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ALEVİLİĞİN İSLAM ÖNCESİ İNANÇLARA UZANAN KÖKLERİ:

HACI BEKTAŞ VELİ VELÂYETNAMESİNDE “IDUK YER-SUB” 

Aynur KOÇAK

“Kızılca Halvet” yakınında bir kızıl kaya vardı, bir

dam duvarı kadar büyüktü. Hemen o kayanın

üstüne bindi, ey kayacık, dedi, Tanrı’nın izniyle o

gelen erenlerden yana yürü, Kaya, hemencik kuş

uçar gibi gürleyip Aliler sırtına doğru yürümeye

başladı. O kayanın, şimdiki halde başı, tıpkı bir kuşa

benzer.” (Gölpınarlı: 49)

Giriş

Alevi- Bektaşi inançları üzerinde yapılacak incelemelerde Hacı Bektaş Veli’nin

eserleri, velâyetnameler, deyiş ve nefesler, çeşitli versiyonlarıyla Buyruk’lar temel

kaynaklardır. Bunlardan velayetnameler, bir erenin şahsı etrafında oluşan kerametlerden söz

ederken aynı zamanda onun dâhil olduğu kültür grubu hakkında bilgi kaynağı görevini görür.

Hacı Bektâş-ı Velî Velâyetnamesi esas yönüyle Hünkâr’ın kerametlerini nakleden bu eserdir.

Bu kaynak eserde sistematik bir şekilde inanç konularını ve ibadet anlayışını görmek

mümkün değildir. Ancak olayların nakli ve bağlantılar sırasında Hünkâr’ın ve onun içinden

geldiği geleneğin dinî anlayışı hakkında ipuçlarına rastlanmaktadır (Üzüm 2002:13). 

Hacı Bektâş-ı Velî Velâyetnamesi, zengin içeriğiyle farklı disiplinlere kaynaklık

edebilecek niteliktedir. Çalışmamızda bu kaynak eser, bir bildiri sınırları içinde eski Türk

inançları ekseninde “ıduk yer-sub”, “dağ”, “su”, “taş-kaya”, “ağaç” başlıkları altında ele

alınacaktır. 

I. “IDUK YER-SUB”
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Orta Asya Türk topluluklarında en eski dini inançları, yaşadıkları bozkır hayatı ve

kültürü şekillendirmiştir. Orta Asya’daki bu eski göçebe bozkır kültürüne “atlı çoban kültürü”

de denilmiştir. Asya kavimlerinin kültürüyle ve dolayısıyla Türkler’in kültürüyle ilgili

araştırma yapanlar bu topluluklarda aynı inançlara rastlandığından söz etmişler; bunları da

Gök Tanrı inancına bağlı gök ve yer kültüyle, atalar ve tabiat kültlerinin bulunduğunu ortaya

koymuşlardır. Eski Türk inanç sisteminde dünya gök, yer ve yer altı dünyaları olarak

algılanmaktaydı. Yer hâmilerinin başında “Yer-Sub” ruhu gelmektedir. Orhun-Yenisey

Âbideleri’ndeki Yer-Sub koruyucularının “ıduk” olarak adlandırılması bunların yüksek

statüleri ile ilgilidir  (Bayat 2007: 250).  Yazıtlarda genel adıyla “Iduk Yer-Sub” olarak geçen

ve aslında nehir orman, dağ, yağmur, taş, yıldırım, pınar gibi tabiatın koruyucuları orta dünya

yani yer üzerinde bulunmaktadır. Yakutlarda bu hâmi ruhlar, genel terim olan iççi, Altaylarda

ezi, Orta Asya, Azerbaycan ve Anadolu’da iye, ie, yiye Buryatlarda ejin veya izen olarak

adlandırılmaktadır (Bayat 2007: 207). 

Eski Türkler, doğada mevcut her varlıkta içeriği kavranamayan gizli bir takım güçler

bulunduğunu düşünerek dağ, tepe, taş, kaya, ağaç ve su gibi nesneleri canlı kabul ederlerdi.

Dağlar, tepeler, ağaçlar, kayalar ve sular hisseden, iyilik veya kötülük yapabilen varlıklardır.

Bundan dolayıdır ki eski Türkler bu varlıkların bizzat kendilerine değil, işte bu gizli güçlere

takdis hissi beslemişler ve saygı, minnettarlık, korku karışımı bir tavır takınmışlardır (Ocak

2002:65). Bu tavrın izlerine geçmişten günümüze yazılı ve sözlü kültür ortamlarında

rastlamak mümkün olmaktadır.

Oğuz Kağan Destanı, Dede Korkut Hikâyeleri,  Kaşgarlı Mahmut’un sözlü kültür

ortamından aktararak oluşturduğu sözlüğünde ve daha birçok yazılı kaynakta eski Türklerin

inanç yapılarının izleri açıkça yer almaktadır. Dede Korkut’un “Gölgelice kaba ağacın

kesilmesin!” alkışında, Pir Sultan’ın “Öt benim sarı tamburam/ Senin aslın ağaçtandır/ Ağaç

dersem gönüllenme/ Kırmızı gül ağaçtandır” şeklindeki dizelerde de bu inançların izlerini

bulmak mümkündür.

II. DAĞ: “ARAFAT DAĞI-HIRKA DAĞI”

Hacı Bektaş-ı Velî Velayetnamesinde önemli bir mekân olarak dağ ve tepe,

mağaradan söz edildiğine tanık oluruz. Bunlar inziva, ibadet ve riyazet yeri olarak karşımıza

çıkar. Özellikle adları belirtilen dağlar, Arafat Dağı ve Hırka Dağı’dır.  Doğal mekânlar



3

içinde dağların özel bir yeri bulunur. Dağ, yerle gök arasındaki bağın temel direğidir.

Eliade’ye göre, merkez simgeciliğinde dağın önemi büyüktür. Bu, yüksek olma erdemidir.

Yüksek bölgeler kutsaldır (Eliade 2009:115). Dağlar ve tepeler, tarihin en eski devirlerinden

beri yükseklikleri, gökyüzüne yakınlıkları dolayısıyla insanların gözünde ululuk, yücelik ve

ilahîlik timsali kabul edilmiş bu yüzden de insanüstü varlıkların, ilahların mekânı olarak

düşünülmüşlerdir. 

Abdülkadir İnan, “Türk Boylarında Dağ, Ağaç ve Pınar Kültü” adlı makalesinde Orta

Asya’da eski Türkler’in yaşadıkları çeşitli bölgelerde dağ kültüne rastlandığını ifade

etmektedir. Bu dağlar “mübarek”, “mukaddes”, “büyük ata”, “büyük hakan” anlamlarına

gelen Han Tanrı, Buztağ Ata, Bayın Ula gibi adlarla anılmaktadır. Her boyun, oymağın kutsal

dağı bulunmaktadır. Han-yoan Dağı, Hunlar’ın Gök Tanrı’ya kurban kestikleri ve kutsal bir

mekândır (İnan 1966: 272). Göktürkler’in “Ötüken” adındaki ormanlı dağı kutsaldır ve

hakanın çadırı da buradadır. Kaşgarlı Mahmut da Türklerin özellikle dağları ve tepeleri kutsal

saydıklarını ve bunlara secde ettiklerini ifade etmektedir. Eski Türklerdeki bu uygulamalar

bazı dağların Gök Tanrı’nın mekânı olarak algılanması neticesidir. Ayrıca dağlara atfedilen

kutsallığın bir başka yönü de atalar kültüyle de ilişkisi olmasındandır. Bunu da dağlara “ata” 

adının verilmesinden anlamaktayız.

Velâyetname’de sıklıkla karşımıza çıkan dağdan biri “Hırka Dağı”dır. Anlatıda bu

dağın ad almasından söz edilir. Hünkâr, günlerden bir gün abdallarıyla bir dağa seyre çıkar.

Dağın üstüne gelince abdallarına ateş yaktırır. Hünkâr, ateş yanınca coşup semâ’a girer.

Abdallar da ona uyarlar. Kırk kere ateşi dolanırlar. Derken Hacı Bektaş, hırkasını çıkarıp

ateşe atar. Hırka, tamamıyla yanıp kül olur. Sonra Hünkâr, o külü alıp savurur ve “bu külün

düştüğü yerden odun bitsin” der. Dönüp makamına varır: Bu andan itibaren o dağın odunu,

günden güne çoğalır.  Abdallar, gidip keserler, getirip yakarlar, ışırlarlar.  O dağa bu yüzden

“Hırkadağı” denir ve o dağın odunu kıyamete dek bitmez. (Gölpınarlı:36). 

Velâyetnameye göre, gaib erenleri bu Hırka Dağı’nda buluşurlar:

Bir gün, Saru İsmail, Hünkâr’ın huzuruna varıp el kavuşturdu. Hünkâr, nedir İsmail’im dedi,

gönlündekini dile getir, işitelim. İsmail, Erenler Şahı dedi, Hırkadağı’nın üstünde, iki çerağın yanmakta

olduğunu gördüler. Hünkâr, Gaib erenleridir, bizi görmeye geldiler. Onlar, makamlarından kalkıp buraya

dek geldiler, biz de varalım dedi. ( Gölpınarlı: 64).



4

Bu dağın adını aldığı “hırka” sufi gelenekte manevi anlam taşır. Schimmel’in aktardığı

bilgiye göre Hucviri, derviş hırkasının anlamını şöyle ifade eder: “Yakası (insanlarla sohbetin

sona erdiğini anlatır, kolları emre boyun eğmektir, kendini tutmaktır, iki peşi yoksulluk ile

saflığı dile getirir; kemeri sürekli müşahadeyi anlatır; etek ucu Allah huzurundaki sük’unu,

kenarı ise tevhid makamına kurulma demektir” (Schimmel 2000: 123). Mürit üç yıllık

hizmetten sonra  “Sûfîliğin simgesi” hırka’yı giyerdi. Mürit ile şeyh arasında üçlü bir ilişki

vardı: Hırka yoluyla zikr’e başlayacak, sohbet ile hizmete alınacak ve eğitilecekti. Mürit’e

hırka giydirilerek Sûfîlik simgeselliği korunmuştur. Kullanılmış, hatta Efendinin kutsal elinin

dokunduğu giysiyi giyerek mürit, şeyhin, hocasının gücü olan bereket’inden nasibini alırdı.

(Scimmel 2000:122-123). 

Velâyetnâme’de hırkanın yine bir dağla birlikte anıldığına şahit oluruz.  İmâm

Ca’fer-al- Sâdık’tan Bâyezâd-ı Bıstâmî’ye gönderilen hırka, Hacı Bektaş’ın hocası Lokman

Perende’ye dağda giydirilir. Hırka giydirmek tasavvufi geleneğin bir ritüelidir. Bir ritüel için

seçilen mekânın da kutsal olması gerekir. Gerçekten de dağlarda gezen Lokman Perende’ye

böyle kutsal addedilen bir mekânda yani dağ başında hırka giydirilir:

Lokmân-ı Perende, bir zaman, cezbeye tutulmuştu, dağlarda gezerdi. İmâm Ca’fer-al- Sâdık, hırkasını,

Bâyezâd-ı Bıstâmî’ye vermiş, Lokman’a göndermişti. Bâyezid, araya araya onu bir dağ başında buldu,

hırkayı verdi, İmam’ın selamını söyledi ve hırkayı, Lokmân’a giydirdi (Gölpınarlı:5).

Bu eserde dağlarla birlikte anılan bir diğer mekân da mağaradır. Mağaralar, evliyaların

sığınağı, barınağı olarak çeşitli inanışlara konu olurlar (Boratav 1999: 74).  Mağara, kapalı bir

mekân olması dolayısıyla bir erginlenme mekânı olarak da değerlendirilir. Yaratılışın,

oluşumun, dönüşümün yaşandığı mekân olan mağara, Memlûk tarihçinin Türklerin ilk

atasının ve anasının yaratılışını anlattığı efsanede de yaratılış mekânıdır ve dolayısıyla bu

mekân kutsal kabul edilir. Hacı Bektaş’ın da Arafat Dağı’nda inzivaya çekildiği mağara da

onun erginlenme mekânıdır. 

III. TAŞ-KAYA: “KARATAŞ”

Türklerdeki taş inancı düşünüldüğünde ilk akla gelen  “ya da” taşıdır. Ancak

Türklerdeki tek taş inancı bu değildir. Bunun dışında değişik efsane ve destanlarda taşlarla

ilgili değişik inançların olduğunu görürüz. Türk boylarının türeyişi anlatan destana göre bir

gece gökten nur sütununun yeryüzüne iner. Bu altın ışıktan bir çam ağacı gebe kalır ve beş
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şehzade doğurur. Bunların en küçüğü olan (Buğu) Han’ın yabgu seçilir. Oğuz İli böyle bir

mucizeyle kuruldur ve gökten inen nur sütununu yeryüzünde taşlaşarak, yeşim taşından bir

kaya meydana getirir. Bu kayaya (Kutlu Dağ) adı verilir ve bu kutsal tanınır. Beyazlara

bürünmüş ak sakallı bir ihtiyar (Buğu) Hanın rüyasına girerek, bu kayaya saygı gösterdikleri

sürece Oğuzların hâkimiyette kalacaklarını haber verir. Daha sonra bu kaya Türklerin elinden

çıkar. Türkler de başlarına gelen felaketlerin sebebini bu kutlu kayanın parçalanmasında

görürler.  

Velâyetname’de Sulucaöyük’ün eski mescidinin önünde Hacı Bektaş’ın  üstüne

oturduğu ve bazen de yattığı bir Karataş’tan söz edilir  (Gölpınarlı: 60). Hünkâr’ın kurbağaları

susturmasını anlatan kerameti “Kaya Tekkesi” denilen yerde gerçekleşmiştir. Tekkenin

“kaya” olarak adlandırılması da kayanın ne denli önemsendiğinin kanıtıdır.

O vakit Kırşehri’nde Seyyid Salih derler bir er vardı. Bu erin şimdiki mezarı yakınlarında bir tekke vardır

ki Kaya tekkesi diye meşhurdur. Bektaşihanedir; orada Hünkâr, Ahi Evren, Şeyh Süleyman, İsa-yı

Mücerred ve Sâlih oturmuş sohbet ediyorlardı. Oradan bir ırmak geçerdi. Irmağın içinde kurbağalar

ötüşmeye başladı. O derece ötüyorlardı ki erenlerin huzuru kaçtı. Hünkâr, a kurbağacıklar dedi, ya biz

söyleşelim, siz dinleyin, ya siz söyleşin, biz dinleyelim. Bu söz üzerine kurbağalar, hemencecik sustular.

(Gölpınarlı, 54)

Bu eserde taşlarla ilgili inanışlardan en önemli motif  “taş kesilme”dir. Bundan 

Hünkâr’ın kerametleri arasında “taşa döndürme” de mevcuttur. Hünkâr, hacca giderken

kendisine saldıran aslanları ve kendinse ekinlerinden vermeyen harman sahiplerinin arpa,

buğday, mercimek ve nohudunu taşa döndürür. Burada hem hayvan, hem de bitki taşa

dönmüştür:  

Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî, Türkistan’dan Rûm ülkesine hareket edince önce hacca niyet etti. Yolda çöl

içinde tenhaca giderken, aslanların sığındıkları bir yere uğradı. Oraya korkudan insanlar, adım

basamazlardı. Hünkâr oraya varınca iki aslan, Hünkâr’a doğru saldırdı. Yakınına geldikleri vakit Hünkâr,

başlarından kuyruklarına kadar, iki eliyle ikisini de sağızladı, ikisi de taş oldular (...) O iki aslanın taş

olduğu yer Kürdistan’a yakındır, oralardan geçenler görürüler. (Gölpınarlı: 17)  

Hacı Bektaş (Sulucakaraöyük’e doğru giderken) eteğini açıp harman sahiplerinden bir şey istedi, bir

şeyimiz yok dediler. Hünkâr, bir şey olmasın dedi, geri döndü. Çeç sahipleri, çeçlerini açtılar, gördüler ki

ne kadar arpa, buğday, mecimek, nohut varsa hepsi taş olmuş. (Gölpınarlı: 34)
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Taşların tanık olarak dile gelmeleri, kayanın yürümesi Hacı Bektaş’ın kerametleri

arasındadır:

Saru’nun öküzlerinin kaybolmasıyla ilgili olarak Hünkâr, taşları göstererek tanıklarım dedi, bunlardır.

Köylüler bunlar taş dediler, nasıl tanıklık eder? Hünkâr, o Bektaş’a döndü. Bektaş dedi. Tanrı izniyle

olayı, doğruca söyleyin, tanıklık edin bana. Hünkâr’ın bu sözü üzerine taşların beşi de, Tanrı izniyle dile

geldi, Saru dediler, öküzlerini sığıra katmak istediği vakit sen, ben senin öküzlerini gütmem, kurt yerse,

yahut bir zarar gelirse benden değil dedin. O dinlemedi, kattı, sen de bizi tanık tuttun. Halk, taşların

tanıklığını duyunca,  Saru’yu lânet etti, hepsi de Hünkâr’ın ayağına baş koydu. Saru, sokranarak vardı

gitti. ( Gölpınarlı: 32)

“Kızılca Halvet” yakınında bir kızıl kaya vardı, bir dam duvarı kadar büyüktü. Hemen o kayanın üstüne

bindi, ey kayacık, dedi, Tanrı’nın izniyle o gelen erenlerden yana yürü, Kaya, hemencik kuş uçar gibi

gürleyip Aliler sırtına doğru yürümeye başladı. O kayanın, şimdiki halde başı, tıpkı bir kuşa benzer.

(Gölpınarlı: 49)

Velâyetname’de Hünkâr’ın ayaklarıyla kayayı yoğurması ve ayak izlerinin kayada

kalması, elleriyle kayayı hamur gibi tutması şeklinde kerametlerine de rastlanmaktadır.

Böylece doğadaki en sert unsur onun ellerinin içinde, ayaklarının altında hamur gibi

olmaktadır:

Hünkâr, bu sözü duyunca hemen o kayanın üstüne çıktı. Dizleriyle ayaklarıyla kayayı yoğurmaya

koyuldu. Kaya, hamur gibi yumuşamıştı, Hünkâr’ın dizlerinin, ayaklarının izleri kaldı o kayada. Adam,

köye koştu, olayı köylülere haber verdi. Köylüyle beraber kendisi de Hünkâr’ın ayaklarına kapandı, hepsi

de hayırduasını aldılar. O kaya, hâlâ durur, Hamurkaya diye anarlar. (Gölpınarlı: 33)

Hünkâr, bir kere ya Allah deyip elini uzattı, taşı tuttu, parmakları, hamura gömülür gibi taşa gömüldü,

taşı yere bıraktı. (Gölpınarlı: 60)

Aynı eserde Saru Saltuk’un da Kalıgra kalesine tırmanırken ayaklarının taşa

gömülmesi, ellerine de kayanın destek olması kerametine rastlanmaktadır:

(Saru Saltuk) Kalıgra kalesinin bedenine tırmandı. O kayaya tırmandıkça kaya, ellerine karşı gelir,

tutunurdu. Mübarek ayakları da taşa gömüldü. Şimdi bile hâlâ o kalede ellerinin, ayaklarının izleri

görünüp durur (Gölpınarlı: 46).

Hünkâr’ın bir sözüyle mermer direğin üstündeki taş ve duvar öylece durmaktadır:
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(Hünkâr), Halep şehrine geldi, Ulucamide bir erbain çıkardı, Ulucami’nin avlusunun ortasında bir ulu

mermer direk vardı, o mermer direğin üstüne bir taş koydu, biz gelinceye dek dursun, âhir zamanda biz

gelir, indiririz dedi (Gölpınarlı:17).

Hünkâr, bir gün Kadıncık’ın evinde namaz kılarken duvar eğildi, yıkılacak hale geldi. Kadıncık, Erenler

Şahı dedi, duvar eğildi gibi, oradan uzaklaşsanız. Hacı Bektaş mübarek eliyle duvara dur diye işaret etti,

duvar durdu (Gölpınarlı: 28).

Hünkâr, bir dervişin sözü üzerine taşı bıçakla ikiye bölmüştür:

Hacı Bektaş, bir gün mescit önündeki bir taşın üstüne oturmuştu. Elindeki bıçakla bir hıyarı kesip

yemedeydi. Birisi gelip derviş dedi, o hıyarı bizim bıçağımız da keser, ersen şu taşı kes de erliğini bilelim

ve oradaki bir sivri taşı gösterdi. Hacı Bektaş, hemen o taşa bıçak vurdu, taşı hıyar gibi ikiye böldü. O

adam, Hünkâr’ın elini öptü, ayaklarına kapandı. O taşın iki parçası da hâlâ, Akkapı’nın dibinde duru,

erenleri ziyaret edenler, o taşları da ziyaret ederler (Gölpınarlı:34).

IV. Su: “Zemzem Pınarı”

Suyun dinsel çok yönlülüğü, tarihte pınarlar, nehirler ve ırmaklar çevresinde gelişen

pek çok inanış doğurmuştur. Akan su “yaşar”, hareketlidir. Esin kaynağı olur, iyileştirir,

rehberlik eder. Su kaynağı ya da nehir, güç, yaşam, süreklilik ifadesidir. Vardır ve canlıdır.

Temsil ettiği dinsel görüş ne olursa olsun suyun işlevi her zaman aynıdır: bütünü parçalar,

biçimleri yok eder, “günahlardan arındırır”, hem canlandırır hem arındırır. Suyun kaderi,

yaratılışın öncülü olmaktır. Velâyetname’de Hünkâr’ın babası İbrahim-al-Sâni Şeyh

Ahmed’in kızı Hâtem’i pınar başında görüp âşık olur (Gölpınarlı:3). Burada güç, yaşam,

süreklilik simgesi olan suyun başında âşık olmak adeta geleceğin habercisi gibidir. Bunların

evliliğinden doğacak insan, suyun özellikleriyle donanacaktır.

Velâyetname’de Hacı Bektaş’ın kerametleri arasında yerden su çıkarması motifine yer

verilmiştir. Bunlardan ilkinde hocası Lokman Perende’yle birlikteyken secdeye kapanmasıyla

gerçekleşmiştir:  

Lokmân-ı Perende, bir gün Bektaş’a bilge öğretirken Bektaş dedi, dışarıya çık, bir ibrik su getir, abdest

alayım. Bektaş, hocam dedi, bir nazar etseniz de mektebin içinden bir su çıkıp aksa, biz de dışarıdan su

getirmeye muhtaç olmasak.  Lokmân-ı Perende, âmin dedi. Bektaş, elini yüzüne sürüp secdeye kapandı.

Hemen mektebin ortasında güzelim bir pınar çıktı, kapıya doğru akmaya başladı. Lokmân-ı Perende, Hacı

Bektaş’ın adı Bektaş Hünkâr kaldı.  (Gölpınarlı: 5-6)
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Diğer su çıkarma kerameti ise eliyle yeri kazması ve “ak pınarım” sözünü üç kez

tekrarlaması neticesinde olmuştur:

Hünkâr, kalktı, bir yere vardı, eliyle yeri kazdı, ak pınarım, ak pınarım, ak pınarım dedi. Üçüncü

defasında, Hünkâr’ın vilâyetiyle yerden, arı duru bir su çıktı öyüğe doğru akmaya başladı. (Gölpınarlı:

40).

Hünkâr’ın suya ilişkili olarak bir başka keramete ise yanından geçtiği ırmağın içindeki

balıkların ona selam vermeleri şeklinde gerçekleşmiştir:

Bir gün o ilde (Kürdistan), bir toplulukla giderken bir ırmağa yaklaştılar. Irmaktaki balıklar, baş çıkartıp

Hünkâr’a selam verdiler. Hünkâr, selamlarını alığ sağ olun da dedi, varın, teşbihinizde olun (Gölpınarlı:

17). 

V. Ağaç: “Dut ağacı-Ardıç ağacı”

Ağaç gücü ve ifade ettikleri sayesinde dinsel bir nesne özelliği kazanmıştır. Ağaca

kutsal güçlerin yüklenmesi, onun dikey olması, yerden bitmesi, yapraklarını mevsim mevsim

yenilemesi, süslü ve güzel oluşundandır. Böylece insanüstü bir gerçekliği ifade eden bir

konuma bürünmüştür. Ağaç varlığıyla (gücüyle) ve evrim yasasıyla  (yenilenme) kendi

yapısında tüm kozmosu yeniler. Gelişmiş toplumlarda ağaç bu özelliğiyle evreni simgeler,

ilkel zihniyette ise ağacın evren oluşu onu yinelemesi ve simgelemekle birlikte varlığını da

taşımasından kaynaklanmaktadır. Kutsal ağaç; simge özelliğini kazanmak için somut ve

biçimsel özelliklerini kaybetmez. Dinler tarihi araştırmacılarından Eliade, bunu ağacın maddi

varlığından değil, özelliklerinden ve temsil ettiği güçten kutsal sayıldığını belirtmektedir

(Eliade 2009:269-270). İnsan, kutlu tanıdığı her mekânla ağaç arasında münasebet kurmuştur.

Eski çağlarda Orta Asya’da ve Tükler’de ağaç kültünün hayli yayıldığı anlaşılmaktadır. Roux,

İslam öncesi Türklerdeki ağaç kültünün ilk ortaya çıkış bölgesi olarak Ötüken’in dağlık

arazisi olduğunu belirtir. Ötüken ağaçlı bir dağdır ve ağaçların varlığının ısrarla belirtilmesi,

ağaçların o yerin kutsallaştırılmasında katkıda bulunduğunu göstermektedir (Roux 2002:158).

Velâyetname’de Hünkâr’ın Rûm’a gidişine ilişkin olarak Horasan erenlerinin Rûm

erenlerine yanan bir odunu atmaları ve odunun da dut ağacı olarak tekkenin önüne

dikilmesinden söz edilir. Burada ağacın kutsiyetiyle birlikte Hacı Bektaş’ın Rûm ülkesinde

dal budak salacağına işarettir. Onun tekkesi mukaddes sayılacak, onunla birlikte ebediliği
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simgeleyen ağaç da aynı derecede kutsallaştırılacaktır. Kutsal mekânı seçen insan değildir.

Kutsal mekân, insan tarafından “seçilmez” ancak onun tarafından “keşfedilir”.  Kutsal

olmayan bir mekân sonradan kutsallık kazanabilir. Ama her durumda, mekân, farklı bir şey

tarafından öne çıkarılır. İşaret çoğu kez bir hayvan veya bu anlatıdaki gibi bir yana bir odun

olabilir (Eliade 2009:357).

Horasan erenlerinden biri, ortada yanan ateşten bir odun alıp Rûm ülkesine doğru attı, Rûm’daki erenler

ve gerçeklerden biri, bir odunu tutsun, Türkistan erenlerinin, Rûm’a er gönderdikleri, erenlere malûm

olsun, dedi. O odun dut ağacıydı, Konya’da, Emir Cem Sultan’ın halifesi Halk Ahmed Sultan, dutu,  Hacı

Bektaş tekkesinin önüne dikti. O ağaç, hâlâ durur, yukarı ucu, yanıktır. (Gölpınarlı: 17)

Bir ağaç hiçbir zaman yalnızca kendisi için kutsallık kazanmaz; her zaman onun

aracılığıyla ortaya konulan, anlamlandırdığı ve simgelediği şey adına bir kutsiyete sahip

olmuştur. Araştırmalar ağacın bir tapım nesnesi olmaktan çok bir simge olduğu sonucuna

varmıştır (Eliade 2009: 270). Ağaçlar arasında ardıç, özellikle Alevi-Bektaşi gelenekte önemli

bir yer tutar. Hacı Bektaş Sulucaöyük’e ilk geldiğinde, halk önceleri onun gerçek bir velî

olduğunu anlamamıştır. Bu yüzden köyü terk etmesine ses çıkarmazlar. Gerçeği anladıkları

zaman ise, hep birden peşine düşüp geri getirmek isterler. Hacı Bektaş gelenlerin elinden

kurtulmak için yakındaki Hırka Dağı denilen yüksek bir tepenin üstünde bulunan bir ardıç

ağacının yanına ulaşır. Ardıçtan kendisini saklamasını ister. Ağaç derhal dal ve yapraklarıyla

bir çadır biçimini alır ve onu içinde saklar. Gelenler kimseyi bulamazlar. Böylece halkın

elinden kurtulan Hacı Bektaş, orada kırk gün çile çıkarır, ibadet ve riyâzat yapar. Dedecik

Ardıç /Devcik Ardıç denilen bu ardıç, tâ eskilerden beri ziyaret edilmektedir (Boratav 1978:

75).

Bu hal, Hünkâr’a malûm oldu. Hırka dağına yöneldi. O dağın tepesinde bir ardıç ağacı vardı. Hünkâr,

ardıç dedi, bir an budaklarınla sakla beni, ben de kıyamet günü seni saklayayım. Ardıç, budağıyla, pürüyle

kıbleye karşı eğilip bir çadıra döndü. Hünkâr, içine girip ibadete koyuldu. Orada bir çile çıkardı. Şimdi o

ağaca Devcik ardıç derler (Velâyetname: 25).

VI. İkili ve Üçlü Sistem:  “Dağ/Su, Dağ/Ağaç, Tepe/Su/Ağaç”

Kutsal yerlerin en ilkeli taş, su ve ağaçtan oluşan mikrokozmoslardır. Kutsal yerlerin

kökeni çoğu zaman bir ormandır ve sonra burası ağaç-taş-sunaktan oluşan bir meydan haline

gelmiştir. Zaman zaman kutsal yer bir ağacın etrafında oluşturulan kapalı alandır, ağacın

yanında bir taş, sunak ya da dikey olması ve ağaçtan yapılmasıyla kutsallık özellikleri
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gösteren bir direk bulunmaktadır (Eliade 2009:365-368) . Velâyetname’de dağ- su, dağ-ardıç,

dağ-su-ağaç olmak üzere ikili ve üçlü şekilde de “Yer-Sub” izlerine rastlanmaktadır. Hırka

Dağı üstünde bir ardıç ağacı, dağ-ağaç ikili yapıda karşımıza çıkmaktadır (Velâyetname: 56). 

Arafat Dağı’ndaki “Zemzem Pınarı”, dağ-su ikili yapıya uymaktadır. (Hünkâr), Arafat

dağındaki çilehaneye geldiğinde oradaki karanlık mağarayı görür.  Mağaranın önündeki bir

yeri, parmağıyla dürttüğü zaman oradan güzelim bir su çıkar. O su  “Zemzem Suyu”dur.

Hünkâr’ı ziyarete gidenler, kutluluk için o suyla yıkanırlar (Velâyetname: 28). 

Velâyetname’deki Sarı Saltuk anlatısına göre, Hacı Bektaş, bir gün Arafat dağındaki

çilehaneden çıkıp şimdi “Zemzem Pınarı” denilen bir yere gelir ve bir çobanın koyun

otlattığını görür. Burada Arafat dağı, Zemzem Pınarı gibi adlarla anılan mekânlar kutsiyet

kazanmış yerlerdir. Dağ yücelik, su ise yaratılış, arınma ve yeniden doğuş imgeleriyle

değerlendirildiğinde kutsal mekânlardır.

Hacı Bektaş, bir gün Arafat dağındaki çilehaneden çıkıp şimdi “Zemzem Pınarı” denen pınarın yanına

geldi gördü ki bir çoban, bir bölük koyun, pınar yanındaki alana yaymış, gütmede. Hünkâr, çobanın

yanına gitti, arkasını sığadı, adın nedir çoban dedi. Çoban, adım Saru Saltuk’tur, ne emredersiniz, elimden

geldiği kadar hizmette olayım deyince Hünkâr, haydi dedi, seni Rûm ülkesine saldık (Velâyetname: 

44-45).

Tepe-su-ağaç üçlü sisteme de örnek olarak Hünkâr’ın Ahi Evren’le bir tepede

buluşmalarıyla ilgili anlatıda yer almaktadır:

Hacı Bektaş bir kere daha, Ahi Evren’i görmek için Kırşehri’ne hareket etti. Ahi Evren’ e malum oldu, o

da karşı çıktı, tepenin üstünde birbirleriyle buluştular. Sohbet sırasında Ahi Evren, Erenler Şahı dedi, ne

olaydı da abdest almaya, içmeye yarasaydı. Hünkâr, mübarek eliyle bir yeri eşti, arı duru güzelim bir su

çıktı. Akmaya başladı. Ahi Evren, gene Erenler Şahı dedi, bir gölgelik ağaç da olsa, sıcak günlerde

gölgelenirdi. Hünkâr, ne olur Ahi’m dedi. Ahi Evren’in kavak ağacından kesilmiş bir sopası vardı, onu

aldı, bir yeri kazıp dikti. Bir anda yeşerdi, yapraklandı (…) O ağaç büyüdü, nice zaman durdu. Sonra

Kırşehri’nden biri geldi, o ağacı kesti, evine kullandı. Ahi Evren oğulları, iyi etmedin dediler; orası

Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî ile Ahi Evren’in buluştuğu yerdi, âşıkların muhiplerin ziyaret yeriydi; sana

hayırlı olmaz bu. Gerçekten de az bir zaman sonra o adam öldü, evi yıkıldı, onunla beraber o ağacı

kesenler de yok oldular (…) (Velâyetname: 51-52)

Sonuç
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Velâyetnamede karşımıza çıkan dağ/tepe, taş/kaya, su ve ağaca ilişkin inanışlar Eski

Türklerin “Iduk Yer-Sub” inançlarının uzantılarıdır. Bunlar, Arafat Dağı, Hırka Dağı,

Karataş, Zemzem pınarı, dut ağacı, ardıç ağacı gibi müstakil olarak karşımıza çıktığı gibi dağ-

su, dağ-ağaç, dağ-su-ağaç olmak üzere olmak üzere ikili ve üçlü sistemler olarak da

izlenebilmektedir.  

Yararlanılan Kaynaklar

Bayat, Fuzuli 2007) Türk Mitolojik Sistemi 1, İstanbul: Ötüken Neşriyat.

Boratav, Pertev Naili (1999) 100 Soruda Türk Folkloru, İstanbul.

Esin, Emel (2001) Türk Kozmolojisine Giriş,  İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

Gölpınarlı, Abdülbaki  Vilâyet-nâme-Manâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî ,İstanbul: İnkılâp Kitabevi.

Üzüm, İlyas (2002) Kültürel Kaynaklara Göre Alevilik, İstanbul: Horasan yayınları.

Ocak, Ahmet Yaşar (2002) Alevî ve Bektaşî İnançlarının İslam Öncesi Temelleri,  İstanbul: İletişim Yayınları.

Schimmel, Annemaria (2000) Tasavvufun Boyutları, Çev. Yaşar Keçeci, İstanbul: Kırkambar Kitaplığı.

Eliade, Mircae (2009) Dinler Tarihine Giriş, Çev. Lale Arslan, Yay. Haz. Ergun Kocabıyık, İstanbul Kabalcı
Yayınevi.

Roux, Jean Paul (2002) Türklerin ve Moğolların Eski Dini, Çev. Aykut Kazancıgil, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

İnan, Abdülkadir (1966) “Türk Boylarında Dağ, Ağaç ve Pınar Kültü”, Reşit Rahmeti Arat İçin, Ankara.


