurulmakta olan
Osmanl~ Beyliği olmak üzeı:e, bütün Orta ve Batı Anadolu'da tanıtarak adeta tekrar hayata kavuşturan, Abdal Musa
. olmuştur. Bu itibarla kelimenin tam anlatnıyla, , "Apd~L~~: '
sa Alevi-Bektaşi k~şiıp.in~.!i_inançl~~ında y~ş~y~!l m}!glojik
Hacı Beki:aŞ~'i · veWnin-yaratıcıs~dıt' .dep;ı~!~.. hiçbir .zaman _
m\lbalağa-·sayılmamalıdır:· ışte bugü~ elimizd~'. huiÜnan ve'' " ·
Alevi-Bektaşi toplulukları nezdinde kutsal· bir ·kitap muamelesi gören Vilayetname, IS. yüzyılın son yıllarında bu
menkabderin toplanıp. yazıya geçirilmiş şeklinden ibaret
oh;ıp, çoğunluğu i.tibariyle bu mitol~ji~~~_ç!.!kl~.t2.t!•.Y.~!!'r..,,_
yansıtır. Ancak bu, Vilayetname'ae hiçbir tarihsel teme~
yo}{tU'f. anlamına gelmez. Al<sine, Vilayetname'de Hacı Bektaş-i"VeH'nin tarihi şahsiyetini aydıntatmaya yarayacak 'oldukça ilginç ipuçları vardır. Yukar~a bunlardan yararlamlmışur. Ancak bu yine de Vi layetname'nin genel niteliğini
· değişti~mez. Alevi-Bektaşi toplulukları bugün Hacı Bektaş-ı
Veli'yi Vilayetı:ıame'niı:,ı takd.i m ettiği mitolojik çerçevede tanır ve· takdis ..eder~er; bu çerçeveye aykırı bir şey söylendiği
zaman şiddetle tepl~i göste.rirler. .
·
Vilayetname nasıl bir Hacı Bektaş-ı Veli portresi çiziyor?
Vilayetname'deki Ha~ı Bektaş-ı Veli'nin eri belirgin niteliği,
C...U.Oniki lm~oyuna nisbet edihnesi, y~ni Peygamber sütalesine mensup bir. seyyid olmasıdır. Babası .Ibrahim-i Sani
lmarTı Musa Kazım nesiindendir ve Horasan hukÜmdarıdır.
Y~ni H~cı Bektaş-ı'Veli ~.ir şehzadedir. KüçÜl~ken önce ü~lü
süfi Lokman-ı Per.rende'nin, sonra onun tavsiyesiyle Ahmed-i Yesevi'nin yanında eğitilir. Dalı~ o zamanlar birçok
kerametler gösterer~k herkesi hı~yretler içinde bırakır. Ahmed-i Yesevi'nin nefes evlildı olan Kutbeddin Haydar'ı, esir
. 165 ' .
:,

düştügü Bedf!hşan ilindeki ka[trlerin elinden kurtarır. Spnra

onuri.. artık olgu~laŞtığını gören Ahmed-i Yesevi, :'kendisipe
halifelik (yetkili temsilcilik) sembolleri olan cihaz-ı Jcihr'i
(tae, şamdan, seccade, sofra ve alerri) 'teslim etmel$ suretiyle .
beline ta~ta kılıcını kuşatır ve Rum (Anadolu) diyarını irşad etmelde görevlendirir. ..
,
.
"(?;)Anadolu'ya. gelmed~n ö!lce Mekk~'ye .giderek hac gö~evi
.ni de
. . ifa eden
-. Bektaş, Hacı unvanını böyle alır. Dönüşte
· Necef'i ve Kerbela'yı ziyaret ettikten sonra Anadolu'ya gelir. B~ ra daki Rıim Erenleri orı,un gelişinden haberdar olur- .
larsa .da buna pek sevinmezle~. Hacı · Bektaş-ı Veli; .Çepni
oy~agına mensup konar-göçer
.d tiru.
.
.birkaç evin kışlağı
mundaki Sıilucakaraöyük'e (bugünkü· Hacıbektaş .kasabası) ,gelir. Kadıncık A.na'nıh evine misafir olur. Bu a!ada kerametler.iyle dikkat Çeker. ç:Jeçimini · sağlamak için k9)1ün .
sığırlarını g'üder. .
.. .
..
~ir müddet sonra bugünkü c!.ergahın yerinde ilk. inzi~a ·
y~ri ·ahin Kızılca Halvet'i yapar. Bugünkü tekke bu araız:ide
.yer almaktadır. Böylçce Hacı . Bektaş-ı Veli artık kendini kabul ettirmiş ve mürid ·edinmeye baŞla~ıştır. Ünü· çabuk yayılır. Çevre·deki' veliler ·cevliya) ~:mu kısk~mırlar ve Çeşitli sı
navla'r dan geçitiderse de o pepsini utandırır. Avuc~ndal~
Yeşil Ben'i gösterer~k ~z. Al.i'nin m~zhar'.ı olduğuiui, yani ·.
onun kendi bedeninde zuhur ettiğini ispat eder. Böylece
·
Rum'un.en büyük evliyası oldugu anlaşılır. ı
. H.acı Bektaş-ı Vel! buradaki ikameti esnasında . S~yyid
Mahmud-ı Hayran!; Ahi. Evran vb:: büyük Rum evliyasıyhi
yakınlık kurar. Çevredeki gayri müslimlerle yakın ilişkiler .
içine gi,rer: Moğol otoriteleriyle tajı.İş.ır.-Onlarda~ bir k1smı- · .
nı Müslüı:nan eder. :Su arada birçoJ,<. da halife yetiŞtiiir. Sonunda ölümünden az evvel onların heı: birine halifelik ica- ..
zetttamesi vererek Anadolu'nun bir yanma yollar ve.kendisi
1
• ·
.de Içerametine yakışır bir ölüml~ vefat eder.
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Sonuç:

•'

Buraya kadar hiÇ şüph~iz ki çok kısa olarak anlatılaplardan
ortaya çıkan sonuc·a bakıl'ırsa, Hacı Bektaş-i Veli'nin asıl şôh
retinin 've etrafında teşekkül eden muazzam kültün, vefatmdan sonra teşekkül ettiğini söylemeliyiz. Bu kültün esas l~ay,. .
nag1 onun Sulucakaraöyük'teki dergahı olup burası .bir ~:
dari zaviyesidir. 14. yüzyılın ilk çeyre~~en sonra buranın
· şeyiii olan Abdal Musa, bir Haydar! şeyhi olarak kendine
mensup olan bir kısım derv.işleriyle buradan 'kalkıp yeni kurulmakta qlan Osmanlı Beyliği arazisine gitmiş, orada Orhan
.Gazi'nin hizmetin~e f~tihlere 'katılmış :ve başarılı olmuştur.
Fakat onun yaptığı asıl büyük iş bu fetihlerdeki başansı değil, bu arada birlikte savaştığı Osmanlı gazilerine Hacı Bektaş-ı Veli'nin menkabelerini anlatarak onu tanıtınası olmuş
tur. O bunu önce Bursa havalisinde yapmış, S<?nra burad~n.
Bergama ve yakınlarıpa geçmiş, oradan da· Antalya'ya giderek bugünkü Tekl<eköy'de zaviyesini açıp yerleşmiştir.
· Bu tarihi .hadise şunu gösterir: Hacı Bektşş-ı Veli kültü ·
önce, hayanayken bizzat Hacı Bektaş'ın da mensubu bulunduğU Haydar! dervişleri arasında ortaya çıkmış, gelişmiş ve
onlar vasıtasıyla her tarafa yayılmıştır. Osmanlı gazileri ar~. cılığıyla Hacı Bektaş-ı Veli'yi tanıyan Osmanh sult:anları, Ye.niçeriliği kurarken, onun Osmanlı gazi.leri arasında yaygın ,
olan güçlü Hacı Bektaş kültü sebebiyle ocağı ona bağlam\Ş
lar, böyle~e Hacı Bektaş-ı Veli'nin hanrası Osmanlı topraklarında giderek gelişme!{ suretiyle büyüyüp ünlenmiştir. 16.
yüzyılın ~başlanna gelindiğinde. ise, Balım Sultan, Haydarilik'ten aynhp, Osmanlı hÜkümet merkezinin desteğini de
alarak Bektaşilik 'ta~ikatını Hacı Bektaş-i VeWnin adına bugün bildiğimiz şekliyle fiile~ kurmuştur. 27
27

Hacı Bektaş-ı

ve Hııydartligin Belcın.şlli!lin kuruluŞun
A. Yaşar Ocııl<, Osmanlı /mparatorlııgıı'ııtla Marjinal Stıjrlflı: l<a!eııdcı;ıler. Ankara 1992, ss; 210·215:
Veli'nin

Haydıuilik'le ilgisi

dııki rolüne dnir yeni bir tez ve binakım görüşler için·bk.
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lşte Hacı Bektaş~ı

Veli ölümünden sonra böylec~ Anadolu.
Türk heterodol<sisinin teşekkÜl sürecini fiilen. tamamlamış
ve kendisi~i de pnun merkezine y~rleşÜrmiştir. Bugün iste~· .
Sünni ister Alevi ve Bektaşi olsun, kendini sevenlerin ve
ta.kdis edenlerin 'gönlünde ve kafasır~da ·tarihsel şahsiyetin. den çok mitolojik kimliğiyle yaşamak[adır.
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