
ÖZET

Hacı Bektaş Velî’nin modern Türk tarihçiliğince kabul gören tarihsel hayatı herhâlde 
en güzel 15. yüzyıl Osmanlı tarihçisi Âşıkpaşazâde’nin şu sözleri ile özetlenebilir: “şeyh-
likten ve müritlikten fariğ… bir meczup, budala aziz idi.” Âşıkpaşazâde’nin meşhur Tevâ-
rih-i Âl-i Osman’ı Hacı Bektaş’tan bahseden mevcut en eski kaynak olmamakla beraber 
hiç şüphesiz Hacı Bektaş’a dair en fazla teferruat içeren kaynaktır. Belki de bu yüzden, 
modern tarihçilerin Hacı Bektaş algısı üzerinde beriki adına yazılmış Menâkıbnâme de 
dâhil olmak üzere diğer bütün kaynaklardan daha fazla etkin olmuştur.  Âşıkpaşazâde’nin 
çizdiği Hacı Bektaş resminin hâlen modern çalışmaların esasını teşkil ettiğini söylemek 
mümkündür. Hâlbuki dikkatli bir bakış Âşıkpaşazâde’nin bu meselede tarafsız olmadığını 
ortaya koyacaktır. Esasen tarihçinin eserinde bir bölümün sonuna koyduğu bu bahsin 
isteksizce yapılmış mecburî bir ekleme olduğu ve kendisini de yakından ilgilendirdiği an-
laşılan birtakım iddialara cevap vermek amacıyla polemik üslubuyla yazıldığı açıkça gö-
rülmektedir. Âşıkpaşazâde’yi bu hususta kaynak olarak kullanırken onun kendi pozisyonu 
ve amaçlarını dikkate alarak yazdıklarının bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiği açıktır. 
Bu makale, Âşıkpaşazâde’nin bu meseledeki pozisyonunun böylesi bir kritiğe tâbi tutmayı 
amaçlamakta ve bu çerçevede Âşıkpaşazâde’nin Hacı Bektaş’la ilgili verdiği bilgilerin tek-
rar gözden geçirilmesi gerektiğini savunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hacı Bektaş, Bektaşî, Âşıkpaşazâde, İlk Osmanlılar.

ABSTRACT 

Modern historiography on Haci Bektas bears clear stamp of Ashikpashazade’s desc-
ription in his famous chronology of the Ottoman Dynasty. Ashikashazade’s presentation 
may be summarized in one sentence: Haci Bektas was a lunatic saint-dervish who had 
nothing to do with (spiritual) master-disciple relationship. In the mean time, other sources, 
some of which precede Ashikpashazade, picture Haci Bektash in a different way: as an im-
portant sufi leader enjoying significant spiritual authority on his contemporaries. Although 
he clearly contradicts to the accounts of other sources, however, Ashikpashazade’s view 
still constitutes the center of gravity of modern studies on Haci Bektas and Bektashis. 

To the moment, modern scholars resorting to Ashikpashazade’s account on Ha-
ci Bektas did not question his own position against the latter and his followers. When 
endeavored such a query, one would immediately notice that Ashikpashazade was a 
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ış spokesman of a party situated itself against Bektashis. One of the chief ideas governing 
Ashikpashazade’s history is to prove the prominent role of his ancestors in the early Ot-
toman initiative. At the same time, during the late Fifteenth century, Bektashis were also 
raising their counter argument, claiming the eminent Bektashi contribution to the Otto-
man enterprise. The limited sources available in our possession provide enough clues to 
make us to assume a polemic between orthodox sufi circles, to which Ashikpashazade 
belonged, and Bektashis on the foundation of the Ottoman Principality. 

It is well-known that the socio-cultural backbone of the early Ottoman principality was 
rested on Turkomans. At the same time, the spiritual figures governing the religion of this 
Turkoman mass were successors of the Babaî movement, among whom was Haci Bek-
tas. So in the most general term, there was a significant Babaî contribution in the early Ot-
toman success. Ashikpashazade himself was a descendent of Baba Ilyas, thus claiming 
this contribution for his family. Nonetheless, none of his forefathers until him lived in the 
Ottoman territories. On the other hand, Haci Bektas and his followers were cultural and 
religious heirs of Baba Ilyas. And they truly deserved the tribute for Babaî contribution to 
the Ottoman principality. When read Ashikpashazade’s chronicle and the Hagiography of 
Haci Bektas, both were written during the late Fifteenth century, in this perspective, one 
would immediately realize this polemic between the two parties.

Ashikpashazade was, thus, not objective regarding Haci Bektas. On the contrary he 
was an enemy of Bektasis, hence Haci Bektas. Because of that he successfully silenced 
Haci Bektas and Bektashis in the early periods of the Ottoman history. The passage rela-
ting Haci Bektas in his history was an answer to questions of his audience. There is every 
reason to suspect that he added this passage unwillingly. Indeed, the entire passage is 
written in polemical style aiming to nullify some positive arguments about Haci Bektas. 

The aim of this article is to decipher Ashikpashazade’s biased position against Bek-
tashis and hence to suggest a reappraisal of his account on Haci Bektas.

Key Words: Haci Bektas, Bektashi, Ashikpashazade, Early Ottomans.

Hacı Bektaş Velî’nin modern Türk tarihçiliğince kabul gören tarihsel hayatı 
herhalde en güzel 15. Yüzyıl Osmanlı tarihçisi Âşıkpaşazâde’nin şu sözleri ile 
özetlenebilir: “şeyhlikten ve müritlikten fariğ… bir meczup, budala aziz idi.” 
(Âşıkpaşazâde, 1949: 238). Âşıkpaşazâde’nin meşhur Tevârih-i Âl-i Osman’ı 
Hacı Bektaş’tan bahseden mevcut en eski kaynak olmamakla beraber hiç 
şüphesiz Hacı Bektaş’a dair en fazla teferruat içeren kaynaktır. Belki de bu 
yüzden, modern tarihçilerin Hacı Bektaş algısı üzerinde beriki adına yazılmış 
Menâkıbnâme de dahil olmak üzere diğer bütün kaynaklardan daha fazla et-
kin olmuştur.  Âşıkpaşazâde’nin çizdiği Hacı Bektaş resminin hâlen modern 
çalışmaların esasını teşkil ettiğini söylemek mümkündür. Hâlbuki dikkatli bir 
bakış Âşıkpaşazâde’nin bu meselede tarafsız olmadığını ortaya koyacaktır. 
Esasen tarihçinin eserinde bir bölümün sonuna koyduğu bu bahsin isteksiz-
ce yapılmış mecburî bir ekleme olduğu ve kendisini de yakından ilgilendir-
diği anlaşılan birtakım iddialara cevap vermek amacıyla polemik üslubuyla 
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ışyazıldığı açıkça görülmektedir. Âşıkpaşazâde’yi bu hususta kaynak olarak 
kullanırken onun kendi pozisyonu ve amaçlarını dikkate alarak yazdıklarının 
bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiği açıktır. Ancak onun Hacı Bektaş 
hakkında verdiği bilgiler henüz böylesi bir kritiğe tâbi tutulmamıştır.

Bu makale Âşıkpaşazâde’nin Hacı Bektaş ile ilgili modern tarihçiliğe dam-
gasını vuran yukarıdaki iddiasının tarihsel gerçekleri yansıtmaktan uzak ol-
duğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bunun için, önce Âşıkpaşazâde’nin 
Hacı Bektaş ismine karşı negatif bir tutumunun olup olmadığı Tevârih-i Âl-i 
Osman’ın bazı bölümlerini çağdaşı diğer kroniklerle karşılaştırmalı olarak ana-
liz edilmek suretiyle belirlenmeye çalışılacak, daha sonra onun bu tutumu-
nun sosyo-politik ve dinî arka planını tahlile yönelip Âşıkpaşazâde’nin sözleri 
kendi sosyal-dinî muhiti içerisinde anlaşılmaya çalışılacaktır. Son bölümde 
Âşıkpaşazâde’nin eserinde 158. Bâb’a sonradan eklediği anlaşılan Hacı Bek-
taş ile ilgili pasaj tarihçinin kendi arka planı ile beraber tekrar okunacak ve 
verdiği (ve vermediği) bilgiler bu çerçevede değerlendirilecektir. 

Âşıkpaşazâde ve onu takip eden modern tarihçilerin Hacı Bektaş Velî ile 
ilgili görüşlerini iki ana başlık altında incelemek yararlı olacaktır. Bunların bi-
rincisi, Hacı Bektaş Velî’nin yaşadığı dönemde saygın ve etkili bir şeyh olup 
olmadığı meselesi; ikincisi ise ilk Osmanlılarla bir temasının olup olmadığı 
meselesidir. Bu iki ana başlığa bağlı olarak Bektaşîlik tarikatının ortaya çı-
kışında ve Yeniçerî Ocağı’nın kuruluşunda Hacı Bektaş’ın muhtemel rolü de 
tartışmalı bir konu olarak öne çıkmaktadır. 

Âşıkpaşazâde’ye göre Hacı Bektaş kardeşi Menteş ile beraber Horasan’dan 
kalkıp Sivas’a gelmiş ve orada Baba İlyas’ın müridi olmuş bir derviş idi. Da-
ha sonra kardeşi ile beraber Sivas’tan Kayseri’ye gitmişler, Menteş buradan 
tekrar geri Sivas’a dönerken Hacı Bektaş Kara Öyük’e gelip yerleşti. Menteş 
Sivas’ta şehit edildi.2 Yine Âşıkpaşazâde’nin ifadesinden anlaşıldığı kadarıyla 
Hacı Bektaş -kaynaklarda yeterince açık olmayan- bir sebepten3 dolayı is-

2 Âşıkpaşazâde kimler tarafından neden şehit edildiğini söylemese de bu ifade modern 
tarihçiler tarafından Menteş’in Baba İlyas hareketine katıldığı ve isyan sırasında Anadolu 
Selçuklu askerleri tarafından öldürüldüğü şeklinde yorumlanmıştır (Ocak, 1996a: 455-58; 
Ocak, 1996b:173-4). 
3 Bu sebebe dair Elvan Çelebi’nin Menâkıbu’l-Kudsiyye’sinde çok muğlak bir ifade var: 
“Bir yine lu’b nice vâki’dür / Şol ki Kendek’de ceng-i sultânî / Hacı Bektaş şol sebepten 
hiç / Göze almadı tâc-ı sultânı”. (Elvan Çelebi, 1995:  169). Aynı eser daha sonra Mertol 
Tulum tarafından tıpkıbasımı ve latinize edilmiş hali yan yana olacak şekilde önceki yayına 
yönelik eleştiriler içeren bir uzun girişle beraber tekrar yayınlanmıştır. Tulum birinci dizenin 
ilk kelimesini “Bir yine” yerine “Birine” olarak okumayı tercih etmiştir(Tulum, 2000: 633). 
Elvan Çelebi’nin bu ifadelerinde Hacı Bektaş’ın neden isyana katılmadığına dair gönder-
meler olduğu görülmekle beraber bu sebep açıkça ifade edilmiş değildir. 
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ış yana katılmadı ve Anadolu Selçuklu Devleti’nin merkezinden görece uzak ve 
Türkmen zümrelerinin yoğun yaşadığı bir bölgede Sulucakarahöyük’e yerleş-
ti (Âşıkpaşazâde, 1949: 237).

Âşıkpaşazâde’nin bize göre asıl tartışmalı iddiaları bundan sonra başla-
maktadır. Tarihçiye göre Hacı Bektaş keşf ve keramet sahibi olmakla beraber 
meczup, budala bir aziz idi; şeyhlikten ve müritlikten çok uzak idi. Mürit-
leri olmayan ve tarikat şeyhliği makamından çok uzak olan kendi halinde-
ki bu meczup derviş manevî sırlarını sadece kendisine evlat edindiği Hatun 
Ana’ya aktardı. Böylece herhangi bir mürit edinmeden vefat etti. Hatun Ana 
Hacı Bektaş’ın mezarını düzenleyip muhtemelen basit bir türbe şeklini ver-
di.4 Daha sonra Hatun Ana’ya muhip olan Abdal Musa Hacı Bektaş’ın sır-
larının bir bölümünü Hatun Ana’dan öğrendi.5 Hatun Ana zamanında dahi 
ne şeyhlik-müritlik ilişkisi ne de herhangi bir silsile katiyen ortaya çıkmış 
değildi.6Âşıkpaşazâde’ye göre Abdal Musa’nın Hacı Bektaş’la  görüşmesi ve 
doğrudan bir ilişkisi olmadı. O Hacı Bektaş’ın sırlarını Hatun Ana kanalıyla 
dolaylı olarak öğrendi. Ayrıca Hatun Ana’nın yapmış olduğu mezar ya da ba-
sit türbe yanında bir süre yaşadı. Sonra Orhan Bey devrinde gaziler arasına 
karışıp gazalar etti. Âşıkpaşazâde’nin yüksek sesle ifade ettiği diğer bir iddi-
ası da Hacı Bektaş’ın Osmanlılarla hiçbir ilişkisinin olmadığı ve” Yeniçerîlerin 
börkünün Hacı Bektaş’tan geldiği” iddiasının tamamen bir yalandan ibaret 
olduğudur (Âşıkpaşazâde, 1949: 237-8).

Âşıkpaşazâde’nin iddialarını analize girişmeden önce onun modern tarihçiler 
üzerindeki etkisine kısaca göz atmakta fayda vardır. Bektaşîlik üzerine ilk çalışma-
ların Jacob’a ait olduğu görülür. Ona göre Hacı Bektaş yaşayıp yaşamadığından 
şüphe edilecek derecede kendi döneminde etkisizdi. Bektaşî tarikatının oluşumu 
16. Yüzyıl başında Balım Sultan ile gerçekleşti ve Hacı Bektaş’ın bu süreçte ismi-
nin kullanılmasından öte bir rolü olmadı (Jackob, 1908; Jackob, 1909).7 

4 Âşıkpaşazâde “Hatun Ana ol azizin üzerine mezar itdi” diyor (Âşıkpaşazâde, 1949: 
238). 
5 Bu son cümlede Âşıkpaşazâde’nin eserinde açıkça ifade edilmiş olmamakla beraber 
metnin akışı bu manayı kuvvetle telmih etmektedir.
6 Bu iki müessesenin o dönem toplumsal ve siyasî hayatında çok etkin olan ve müntesip-
lerine büyük prestij sağlayan tarikat yapısının iki temel direği olduğu göz önünde bulun-
durulursa Âşıkpaşazâde’nin burada ne demek istediği daha iyi anlaşılacaktır. Bu husus 
aşağıda ayrıntılarıyla tartışılacak.  
7 Ancak Jacob’un çalışmalarında ciddî hatalar olduğu başta Köprülü olmak üzere son-
raki araştırmacılar tarafından ortaya konulmuştur. Şiddetli Bektaşî aleyhtarı Hoca İshak 
Efendi’nin Kâşifu’l-esrar adlı eserinde ileri sürülen bazı mülahazaları aynen kabul etmesi 
Jacob’un özellikle tarikatın tesis edilişi ve Hurufîlik etkisi gibi hususlarda yanlışlara düş-
mesine neden olmuştur.
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ışJacob’dan sonra konuya Fuat Köprülü’nün eğildiğini görmekteyiz. O Hacı 
Bektaş ve Bektaşî tarikatının ortaya çıkışı meselesine önce Türk Edebiyatı’nda 
İlk Mutasavvıflarda (Köprülü, 1981) değinmiş, daha sonra “Anadolu’da İslâ-
miyet” makalesinde ve İslâm Ansiklopedisi’ne yazdığı “Bektaş” maddesin-
de İlk Mutasavvıflar’daki kimi görüşlerini tashih ederken bazı yeni açılımlarda 
da bulunmuştur. Köprülü İlk Mutasavvıflar’da Âşıkpaşazâde’yi takiben Ha-
cı Bektaş’ın tarikat kurma kabiliyetinden uzak meczup bir derviş olduğunu, 
Hicrî 9. asrın başlarında teşekkül eden Bektaşî tarikatının kendilerine tarihî 
mahiyeti çoktan unutulmuş olan Hacı Bektaş’ı pir ittihaz ettiğini, bunun öte-
sinde Bektaşîlikle Hacı Bektaş arasında bir bağ aramanın beyhude olduğunu 
ileri sürmüştür.8 Ancak Köprülü kısa süre sonra keşfettiği yeni vesikalar ışı-
ğında Hacı Bektaş’ı Bektaşî kaynaklarının çizdiği çerçeveye daha yakın bir 
surette kabul etmeye meyletmiş ve sonraki eserlerinde yukarıda özetlenen 
görüşlerini tashih etmiştir. Örneğin “Anadolu’da İslâmiyet” (Köprülü, 1922)9 
makalesinde anlattığı Hacı Bektaş, Velâyetnâme’nin sunumuna çok yakındır. 
Ona göre Hacı Bektaş Kalenderi-Haydari tarikatından pek farkı bulunmayan 
bir tarikatın kurucusu sayılan Horasanlı bir Türktü. Arapça vücuda getirdi-
ği Makâlât Sadeddin adlı bir müridi tarafından nesren, Hatiboğlu tarafından 
(hicri 812) da nazmen Türkçeye tercüme edilmiştir. Köprülü bu makalesinde 
Âşıkpaşazâde’nin Hacı Bektaş hakkındaki tarikata kadir olamayacak bir mec-
zup olduğu yolundaki iddiasını garazlı10 bulmakta ve Makâlât’ın mevcudiye-
tine ve Menâkıb’ın eskiliğine dayanarak Hacı Bektaşın “ulum-i İslâmiyedeki 

8 Köprülü bu eserinde tarikatın kurulmasıyla ilgili kendisinden önce Jakob tarafından or-
taya atılan tezi de eleştirir. Köprülü’ye göre tarikatın ortaya çıkışı iddia edildiği gibi 16. 
Yüzyıl başlarında Balım Sultan’la başlamamakta, 15. Yüzyılın başlarına kadar gitmektedir. 
Esasen h. 903 (1497-8) yılında II. Bayezid’e hitaben yazılmış Risâle-i Kudsiyye isimli bir 
eserden yaptığı kısa alıntı tarikat usûl ve erkânının 16. asır başlarından evvel teessüs etti-
ğini ortaya koymaktadır: “Ve bir dahı meczub-ı mutlak ve mahbub-ı Hünkâr Hacı Bektaş 
Hazreti’dir kim ol dahi şol makama cezb olmuştur kim aşk alemidir ve aşkın kisvelerinden 
bir kisve ânın başına elif-i tâcdır. Şol mânaya delâlet eder kim bu cümle mahlukâtın icad 
olunmasının aslı bir “elif”dendir ve elif hem cemi’ hurufun aslıdır ve ben ol makâma var-
dım ve ânın sırrına mahrem düştüm. Anın alâmetin başına koymuştur.” (Köprülü, 1981: 
111-12). 
9 Köprülü’nün bu çalışması daha sonra Franz Babinger’in aynı isimli makalesi ile beraber 
bir kitap içinde yayınlanmıştır (Köprülü, Fuat ve Franz Babinger, 1996). Bu makalede 
verilecek sayfa numaraları ikinci yayına aittir.
10 Köprülü bu garazın sebebine dair hiçbir şey söylememektedir. Elinizdeki makalenin 
esas amaçlarından birisi işte Köprülü’nün fark ettiği ancak hiç irdelemediği bu “garaz”ın 
sebeplerini, mahiyetini ve bunun Tevârih’te Hacı Bektaş’la ilgili anlatıma etkilerini keşfet-
mektir.  
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ış vukufu her türlü şüpheden azade bulunan” alim bir Babaî şeyhi olarak tasvir 
eder. Ayrıca Hacı Bektaş’ın eserlerinde muasırları olan diğer sufilerin eserleri-
ne nazaran on iki imama ikrarı ve tevelli-teberri’yi tavsiye etmesi dışında cid-
di bir fark bulunmadığını iddia eder (Köprülü, 1922: 64-65). Ayrıca Eflakî’ye 
dayanarak Hacı Bektaş’ın Baba İlyas’ın başlıca halifelerinden olduğunu ifade 
eder (Köprülü, 1922: 52). 

Öte yandan Köprülü Hacı Bektaş’ın Osman Bey ile görüştüğü ve Yeniçerî-
liğin ilk ihdasında dua ettiği iddialarının uydurma olduğunu ifade eder. Ona 
göre Yeniçerî Ocağı ile şeyhin ilişkisi hakkındaki meşhur söylencenin kaynağı 
hemen hepsi Hacı Bektaş müridi olan Rum Abdalları idi. “Osman ve Orhan 
devirlerindeki mütemadi serhad harplerine iştirak eden Türkmen babaları ya-
hud tâbir-i diğerle Rum abdalları hemen umumiyetle Hacı Bektaş Velî mürit-
lerinden oldukları cihetle Yeniçerî Ocağının hin-i tesisinde onun hatırasıyla 
teberrük olunduğu ve sonra bunun tarihî bir vesika şeklinde ağızlarda dolaşa-
rak nihayet tespit edildiği anlaşılıyor. Fakat her ne olursa olsun, Yeniçerîliğin 
teessüsünde Bektaşîlik ve Ahiliğin pek mühim rolleri olduğu sarahaten göze 
çarpmaktadır.” (Köprülü, 1922: 65). Köprülü İslâm Ansiklopedisi’ne yazdığı 
“Bektaş” maddesinde Yeniçerî Ocağı’nda Bektaşîliğin bir kült halini alma-
sının 15. ve özellikle 16. yüzyılda olduğunu ve bu sayede devlet himayesini 
kazandığını iddia etmektedir. O Hacı Bektaş ile Osman Gazi arasındaki mü-
nasebete dair rivayetlerin 15. yüzyılın ilk yarısında Bektaşîliğin imparatorluk 
içinde kuvvetli bir mevki kazanmasından sonra uydurulduğu görüşündedir 
(Köprülü, 1997: 461-64).

Hilmi Ziya Bey  bu hususta Köprülü’nün sonradan geliştirdiği görüşe pa-
ralel bir yaklaşım benimsemiş ve Hacı Bektaş’ın Ahmet Yesevî talebesi ol-
duğunu, Makâlât’ın ona ait olduğunu ve tarikatını bizzat kendisi kurduğunu 
kabul etmiştir. Ona göre Hacı Bektaş henüz yaşarken geniş Türkmen kitleleri 
üzerinde derin bir nüfuzu olan döneminin en saygın mutasavvıflarındandı. 
Ancak onun öğrettiği İslâm yolu yer yer Sünnî kalıpların dışına taşmakta idi. 
Hacı Bektaş’ın temsil ettiği ve yaydığı tasavvuf anlayışı esasen eski Türk ana-
nelerinin izlerini taşımakta şeraite uymayan fiil ve tutumların esas kökleri de 
buradan kaynaklanmakta idi (Hilmi Ziya Bey, 1924: 528-29).

Bektaşî Tarikatı üzerine 1937’de yayınladığı monografisi hala sahada tek 
olma hüviyetini koruyan John K. Birge de Hacı Bektaş’ın tarihsel hayatını 
aynı paralelde görmektedir. Birge’ye göre o Horasan’dan gelip Baba İlyas’a 
tâbi olmuş ancak isyana katılmayıp Sulucakarahöyük’e yerleşmişti. Kendi 
zamanında özellikle Türkmen zümreleri arasında geniş bir üne kavuştu ve 
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ışmüritler edindi. Aynı zamanda tarikat edep erkânına dair bazı ilk uygulamaları 
da başlattı (Birge, 1937: 50-51). Birge Hacı Bektaş’ın erken Osmanlılarla iliş-
kisi ve Yeniçerî Ocağı’nın kurulmasındaki rolü hususunda Âşıkpaşazâde’nin 
dışındaki kaynakları daha fazla benimsemektedir. Ona göre şeyhin bizzat 
kendisinin önce Yaya Ocağı sonra da Yeniçerî Ocağı’nın kuruluş sürecinde 
yer alması kronolojik olarak mümkün olmasa da müritlerinin bu süreçlerde 
etkin olması kuvvetle muhtemeldir. Birge daha da ileri gidip Orhan’ın karde-
şi Alaeddin Bey’in Bektaşî olduğu görüşünün yabana atılmaması gerektiğini 
savunmaktadır (Birge, 1937: 47). 

Köprülü, Hilmi Ziya (Ülken) ve Birge, Hacı Bektaş’ın tarihî kişiliği husu-
sunda Bektaşî kaynaklarına (ve onlara yakın diğer kaynaklara) daha çok iti-
bar ederken sonraki akademisyenlerin bu meseleye yaklaşımlarının tekrar 
Âşıkpaşazâde eksenine kaydığı görülmektedir. Mesela Irène Mélikoff Hacı 
Bektaş’ın tarihsel kişiliğini anlatırken – Eflakî ve Elvan Çelebi’yi okuduğu hal-
de - birebir Âşıkpaşazâde’yi takip etmektedir. Mélikoff Hacı Bektaş’a birçok 
makalesinde ve kitabında değinmektedir. Ancak onun görüşlerini herhalde en 
güzel Hacı Bektaş üzerine yazdığı monografi denemesindeki şu satırları özet-
ler: “Hacı Bektaş ne tarikat kurmuş ne de sağlığında müritleri olmuştu. Adının 
öne çıkması, XIV. yüzyılda Osmanlı Sultanlarının kendisini Yeniçerî Ocağı’nın 
piri saymaları11 iledir. Hacı Bektaş bu sırada sağ değildi. Ünü kendisinden 
sonra ve kendisine rağmen yayıldı.” (Mélikoff, 1999: 74, 196). Mélikoff net ifa-
delerle belirtmese de Makâlât’ın Hacı Bektaş’a ait bir eser olduğu görüşüne 
de soğuk bakmaktadır (Mélikoff, 1999: 99-107).

Esas itibariyle Mélikoff’u izleyen Ahmet Yaşar Ocak’ın kimi hususlarda 
Mélikoff’un Âşıkpaşazâde’ye tam sadık çerçevesini esnettiği, Bektaşî kay-
naklarına berikine göre daha fazla söz hakkı verdiği görülür. Alevîlik ve Bek-
taşîlik tarihîne dair birçok araştırmasında konuya temas eden Ocak’ın görüş-
leri en derli toplu haliyle Diyanet İslâm Ansiklopedisi’ne yazdığı “Hacı Bektaş 
Velî” maddesinde bulunur. Ocak, Âşıkpaşazâde’nin sunumunu Hacı Bektaş 
Velî’nin tarihî hayatına en yakın bilgi olarak kabul ettiğini açıkça ifade eder 
(Ocak, 1996a). Ocak’a göre daha sonra oluşacak Bektaşî kültü doğrudan 
Hacı Bektaş’ın bir eseri olmayıp bu hususta esas pay sahibi onun adını Os-

11 Mélikoff yaşadığı dönemde böylesine etkisiz ve nüfuzsuz bir meczup dervişin Osmanlı 
sultanları tarafından neden Yeniçerî Ocağı gibi devletin en önemli kurumunun piri sayıldı-
ğına ikna edici bir açıklama getirmemektedir. Esasen bu konuda Köprülü’nün ortaya koy-
duğu çerçeve henüz aşılabilmiş değildir. Aşağıda İlk Osmanlılarla ilişkilerin ele alınacağı 
bölümde bu hususa döneceğiz. 
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ış manlı gazileri arasında başarıyla yayan Abdal Musa’dır. Ancak Ocak’ın genel 
anlatımı Hacı Bektaş’ın kendi yaşadığı dönemde Âşıkpaşazâde’nin iddia et-
tiğinden daha etkin olduğu yönündedir. Ona göre, Hacı Bektaş kimseyle mü-
nasebeti olmayan münzevî bir meczup değildi. Aksine Türkmen kitleleri ara-
sında esasen Horasan Melametiliği’nden kaynaklanan cezbeci ve gayriSünnî 
bir tasavvuf öğreten bir Vefaî ve Haydarî dervişi idi. Yine de son tahlilde 14. 
ve 15. Yüzyıllarda ortaya çıkan “Hacı Bektaş kültü” ile Hacı Bektaş’ın tarihsel 
hayatı ve icraatları arasında pek az ilişki vardı. Bu bağlamda ne bir tarikat 
kurduğu ne de Makâlât gibi eserler yazdığı kabul edilemez (Ocak, 1996a).

Yukarıdaki kısa özetten anlaşılacağı üzere modern tarihçiliğin Hacı Bek-
taş hakkında geliştirdiği görüş dairesel bir seyir izlemiştir. Jacob’la başlayan 
ilk çalışmalarda Hacı Bektaş’ın belli belirsiz şahsiyetiyle Bektaşîlik tarikatının 
oluşumuna katkısının yok denecek kadar az olduğu görüşü ortaya çıkmış-
tır. Köprülü ilk çalışmalarında esasen Âşıkpaşazâde’yi takiben onun tarihsel 
hayatı ve kişiliği hakkında benzer bir görüş ortaya koymuş, ancak sonraki 
araştırmalarından Âşıkpaşazâde’nin “garazlı” bakışını fark ederek görüşlerini 
Bektaşî kaynakları lehine revize etme ihtiyacı hissetmiştir. Hacı Bektaş’ın ya-
şadığı dönemde etrafında müritler toplamış hatta tasavvufî eserler vermiş et-
kili bir şeyh olduğu görüşü Hilmi Ziya (Ülken) ve Birge ile (her birinin kendine 
göre ekleyip çıkarmalarıyla beraber) devam ederken Mélikoff’la tekrar Âşık-
paşazâde çizgisine dönüldüğü görülür. En son halka olarak Ocak, Mélikoff’un 
neredeyse birebir Âşıkpaşazâde ile örtüşen yaklaşımını genişletmeye gayret 
etmekle beraber özünde berikinin çerçevesini esas almıştır. Hacı Bektaş ve 
Bektaşîlik üzerinde hâlen tarihçiler arasında hâkim görüş de esasen Méli-
koff ve Ocak tarafından son hâli verilmiş olan bu son görüştür ki bu görüş 
üzerinde Âşıkpaşazâde’nin diğer bütün kaynaklardan daha baskın –hatta 
Mélikoff’ta tamamen hâkim– olduğunu söylemeye lüzum yoktur. 

Bununla beraber, 14. yüzyıldan itibaren birçok kaynak Hacı Bektaş Velî’yi 
saygıyla anmakta ve onu bir “şeyh” olarak tasvir etmektedir. Mesela Elvan 
Çelebi 1358 yılında tamamladığı Menâkıbu’l-Kudsiyye’de onu Baba İlyas’ın 
önemli halifeleri arasında saymakta, üç defa ismen bahsetmekte ve kitabın-
da Hacı Bektaş’a andığı diğer halifelerin çoğundan daha fazla yer vermek-
tedir (Elvan Çelebi, 1995: 169-70; Tulum, 2000: 633-37). Öte yandan 14. 
yüzyılın ilk yarısında Babaî karşıtı cephenin en önemli sesi olan Eflakî onu 
Mevlana’nın kimi müritlerinin gönlünü çalabilecek kadar önemli bir şeyh ola-
rak tasvir etmektedir (Eflakî, 2001a: 597-600; Eflakî, 2001b: 59-60). Daha 
sonradan yazılmış kaynaklarda anlatılan Hacı Bektaş da Âşıkpaşazâde’den 
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ışziyade bu ikisinin çizdiği resme daha yakındır. Öte yandan onun adı etra-
fında oluşan geleneğin (bir süre sonra tarikat) Osmanlı dünyasında güçlü 
bir toplumsal karşılığının olduğu hiçbir tarihçinin (Âşıkpaşazâde dâhil) itiraz 
etmediği aşikâr bir tarihî vakadır. Bu verilerin Âşıkpaşazâde’nin “şeyhlik ve 
müritlikten fariğ meczup derviş” şeklindeki sunumu ile çeliştiği görülmekte-
dir. Yine de modern tarih yazıcılığında damgasını vuran yaklaşım son tahlilde 
Âşıkpaşazade’nin yaklaşımı olmuştur.  

Burada şu soruyu sormak meşrudur: Hacı Bektaş’ın ölümünden yaklÂşık 
iki yüz yıl kadar sonra yazan Âşıkpaşazâde’nin kendinden 130 yıl kadar önce 
yazılan iki kaynağa rağmen modern tarihçinin gözünde bu kadar muteber 
olmasının sebebi nedir? Bu soruya cevap olarak iki hususun öne çıktığı görü-
lür: 1) Âşıkpaşazâde’nin eserinin tür olarak tarihçiler nezdinde daha güvenilir 
kabul edilmesi, 2) Velâyetnâme hariç diğer bütün kaynaklardan (kendinden 
sonraki dönemlerde yazılanlar hariç) daha fazla detay vermesi. 

Âşıkpaşazâde’nin verdiği detaylar gerçekten Hacı Bektaş Veli’nin hem ta-
rihsel hayatı hem de Osmanlı dünyasındaki etkisi bakımından çok değerli 
bilgiler içermektedir. Ancak bu bilgileri doğru anlayıp değerlendirebilmek için 
Âşıkpaşazâde’nin eserini yazarken Bektaşîlik ve Bektaşîler karşısındaki kendi 
konumunu mutlaka göz önünde bulundurmak gerekmektedir. 

Âşıkpaşazâde’nin Hacı Bektaş’a karşı Köprülü’nün yıllar önce fark ettiği 
“garaz”nın nedenlerini ve bu garazın eserine nasıl yansıdığını belirlemek için 
iki hususun netleştirilmesi lazımdır. Öncelikle onun Tevârih’i kendisiyle aynı 
dönemde kaleme alındığı bilinen Anonim Tevârih (Giese, 1922; Azamat, 1992), 
Oruç Tevârihi (Uruj, 1925; Oruç Bey, tarihsiz) ve Neşrî’nin Cihannüma’sı (Neş-
rî, 1995) ile karşılaştırılmalı bir şekilde analiz edilmeli ve Hacı Bektaş’a yönelik 
bilinçli bir tutumu olup olmadığı ortaya konulmalıdır. Aynı zamanda tarihçinin 
hayatı mercek altına alınıp ait olduğu sosyal ve dinî zümreler, mensup olduğu 
tasavvuf ekolü belirlenmeli, bu bağlamda Bektaşîlerle bir mücadelesinin olup 
olmadığı anlaşılmalıdır. Bu iki husus netleştirildikten sonra Âşıkpaşazâde’nin 
eserindeki Hacı Bektaş’la ilgili bölüm çok daha doğru bir biçimde okunula-
bilecektir. 

Âşıkpaşazâde tarihîndeki ilgili metnin karşılaştırmalı tahliline girişmeden 
önce ilk Osmanlı kroniklerinin oluşum süreci, kaynakları ve birbirleriyle iliş-
kileri üzerine birkaç söz söylemek yerinde olacaktır. Bilindiği gibi Osmanlı 
tarihîne dair ilk yazılı metinler 15. yüzyıl başlarında Timur darbesinin hemen 
sonrasında ortaya çıkmıştır. Ahmedî’nin İskendername’sine sonradan ekledi-
ği ve Yahşi Fakih’in bugün kayıp olan Menâkıb’ı ilk örneklerdendir. Osmanlı 
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ış tarih yazımında ikinci dalga devletin Fatih’le beraber emperyal bir kimliğe bü-
rünmesine paralel olarak meydana gelecektir. Şükrullah’ın Farsça Behcetu’t-
Tevârih’i, Karamanlı Nişancı Mehmet Paşa’nın Arapça Osmanlı Sultanları Ta-
rihî ve Enverî’nin Türkçe Düsturnâme’si bu ikinci dalganın günümüze kadar 
ulaşan başlıca örnekleridir. Ne var ki bu üç eserin üçü de baştan itibaren Os-
manlı tarihîni çok muhtasar bir surette vermekte fazla detay içermemektedir. 
Üçüncü dalga – bu ikinci dalganın devamı da sayılabilir- tarih metinlerinin II. 
Bayezid’in ilk yıllarında yazıldığını görüyoruz. Erken dönem Osmanlı tarihîne 
dair bildiklerimiz esasen bu üçüncü dalgada yazılan kitaplara dayanmaktadır 
ki Âşıkpaşazâde ve onun verdiği bilgileri sınamak için başvuracağımız diğer 
kronikler bu son gruba girer.12

Âşıkpaşazâde, Oruç ve Anonim arasında özellikle 1422 yılının olaylarına 
kadar olan kısımlardaki yakın benzerlik epey zamandır bilinmektedir. Bu üç ki-
tabın da aynı dönemde derlendiğini göz önüne alınırsa benzerliğin sebebinin 
birinin diğerinden faydalanması şeklinde izah edilemeyeceği anlaşılır. Esasen 
tarihçilerin ortak görüşü üçünün de ortak bir kaynak kullandıkları yönündedir. 
Babinger ilk olarak bu kaynağın Âşıkpaşazâde’nin 1413 yılında Geyve’de Yahşi 
Fakih’in evinde görüp okuduğu “Menâkıb” olduğu görüşünü ortaya atmıştır. 
Halil İnalcık aynı görüşü detaylandırarak devam ettirmiştir. Ona göre Âşıkpa-
şazâde Yahşi Fakih metninin aslından faydalanırken Anonim ve Oruç onun 
muhtasar bir nüshasından faydalanmıştır.13 Ménage ise bu görüşün tam tersini 
savunmaktadır. Ona göre Yahşi Fakih’in Menâkıbını sadece Âşıkpaşazâde kul-
lanmıştır. Bunun dışında Âşıkpaşazâde, Anonim ve Oruç bilinmeyen bir başka 
ortak kaynağı kullanmışlar ve benzerlik bu metinden kaynaklanmıştır (Ménage, 
1962: 175; Ménage, 1963: 50-54; Ménage, 1976: 579).

Şu hâlde bu üç kroniğin erken dönem olaylarını ortak bir kaynaktan aldık-
ları herkes tarafından kabul edilmektedir. Ancak bu kaynağın hangisi olduğu 
konusunda iki ayrı iddia vardır. Neşrî’ye gelince: Bursa’da yaşadığı ve ulema-

12 Osmanlı tarihçiliğinin doğuşu ve gelişmesinin detaylı analizi şu çalışmalarda yapılmıştır: 
(İnalcık, 1962; Ménage, 1962; Kafadar, 1995: 60-117).
13 İnalcık bu şekilde ilk dönemlere dair bölümlerde Âşıkpaşazâde metninin neden çok 
daha detaylı olduğunu da açıklamış olmaktadır (İnalcık, 1962: 152-55). Osman Bey’in 
biyografisi niteliğindeki son makalesinde İnalcık’ın bu görüşlerini devam ettirdiği görül-
mektedir. Ancak burada Âşıkpaşazâde’nin Yahşi Fakih Menâkıbı’nı ihtisar ederek aldığını 
ve bazı yerlerde atlamalar yaptığını ifade etmektedir. İnalcık’a göre Pelekanon savaşı gibi 
önemli olayların Anonim Tevârih-i Al-i Osman’da ve İdris, Kemalpaşazâde gibi daha son-
raki tarihçilerin eserlerinde yer aldığı halde Âşıkpaşazâde’de atlanması bunun en açık 
kanıtıdır (İnalcık, 2007: 522).
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ışdan bir kişi olduğunu bildiğimiz (Ménage, 1964: 4-5) Neşrî eserini yazarken 
önünde Âşıkpaşazâde, Oruç ve Anonim tarihlerinin hepsi vardı. Muhtemelen 
bunların kaynaklarına da vakıftı. Ancak Cihannüma’nın esas gövdesini Âşık-
paşazâde metninin teşkil ettiğini de ifade etmek gerekir (Ménage, 1964: 8, 
10-19).

Bu kısa açıklamadan sonra kaynakların ilgili bölümlerinin karşılaştırmalı 
analizine geçebiliriz. Yahşi Fakih’in Menâkıb’ını bir kenara koyacak olursak, 
birinci ve ikinci dalgada ortaya çıkan kaynaklarımızın hiçbirisi Hacı Bektaş’tan 
bahsedecek kadar detaylı değildir. Üçüncü dalga ürünlerinden Anonim Tevâ-
rih-i Âl-i Osman, Oruç Tarihî ve Neşrî Hacı Bektaş’tan Orhan döneminde Yaya 
Ocağı’nın kurulması bağlamında bahsederler. Âşıkpaşazâde ise bu bölümde 
hiç anmayıp tarihînin sonunda bir soruya cevap olarak yukarıda işaret edilen 
açıklamasını yapar. 

Anonim’den başlamak gerekirse: Bir gün Ali Paşa kardeşi Orhan Bey’e 
gelip askerinin çoğaldığını, kendi askerlerinin diğer askerlerden ayırt edilmesi 
işin bir nişan koymasını salık verir. Orhan’ın ne yapması gerektiğini sorması 
üzerine civar beylerin askerlerinin “kızıl börk” giydiğini, buna karşılık onun 
askerlerinin “ak börk” giymesinin uygun olacağını söyler. Orhan bu fikri kabul 
eder. Anonim metni şöyle devam etmektedir: “Eyle olıcak Orhan Gazi vardı 
Hacı Bektaş Hünkar’dan dest-i tevbe idüb ak börk geydi. Kendiye ta’alluk 
olan âdemîlerden ak börk geymek ol zamandan kaldı… Ve Anadolu’da yaya 
yazmak Orhan zamanından kaldı.” (Azamat, 1992: 16-17).

Oruç aynı hikâyeyi tekrar ettikten sonra şöyle der: “Orhan Gazi bu sözü 
kabul edip adam gönderdi. Amasya’da Horasan’lı Hacı Bektaş’tan izin alıp 
ak börk getirtti. Önce kendi giydi. Ondan sonra kendisine ait kullar ak börk 
giydiler. Ak börk giymek o zamandan kaldı…. Ve Anadolu’da yaya yazmak 
Orhan zamanından kaldı.” (Oruç Bey, tarihsiz: 34).

Âşıkpaşazâde bu hadiseyi Hacı Bektaş kısmına gelene kadar aynı şekilde 
anlatmaktadır. Alaaddin Paşa Orhan’a teklifini getirir, Orhan da aynen ka-
bul eder. Âşıkpaşazâde metninin diğer iki kaynaktan ayrıldığı bölüm şu şe-
kildedir: “Orhan Gazi emr etdi. Bilecük’de akbörk işlediler. Orhan Gazi geydi. 
Ve cemi’ tevâbii bile akbörk geydiler.” (Âşıkpaşazâde, 1949: 117; ‘Âli, 1332: 
39-40; Âşıkpaşazâde, tarihsiz: 64a-64b). Âşıkapşazâde devamında Orhan’ın 
askerini çoğaltmak istediğini, bunu nasıl yapması gerektiğini Alaaddin Bey’e 
sorduğunda onun kendisini kadılara yönlendirdiğini söyler. Bunun üzerine Or-
han Bilecik kadısı olan Çandarlı Kara Halil’e danışır. Kara Halil yaya askerle-
rini çoğaltmak için Orhan’a halk arasından bu bölüklere asker kaydetmesini 
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ış söyler. Orhan da bu fikri aynen uygular. Böylece ak börk giyen yaya askeri 
bölükleri teşkil edilir.  

Burada anlatılan olay ana bileşenlerine şu şekilde ayrılabilir:

1) Alaaddin Paşa (Anonim ve Oruç’ta Ali Paşa) bir gün kardeşi Orhan 
Bey’e gelir ve askerinin çoğaldığını diğer askerlerden ayırt etmek için 
kendi askerine bir nişan koymasını teklif eder.

2) Orhan Bey nişan hususunda kardeşi Alaaddin Paşa her ne derse onu 
yapacağını ifade eder.

3) A. ANONİM-ORUÇ: Ali (Alaaddin) Paşa bütün askerinin kızıl börk giy-
mesini ancak Orhan’ın kendisinin ve ona tâbii olan has askerlerinin ak 
börk giymesini, böylece bunun âlemde bir nişan olmasını teklif eder.

B. ÂŞIKPAŞAZÂDE: Alaaddin Paşa etraftaki beylerin (ve askerlerinin) kızıl 
börk giydiğini buna karşın (onlardan ayrılmak için) kendisinin (ve asker-
lerinin) ak börk giymelerini teklif eder. 

4) A. ANONİM-ORUÇ: Orhan Bey bu teklifi kabul eder ve Hacı Bektaş’ın 
onayı ile (Anonim’de: Hacı Bektaş Hünkâr’dan dest-i tevbe edip; 
Oruç’ta: Amasya’da Horasan’lı Hacı Bektaş’tan izin alıp) kendisi ak 
börk giyer ve arkasından ona tâbii olan adamlar (Anonim’de: kendisine 
bağlı olan adamlar; Oruç’ta: kendisine ait kullar) ak börk giyer. 

B. ÂŞIKPAŞAZÂDE: Orhan Bey bu teklifi kabul eder ve onun emriyle 
Bilecik’te ak börk işlenir. Orhan önce kendi giyer arkasından ona tâbii 
olan herkes (cemi’ tevâbii) ak börk giyer. 

5) A. ANONİM-ORUÇ: Anadolu’da yaya yazmak Orhan zamanından kal-
mıştır. (Bu iki kaynak Yaya Ocağı’nın ortaya çıkışını ak börk ihdasına 
bağlamakla beraber süreci atlıyor.)

B. ÂŞIKPAŞAZÂDE: Orhan bir sonraki aşamada askerini çoğaltmak ister. 
Alaaddin Paşa o işi nasıl yapacağını kadılara danışmasını söyler. Orhan 
Bey Bilecik kadısı Çandarlı Karaca Halil’e danışır. O halktan asker top-
lamasını teklif eder. Bu teklif kabul edilir ve halktan adam toplayarak ak 
börk giydirilir. Böylece yaya bölükleri teşkil edilir. 

Yaya bölüklerinin ihdas edilmesi olayını bu şekilde beş ana bileşene ayı-
rırsak Âşıkpaşazâde ve diğer iki kaynak arasındaki benzerlikler ve farklılıklar 
çok daha net ortaya konulabilecektir. Öncelikle belirtmek gerekir ki Anonim 
ile Oruç olayın beş aşamasının beşinde de tamamen uyum içinde olup bir iki 
detay dışında hemen hemen kelimesi kelimesine aynıdır. Dolayısıyla bunların 
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ışortak bir kaynağı kullandıkları şüphe götürmez. Dahası ellerinde bulunan bu 
ortak kaynağı aynı üslup ve yaklaşımla kendi metinlerine naklettiklerini gör-
mekteyiz. 

Âşıkpaşazâde ise ilk iki aşamada Oruç ve Anonim’le tam bir uyum içinde-
dir. Teklifi Alaeddin Paşa getirir. Amaç Orhan’ın askerlerine başka askerlerde 
olmayan bir nişan koymaktır.14 Ancak üçüncü aşamada ufak bir farklılaşma 
göze çarpmaktadır. Anonim ve Oruç’a göre Orhan’ın ak börk giyerek ayırdığı 
askerler Osmanlı askerleri içinde Orhan’a tâbi olan has “kul”lar idi; beyli-
ğin bu has grubun dışında kalan diğer askerleri kızıl börk giymeye devam 
ediyordu. Âşıkpaşazâde’ye göre ise Orhan kendisine bağlı bütün askerlerini 
civardaki diğer beylerin askerlerinden ayırmak için ak börk giydiriyor. Burada 
“diğer beyler”den ne kastedildiği çok açık değildir; Orhan’a bağlı diğer beyler 
de anlaşılabilir Karasi, Germiyan gibi Osmanoğulları’na rakip olan beyler de. 
Ancak Yaya Ocağı’nın Osmanlı beyliği içindeki savaşçı unsurlardan seçile-
rek oluşturulduğu göz önüne alınırsa, burada “diğer beyler” tâbiri ile sadece 
Osmanlıların rakibi olan diğer Türkmen beyliklerinin başları kastedilmediğini, 
ifadenin esasta Osmanlı beyliği içinde Orhan’a tâbi olup ancak belli bir oto-
nomiye sahip “alpler”i de kapsadığını varsayabiliriz. Bu durumda iki rivayetin 
(Anonim-Oruç ve Âşıkpaşazâde) hikâyemizin üçüncü aşamasında da esasta 
mutabık oldukları söylenilebilir.  

Hikâyenin dördüncü aşamasında iki rivayet net bir şekilde birbirinden ay-
rılıyor. Anonim-Oruç rivayetinde, Orhan ordusu içinde teşkil ettiği bu yeni bi-
rimi bir inanç önderinin duası ve onayı ile desteklemek (bir çeşit “kutsama”) 
istiyor ve bu iş için Hacı Bektaş’ı tercih ediyor. Ancak Hacı Bektaş’ın onayını 
aldıktan sonra kendisi ak börk giyiyor ve adamlarına da aynısını yaptırıyor. 
Âşıkpaşazâde ise “kutsama” faslını atlayıp doğrudan ak börk yaptırılıp giyil-
diğine geçiyor.15 Yaya Ocakları’nın ihdasına dair iki rivayet arasında beliren 
bu temel farkın iki sebebi olabilir: Ya iki rivayet grubunun kullandığı kaynak 
farklıdır ya da aynı kaynağı kullandıkları halde Âşıkpaşazâde bu kısmı kasten 
atlamıştır. 

Gerçeğin hangisi olduğunu anlayabilmek için önce hikâyenin akışını so-
nuna kadar analiz edelim. Ak börkleri giydikten sonra iki rivayet arasındaki 

14 Buraya kadar olan kısımda “gayri leşker” tabiri hem Anonim’de hem Âşıkpaşazâde’de 
olmasına rağmen bu tabirle kastettiklerinin farklı şeyler olduğu bir sonraki aşamada an-
laşılıyor.  
15 Bunun yanında ak börklerin Bilecik’te yaptırıldığını ekleyerek diğer iki kaynakta olmayan 
başka bir detay veriyor.
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ış ikinci temel fark ortaya çıkmaktadır. Âşıkpaşaza’de Orhan yeni teşkil edilen 
askerlerin sayısını artırmak ister. Bunu nasıl yapacağını Alaeddin Paşa’nın 
yönlendirmesiyle Bilecik kadısı Çandarlı Karaca Halil’den öğrenir. O Orhan’a 
halk arasından bu bölüklere asker toplanmasını teklif eder. Anonim ve Oruç 
Karaca Halil ile ilgili bu kısmı atlayıp doğrudan bir cümleyle hikâyenin sonuna 
geçerler ki rivayetin finali her üç kaynakta da aynıdır: Halktan yaya yazmak 
suretiyle bu yeni bölükler teşkil edilir. 

Yaya Ocakları’nın ihdasına dair ele aldığımız üç kaynağın rivayet ettiği 
hikâyede olayların akışını Şekil 1’deki algoritma yardımı ile daha iyi analiz 
edebiliriz. Bu algoritmada ilk önce her üç rivayetin hikâyesinin omurga itiba-
riyle tamamen örtüştüğü görülmektedir. Yaya Ocakları’nın ihdası hadisesini 
bir bütün olarak aldığımızda, başından sonuna kadar her üç kaynağın anlatı-
mının da ortak bir mecra üzerinde aktığı görülür. Farklılık olayın akışında takip 
edilen ana mecradan (ya da hikâyenin omurgasından) ziyade bazı aşamaların 
bir kaynakta aktarılırken bir diğerinde atlanması şeklinde ortaya çıkmaktadır. 
Yani demek oluyor ki, iki rivayetten (Anonim-Oruç ve Âşıkpaşazâde) birisi 
elimizde olmasaydı hikâye özü itibariyle anlaşılacaktı ancak detay ve nüans 
(ki bazen bunlar çok önemli olabilir) kayıpları olacaktı. Hatta her iki rivayette 
ortak olmayan basamakları (Şekil 1’de 4 ve 6 numaralı basamaklar) tamamen 
silsek hikâyenin ana ekseninden yine de bir değişiklik olmadığı görülmekte-
dir. Ancak birinde Âşıkpaşazâde’nin diğerinde de Anonim-Oruç ikilisinin at-
ladığı bu iki basamak hikâyenin ana eksenine eklemlenmiş “yan bilgi” gibi 
görünmekle beraber ekseni kendi tarafına doğru esnetecek güçtedir. Dahası, 
aşağıda görüleceği üzere böylesi bir “atlama” yahut “ekleme” hamlesi kay-
nakların yazar yahut derleyicilerinin kendi gündemi ile yakından bağlantılıdır. 
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AŞIKPAŞAZÂDE
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ış Şimdi farkların kaynak farkından mı yoksa derleyicinin “inisiyatif” kul-
lanmasından mı kaynaklandığı meselesini aydınlatmaya çalışalım. Yukarıda 
özetlendiği üzere, ele aldığımız üç kronikte yer alan Osmanlı tarihînin ilk yüz-
yılına dair rivayetlerin kaynağı hususunda iki ayrı görüş vardır. Eğer İnalcık’ın 
iddiası doğruysa burada analiz edilen olay her üç kroniğe de Yahşi Fakih’ten 
geçmiştir. Ménage’nin iddiası doğruysa iki ihtimal belirmektedir. Ya hep-
si “ortak kaynak”tan aldı ya da ikisi “ortak kaynak”tan Âşıkpaşazâde Yahşi 
Fakih’ten aldı. Ancak olayın kurgusunun, omurgasının, ve ana unsurlarının bu 
denli benzeşmesi ikinci ihtimali çok zayıflatmaktadır. İster Yahşi Fakih Menâ-
kıbı isterse Ménage’nin iddia ettiği gibi bilinmeyen bir başka “ortak kaynak” 
olsun her üç kroniğin de “Yaya Ocağı’nın ihdası” ile ilgili bilgiyi aynı kaynaktan 
aldıklarını anlatımlarının (narrative) analizi ortaya koymaktadır. Şu hâlde anla-
tımın iki basamağında ortaya çıkan farklılığı kaynak farkından ziyade derleyi-
cinin tasarrufunda aramak gerekmektedir. 

Bu her iki rivayette farklı tecelli eden tasarrufun sosyal-dini kökenlerini 
araştırmaya girişmeden önce bu tasarrufun “ekleme” mi yoksa “çıkarma” mı 
olduğunu belirlemek yerinde olacaktır. Yani algoritmamızdaki 4. ve 6. basa-
maklar “ortak kaynakta var mıydı yok muydu? Elbette bu soruya kesin cevap 
verme imkânımız yoktur. Ancak dönemin sosyal, dinî ve siyasî yapısına baka-
rak bir tahminde bulunmak mümkün olabilir. Ayrıca Yaya Ocağı’nın tarihî ve 
sonra aldığı şekil de bize birtakım ipuçları verebilir. Bu genel değerlendirme-
lerden başka bize fikir verebilecek başka bir kaynağımız da mevcuttur. Söz 
konusu üç kroniğin yazılmasından çok kısa bir süre sonra Osmanlı tarihîne 
dair eserini yazan ve her üç kaynağı da kullandığını bildiğimiz16 Neşrî’nin aynı 
olayı rivayeti bize önemli ipuçları verebilecek kapasitededir.17                                                     

16 Esasen ele aldığımız hususî olayla ilgili birazdan ortaya koyacağımız analizler bu konuda 
hiç şüphe bırakmamaktadır. 
17 Neşrî’nin elinde mevcut bulunan kaynakları mezcederek kendi metninin nasıl oluşturdu-
ğu için bkz. (Ménage, 1964).



Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi / Sayı 51 123

Rıza YILDIRIM

H
ac

ı B
ek

ta
ş 

Ve
lî 

ve
 Il

k 
O

sm
an

lıl
ar

: Â
şı

kp
şa

zâ
d

e’
ye

 E
le

şt
ire

l B
ir 

B
ak

ışŞekil 2:  Neşrî’ye Göre Yaya Bölüklerinin Teşkili Hikâyesi
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ış Neşrînin “Yaya Ocağı’nın ihdası hadisesi”ni anlatımı ana hatlarıyla Şekil 
2’deki algoritmada verilmiştir. Şekil 1’deki algoritma ile beraber ele alındığında 
çok açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır ki Neşrî’nin bu hadiseyi yazarken yap-
tığı iş her iki rivayeti üst üste koymaktan ibarettir. O böylece Âşıkpaşazâde’de 
eksik olan 4. halkayı Anonim-Oruç rivayetinden, ikincisinde eksik olan 6. hal-
kayı da Âşıkpaşazâde’den almak suretiyle 7 halkadan ibaret olayı aslına en 
yakın surette tekrar inşa etmiş olmaktadır. Bu bölümü yazarken Neşrî’nin 
önünde her üç kroniğin de bulunduğu çok açık olmakla18beraber, bu üç kro-
niğin “ortak kaynağı”na sahip olup olmadığını ve bunları daha başka sözlü 
rivayetler veya yazılı kaynaklarda teyit edip etmediğini bilmiyoruz. Ancak 15. 
yüzyılın son çeyreğinde tarihîni yazan Neşrî’nin kendince “en güvenilir” bul-
duğu bu suretin hadisenin “ortak kaynakta” yer alan hâline en yakın suret 
olduğuna inanmak için sebeplerimiz vardır. 

Her şeyden önce Âşıkpaşazâde’nin atladığı 4. halka o dönemin dinî-sosyal 
yapısı ve siyaset anlayışı göz önüne alındığında böylesi bir olayda tamamlayı-
cı-zarurî halkalardan birisidir. Zira toplumsal ve siyasal örgütlenmenin dini kav-
ramlardan bağımsız düşünülemeyeceği 14. yüzyıl Anadolu’sunda, bir hüküm-
dar için geliştirmeye çalıştığı siyasal oluşumunun (“devlet” demek için henüz 
erken) temel paydalarından birisi olacak bir askerî kurumu ihdas ederken top-
lumun büyük saygı duyduğu bir inanç önderinin desteğini almak çok normal 
hatta gereklidir. Böyle yapmakla hem o kurumun toplum nezdinde meşruiyetini 
perçinler, hem de o inanç önderinin himmeti ile kurumun mayasına karıştığına 
inanılan İlahî desteğin ya da bir tür “kutsallığın” varlığı bir yandan halkın tevec-
cühüne vesile olurken bir yandan da askerlerin şevkini artırırdı. Tersinden ba-
kıldığında, eğer böylesi bir teyit ve himmet alınmayıp kuruma bir manevî önder 
belirlenmezse halk arasında manen temelsiz ve dolayısıyla da dinen (ki bunu 
siyasetten ayırmak çok zor) gayrîmeşrû kabul edilme ihtimali her zaman mev-
cut hatta çoğu zaman mukadderdi. Esasen bunun örneklerini hem Osmanlı’da 

18 Bu makalenin birincil konusu olamadığından Neşrî’nin bu hususî (specific) rivayeti tek-
rar inşa edişi yüzeysel geçilmiştir. Ancak bu husus derinlemesine analiz edilmeye değer 
ve böylesi bir analiz Neşrî’nin derlemeciliğine (compilation) ve tarihçiliğine ışık tutabilecek 
mahiyettedir. Şu kadarını söylemek yeter ki Neşrî adeta her üç rivayeti üst üste koymuş ve 
kelimesi kelimesine birinde olup diğerinde olmayan yerleri tamamlamıştır. 
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ışhem diğer Türk devletlerinde görmekteyiz.19 Hatta bizzat Âşıkpaşazâde kendisi 
Osmanlı beyliğinin kuruluşuna manevî bir maya katmak amacıyla meşhur rüya 
hikâyesini nakletmiştir (Âşıkpaşazâde, 1949: 110).   

19 Eflâkî’de yer alan bir hikâye Müslüman Türk devletlerinde hükümdarların daima bir din 
adamını manevî önder ve mürşit edinmesi geleneğini efsanevi bir surette anlatmakta-
dır. Selçuklu Sultanı Rükneddin Mevlana’ya mürit olup onu kendine baba yaptıktan bir 
zaman sonra büyük bir toplantı düzenler. Bu toplantıya riyazat sahibi, zahit ve bilgin bir 
adam olan Şeyh Baba-yı Merendî de davet edilir. Baba’ya büyük izzet ikramda bulunup 
başköşeye oturturlar. Daha sonra gelen Mevlana da selam verip bir köşeye oturur. Sul-
tan sohbetin bir yerinde Mevlana’ya yönelir ve şöyle der: “Mevlana Hazretlerine malum 
olsun bu halis kul Şeyh Baba hazretlerini baba edindi, o da beni oğulluğa kabul etti!” 
Buna kızan Mevlana kendisinin kıskanç olduğunu belirtip “Eğer Sultan onu baba edindi 
ise biz de kendimize başka birini oğul ediniriz” der ve nara atarak yalın ayak çıkar. Eflakî 
bu hadiseyi Selçukoğulları devletinin yıkılmasının ve yok olmasının sebebi olarak gös-
teriyor. Ona göre bundan kısa bir süre sonra emirler Rükneddin’i Moğollara karşı takip 
edilecek politikayı kararlaştırmak üzere Aksaray’a davet ederler. Mevlana’nın gitmesen iyi 
olur demesine rağmen sultan gider. Orada emirler Rükneddin’i bir yay kirişi ile boğarlar ve 
Rükneddin “Mevlana, Mevlana” diyerek ölür. Eflakî bu bölümün hemen akabinde Çelebi 
Hüsameddin’in bir rüyasını anlatıyor. Bu rüyada Çelebi Hüsameddin bir dağın tepesin-
de insan başı gibi bir baş görür. Cebrail’i temsil eden bir kuş eline bir kılıç verip o başı 
kesmesini ister ve çelebi de keser. Rüyasını Mevlana’ya anlatınca o “rüyan bu gün ay-
nıyla çıkacak” der. Eflakî diyor ki: “Sultan Rükneddin’in semâ tertip ederek Şeyh Baba’yı 
Mevlana’nın huzurunda baba edinmesi o günde idi.” (Eflakî, 2001a: 323-327). Buna çok 
benzer bir hikâye Sipahsalar Menâkıbı’nde de anlatılmaktadır. Buna göre Selçuklu Sultanı 
Konya’ya geldiğinde kölelerinin birinin teşvikiyle cinlerin ziyaretini kabul ettiği anlatılan 
avam nasından Buzağu adında ihtiyar bir sufiyi ziyarete gider ve mükaleme sırasında bu 
sufiye “baba” der. Buna kızan Mevlana “öyleyse biz de kendimize başka evlat buluruz” 
der. Sipahsalar Tercümesi’nden naklen (Köprülü, 1922: 98).  Köprülü’ye göre Mevlana’nın 
Selçuklu sarayında görmekten bu denli rahatsızlık duyduğu Baba Merendi Babaîlerdendi. 
(1922: 98). Menâkıbu’l-Arifin Neşrînin başına uzun bir açıklama yazan Tahsin Yazıcı Baba 
Merendi’yi daha farklı bir biçimde anlatmakta ve Babaî hareketi ile ilişkilendirmemektedir 
(Eflakî, 2110a: 95-96). Yazıcı burada ayrıca Rükneddin’in Aksaray’a davet edilip yay kirişi 
ile öldürülmesi hadisesini de anlatmaktadır (2001a: 97-100).
1197 yılında vefat eden Üsküdarlı Haşim Baba Anka-yı Maşrık adlı eserinde bu hikâye-
nin Bektaşî çevrelerinde büründüğü şekli nakletmektedir.  Buna göre Selçuklu sultanı 
Alaeddin önde Mevlana’yı kendisine ata edinmiş. Ancak bir süre sonra başka bir babayı 
ata edinince Mevlana kızmış ve himmetini Tatar’a yönlendirmiş. Hacı Bektaş, Seyyid Ahi 
Ni’metullah ve Şeyh Edebali toplanıp buna karşı çıkmışlar. Burada Hacı Bektaş ağzından 
Mevlananın celal makamında bir meczup olduğu onu ata edinmenin yanlış olduğu vs. an-
latılıyor. Hilmi Ziya’nın isabetle belirttiği gibi burada Mevlana’nın Moğollara mümaşaatına 
- ki bu Eflakî’de de açıktır - karşın Hacı Bektaş ve Edebalı’nın Moğolları değil Osmanlı’yı 
tuttuğu efsanevi bir formda anlatılmaktadır. (Hilmi Ziya, 1924: 524-26). Yine aynı Ankâ-yı 
Maşrık’ta Haşim Baba Osman Gazi’ye Hacı Bektaş Velî’nin kılıç kuşattığını, ve Ahi Evren 
ile Edebali de bu sırada hazır bulunarak Ahi Evren’in bir kılıç kuşandığını Edebali’nin de 
kızını nikah ettiğini yazar. Hususi kütüphanesinde bulunan bir nüshadan naklen (Köprü-
lü, 1922: 105). Hacı Bektaş Velî Velayetname’sinde de benzer motiflere rastlanmaktadır. 
Orada anlatıldığına göre Hacı Bektaş Velî önce babası Ertuğrul’u sonra da Osman’ın ken-
disinin manevî himayesine almış ve mana aleminde diğer beylere karşın bunların ikbaline 
destek vermişti (Gölpınarlı, 1995: 72-75).
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ış Demek oluyor ki, 14. Yüzyıl Osmanlı dünyasında hakim mantalite ve bunu 
büyük oranda yansıtan Anonim-Oruç-Âşıkpaşazâde tarihlerinin ilk bölümle-
rindeki genel üslup, yaklaşım, zihniyet ve anlatım kalıpları göz önünde bulun-
durulduğunda bizim hikâyemizde dördüncü halkanın olması olmamasından 
çok daha makul ve mantıklıdır. Öte yandan Yaya Ocakları’nın tarihî dikkate 
alındığında bu ihtimal çok daha güçlenmektedir. Bilindiği gibi yaya birlikleri, 
Orhan’ın hem aşiret birliklerinden ayrı olarak kendisine mutlak sadakatle bağlı 
hem de düzenli bir ordu kurma girişiminin ilk aşamasıdır. Daha sonra özellikle 
Balkanlardan gelen esirlerin çoğalmasıyla ordunun çekirdeğini teşkil eden bu 
birlikler esirlerden teşkil edilmeye başlanmış ve bu suretle Yeniçerî Ocakları 
teşkil edilmişti.20 Her ne kadar Yeniçerî Ocağı’nın ihdasıyla Yaya Ocakları ilga 
edilmemiş olsa da Sultan’ın has askerleri olma hüviyetini kaybetmişlerdi. İşte 
ana fikir bakımından Yaya Ocakları’nın devamı olan Yeniçerî Ocağı’nın ma-
nevî piri de Hacı Bektaş Veli idi. Rumeli’nden gelen esirlerden beşte birini ala-
rak Türk aileler yanında yetiştirip sonra merkeze gönderilmesi suretiyle teşkil 
edilen Yeniçerî bölüklerinin ilk ortaya çıkışı I. Murat döneminden (1360-1389) 
evvel olamaz. Şu hâlde bu ocağın manen Hacı Bektaş’a bağlanmasının bir 
evveliyatı olmalıdır. İşte bu evveliyatın Yaya Ocağı’nın ihdasında Hacı Bektaş 
geleneğinin rolü olduğunu düşünmek için yeterli kanıt mevcuttur.21 Şu hâlde 

20 Yeniçerî Ocağı’nın kuruluşu ile ilgili bkz. (Uzunçarşılı, 1988; Palmer, 1952-3; Imber, 
2002.)
21 Yeniçerî Ocağı’nın Hacı Bektaş geleneği ve Bektaşîlikle ilişkisi ve bu ilişkinin başlangıcı 
meselesi uzun bir irdelemeyi ve tartışmayı hak etmektedir. Ancak burada ana konudan 
sapmamak için bu tartışmaya girilmeyecektir. Sadece şu kadarını aktarmakla yetinelim. 
Yeniçerî-Bektaşî münasebetlerinin başlangıcına dair en münasip yaklaşım hala Fuat Köp-
rülü tarafından ortaya konulan yaklaşımdır. Köprülü Hacı Bektaş’ın Osman ile görüştüğü 
ve Yeniçerîliğin ilk ihdasında dua ettiği iddialarının uydurma olduğunu ifade eder. Yeniçerî 
ocağı ile şeyhin ilişkisi hakkındaki meşhur söylencenin kaynaklarının hemen hepsinin Hacı 
Bektaş müridi olduğunu iddia ettiği Rum Abdalları olduğunu söyler. “Osman ve Orhan 
devirlerindeki mütemadi serhad harplerine iştirak eden Türkmen babaları yahud tabir-i 
diğerle Rum abdalları hemen umumiyetle Hacı Bektaş Velî müritlerinden oldukları cihetle 
Yeniçerî Ocağı’nın hen-i tesisinde onun hatırasıyla teberrük olunduğu ve sonra bunun 
tarihî bir vesika şeklinde ağızlarda dolaşarak nihayet tesbit edildiği anlaşılıyor. Fakat her 
ne olursa olsun, Yeniçerîlin teessüsünde Bektaşîlik ve Ahiliğin pek mühim rolleri oldu-
ğu sarahaten göze çarpmaktadır.” Bkz. Köprülü, “Anadolu’da İslâmiyet”, s. 65. Köprülü, 
İslâm Ansiklopedisine yazdığı “Bektaş” maddesinde Yeniçerî Ocağı’nda Bektaşîliğin bir 
kült halini almasının 15. ve özellikle 16. yüzyılda olduğunu ve bu sayede devlet himayesini 
kazandığını iddia etmektedir. Hacı Bektaş ile Osman Gazi arasındaki münasebete dair 
rivayetlerin XV. Yüzyılın ilk yarısında Bektaşîlik’in imparatorluk içinde kuvvetli bir mevki ka-
zanmasından sonra uydurulduğu görüşünü savunur (Köprülü, 1997: 461-64). Köprülü’nün 
ana argümanları hala makul görünmekle beraber bazı tadilatlara ihtiyacı olduğunu ifade 
etmek gerekir.



Yaya Ocağı’nın ihdasına dair rivayetin “ortak kaynak”taki aslında dördüncü 
halkanın bulunması gerektiğini kabul etmek gerekir.22 Buradan çıkan açık so-
nuç ise Âşıkpaşazâde’nin bilerek ve isteyerek dördüncü halkayı atladığıdır.23 

Âşıkpaşazâde’nin elindeki kaynağı naklederken böylesi bir müdahalede 
bulunmakla ne yapmak istediği açıktır. Eserinin sonunda bir soru üzerine -
muhtemelen pek de istemeden– koyduğu bölümde bu amacını ortaya koyar: 
Hacı Bektaş ile ilk Osmanlılar’ın hiç alakası yoktu; dolayısıyla Bektaşîler’in ne 
Yeniçerî Ocağı’nın kuruluşunda ne de Osmanlı Devletinin herhangi bir alanda 
gelişmesine en ufak bir katkıları olmadı. Tam da onun bu gayretinden olmalı 

22 Burada hemen belirtelim ki bu rivayeti aynıyla kabul etmek Hacı Bektaş’ın ölüm tarihîne 
dair mevcut veriler göz önünde bulundurulduğunda imkansız görünmektedir. Özellikle 
elimizde bulunan vakıf kayıtları Hacı Bektaş’ın 1297’den önce ölmüş olduğunu ortaya 
koymaktadır. Bu durumda Orhan döneminde Yaya Ocakları’nın kuruluşu sırasında ma-
nevî önderlik iden kişinin Hacı Bektaş’ın kendisinden ziyade onun ismi etrafında oluşan 
geleneği temsilen o zamanki halifelerinden birisi – muhtemelen halifelerin başı – olduğunu 
kabul etmek gerekir. 
Hacı Bektaş’ın ölüm tarihî çeşitli araştırmacılar tarafından tartışılmıştır. Bu tartışmanın 
özeti şu şekilde verilebilir: Bu hususa ciddi olarak ilk eğilen kişi Hilmi Ziya Bey (Ülken) 
olmuştur. Hilmi Ziya kaynak belirtmeden 691 (1291-2) tarihli bir vakfiyede Hünkar’dan “el-
merhum” diye bahsedildiğini, ancak bu ifadeden ölmüş olduğunu çıkarmanın yanlış ola-
cağını söz konusu zamanda bu ifadenin saygı ifade etmek için kullanılma ihtimalinin daha 
yüksek olduğunu iddia etmektedir. Ona göre kesin hükme varamamakla beraber Hünkâr 
700 (1300-1) yılı civarlarında ölmüş olmalıdır (Hilmi Ziya, 1924: 515-16). Hilmi Ziya bu vak-
fiyenin kime ait olduğundan bahsetmemektedir. Fuat Köprülü Amasyalı Hüsameddin’in 
şifahen verdiği bir bilgiye dayanarak aynı tarihli bir vakfiyeden bahsetmektedir. Buna göre 
Kırşehirli Şeyh Süleyman b. Hüseynî’nin Hicri 691 tarihli vakfiyesinde mevcut mevkufatın 
yeri belli edildiği esnada “fî nâhiyeti’l- merhumi’l-Hâc Bektaş kaddese sırrahu” ibaresi 
yer alıyormuş (Köprülü, 1981: 203).. Öte yandan John K. Birge Ali Emiri Efendi’den nak-
len Kırşehir yakınlarında zaviyesi bulunan Şeyh Süleyman Veli’ye ait 695 (1295) tarihli bir 
vakfiyede aynı ifadenin geçtiğini yazıyor (Birge, 1937: 41). Her halde Hilmi Ziya’nın isim 
vermeden bahsettiği vakfiye ile bu ikisi aynı olmalı. Birge 697 (1297) tarihli başka bir vakfi-
yeden daha bahsetmektedir. Bu vakfiyede de “… nahiyetü’l-Hâc Bektaş kaddese sırrıhu”. 
Birge “Kaddese sırruhu” ifadesinin Türkçe’de ölmüş veliler için kullanıldığını, dolayısıyla 
Hacı Bektaş’ın 1297 yılından evvel ölmüş olması gerektiğini iddia eder. Bkz. Birge, s. 41. 
Ali Emiri Efendi bunlardan başka 706 (1306) tarihli Ahi Evren Vakfiyesi’nde de benzer bir 
ifadenin (“kaza-yı Hacı Bektaş”) yer aldığını tesbit ettikten sonra bunun Hacı Bektaş’ın bu 
tarihten önce öldüğüne delalet ettiğini, asıl adı Karahöyük olan kazanın Hacı Bektaş’ın 
ölümünden sonra onun adıyla anıldığını iddia ediyor. Ali Emiri efendi’den naklen (Birge, 
1937: 42).
23 Makaleyi gereğinden fazla uzatmamak için altıncı halkanın analizini atlıyoruz. Ancak şu 
kadarını belirtelim ki burada da ana rivayette bu halkanın bulunduğunu Anonim-Oruç ka-
nadının ya ellerinde bulunan muhtasar rivayette eksik olduğundan ya da kendi inisiyatifleri 
ile bu kısmı atladıkları kabul edilebilir. Zira Osmanlı devletinin ilk kurumlarının oluşumunda 
akıl hocalarının daima Çandarlı ulema ailesi olduğu bilinmektedir. Diğer birçok hususta ol-
duğu gibi bu hususta da Osmanlı sultanının Çandarlı Kara Halil’e danışması gayet normal 
hatta beklenen bir davranıştır.
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ki tarihînde Hacı Bektaş’ı asıl bahsetmesi gereken yerde24 sessiz geçip met-
nin sonunda bir soruya cevap olarak açıkça küçümser bir dille anlatmıştır.

Âşıkpaşazâde’nin Hacı Bektaş’a karşı Köprülü’nün deyimi ile “garazlı” tu-
tumunu25 layıkıyla kavrayabilmek ve arkasından da Hacı Bektaş ile ilgili ver-
diği bilgilerin kritiğini yapabilmek için önce Âşıkpaşazâde’nin içinde bulun-
duğu sosyokültürel ve dinî-tasavvufî zümrelere, arkasından da Tevârih-i Al-i 
Osman’ın oluşum sürecine bakmak gerekmektedir. 

Âşıkpaşazâde’nin 1240 (41?) yılında Anadolu Selçuklu Devleti’ne karşı bir 
Türkmen ayaklanması başlatan meşhur Baba İlyas’ın dip torunu olduğu bi-
linmektedir. Anadolu’da Vefaî tarikatının önde gelen halifelerinden olan Baba 
İlyas isyan sonunda Anadolu Selçuklularca katledilince sağ kalan halifeleri 
ve müritleri dağılmış, bunların çoğu Anadolu Selçuklu merkezinden uzak ol-
ması itibariyle emniyetli buldukları Osmanlı ucuna kaçmışlardı. Erken dönem 
Osmanlı toplumunda en etkili dinî liderlerden biri olduğu anlaşılan Şeyh Ede-
bali ve kendisi bizzat gelmemekle beraber takipçilerinin Osmanlı bölgesinde 
çok aktif olduğunu bildiğimiz Hacı Bektaş Baba İlyas’ın halifeleri arasında idi 
(Elvan Çelebi, 1995: 169-70; Eflakî, 2001a: 597-600; Eflakî, 2001b: 59-60). 
Ancak Baba İlyas’ın kendi çocukları ve torunları Âşıkpaşazâde’ye kadar Os-
manlı topraklarına gelmediler.26
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24 Dikkate değer bir noktadır ki Anonim, Oruç ve Neşrî’nin üçü de Hacı Bektaş’ı sadece bu-
rada anmaktadırlar. Yine bu analizden çıkan bir başka sonuç da şudur: Âşıkpaşazâde’nin 
eserinin sonuna koyduğu Hacı Bektaş ile ilgili kısım Yahşi Fakih ya da ona ulaşıp bize 
ulaşmayan bir başka kaynaktan naklettiği bilgi değil kendi hafızasından aktardığı, kısmen 
tarihî hakikatlere ışık tutarken kısmen de kendi dönemini aksettiren bir pasaj olarak okun-
malıdır. Bu noktaya ileride tekrar dönülecek. 
25 Aşağıda görüleceği üzere bu “garaz” aslında Hacı Bektaş’tan ziyade Âşıkpaşazâde’nin 
kendi çağdaşı olan Bektaşîlere karşı idi.
26 Baba İlyas’ın oğlu Muhlis Paşa’nın Karamanoğlu beyliğinin kuruluşunda adı geçmek-
tedir. Onun oğlu Âşık Paşa hem devlet işleriyle ilgilenmiş hem de döneminin çok saygın 
bir mutasavvıfı olarak Kırşehir’de yaşayıp ölmüştür. Onun oğlu Elvan Çelebi bir sebepten 
Kırşehir’i terk edip Amasya-Mecitözü’nde hâlâ mevcut bulunan zaviyesinin olduğu yere 
gelip yerleşmiş ve burada vefat etmiştir. Derviş Ahmet’in (Âşıkpaşazâde) dedesi Şeyh 
Selman (Elvan Çelebi’nin kardeşi) ve babası Şeyh Yahya hakkında kaynaklarda bilgi bu-
lunmamakla beraber onların da Mecitözü’nde yaşadıkları anlaşılıyor. Nitekim Derviş Ah-
met Elvan Çelebi Köyü’nde doğmuş ve çocukluğu da burada geçmişti. O 1413 yılında 
I. Mehmet’in askerleri ile Osmanlı topraklarına gelmiş ve bir müddet Geyve’de kalmıştı. 
Daha sonra tekrar Elvan Çelebi Zaviyesi’ne gelip bir süre yaşadıktan sonra 1422 yılında 
Yıldırım Bayezid’in oğlu Mustafa Çelebi’ye karşı II. Murad’ı desteklemek üzere Tokat kale-
sinden serbest bırakılan Mihaloğlu Mehmet Bey’e katılarak tekrar geri Osmanlı merkezine 
döndü (Âşıkpaşazâde, 1949: 157-8). Derviş Ahmed’in bundan sonra Osmanlı dünyasına 
tam olarak entegre olduğu ve - bir hac ve bir de Konya ziyareti haricinde – Osmanlı top-
raklarından ayrılmadığı anlaşılıyor.



İnalcık’ın isabetle tespit ettiği üzere, Âşıkpaşazâde’nin Tevârih-i Al-i 
Osman’ı yazarken güttüğü ana amaçlardan birisi başta Şeyh Edebali olmak 
üzere Babaî-Vefaî halifelerinin ve özelliklede Baba İlyas’tan devam eden ken-
di ailesinin Osmanlı devletinin kuruluşunda başat rol oynadığını ispat etmektir 
(İnalcık, 1998: 36). Yukarıda çok kısa işaret edildiği üzere Âşıkpaşazâde’nin 
bu iddiasında ciddi bir gerçeklik payı vardır. Yani Osmanlı beyliğinin teşekkül 
ettiği ilk dönemlerde toplumun manevî dinamikleri Babaî-Vefaî dervişlerince 
beslenmekte ve yönlendirilmekte idi (Köprülü, 1922; İnalcık, 1999; Mélikoff, 
1992; Mélikoff, 1993; Ocak, 1993). Ancak Âşıkpaşazâde’nin meseleyi takdi-
minde ciddi saptırmalar yaptığı görülmektedir. Hacı Bektaş ile ilgili “garaz”lı 
tutumu da işte bu “saptırma” gayretinin bir sonucudur. Onun yanlı tutumunun 
sebepleri ise Osmanlı iktidarı ile ilişkileri ve içinde yaşadığı sosyal ve dinî 
muhitte gizlidir. 

Anadolu’da Vefaî tasavvuf ekolünün en önde gelen halifesi ve büyük bir 
isyanın lideri olarak Baba İlyas ismi Türkmen zümreleri arasında büyük bir 
saygı ve kabul görmüştür. Özellikle Osman Bey ve Orhan Bey döneminde 
Osmanlı ordusunun tamamı Türkmen tabanından gelen savaşçılardan oluş-
makta idi. Öte yandan gerek askerler nezdinde gerekse onların sosyal taba-
nını teşkil eden halk nezdinde Babaî dervişlerinin büyük nüfuzu vardı. Ancak 
yukarıda ifade edildiği gibi, Baba İlyas’ın kendi soyu – Âşıkpaşazâde’nin ata-
ları – Osmanlı bölgesindeki bu faaliyetin dışında kalmıştı. Dolayısıyla Baba 
İlyas sülalesinin Osmanlı Beyliği’nin kurulması ve gelişiminde doğrudan bir 
katkısından söz etmek imkansızdır.

Öte yandan, en geç Âşık Paşa (ö. 1332) zamanında Babaî ailesi mensupla-
rının sosyo-kültürel doku ve tasavvuf anlayışı bakımından Baba İlyas’ın esas 
mürit kitlesini oluşturan yarı-göçebe Türkmenlerden farklılaştığını düşünmek 
için nedenlerimiz vardır. Âşık Paşa’nın meşhur eseri Garibnâme (Âşık Paşa, 
2000) her ne kadar Türkçe konuşan kitleleri hedef alsa da, burada gördüğü-
müz İslâm ve tasavvuf anlayışı henüz şehir kültürüne yabancı Türkmen züm-
releri arasında yaygın olan İslâmî yorum ve yaşayış biçimine göre oldukça 
rafine ve Sünnî27 bir tondadır. Ayrıca Âşık Paşa’nın hayatı şehir merkezlerin-
de toplumun eğitimli üst katmanlarıyla yakın etkileşim içerisinde geçmiştir.28 
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27 Burada “Sünnî” kelimesi daha çok yazılı-Ortodoks İslâm yorumu anlamındadır.  
28 Fuat Köprülü Âşık Paşa’yı kendi devrinde şehirli yüksek kültür çevrelerinde saygı gö-
ren Sünnî bir mutasavvıf olarak görmektedir (Köprülü, 1996a: 701-706).
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ış Şu halde onun Osmanlı ülkesini dolduran abdallarla – ki bunların ekersisinin 
okuma yazma bilmeyen ama Türkmen kitleler üzerinde derin nüfuz sahibi, 
gezgin ve dinamik (hatta yer yer savaşçı) dervişler olduğu artık bilinmektedir 
– doğrudan bir ilişki içerisinde olduğunu düşünmek yersiz olur. Nitekim o böl-
gelerde kısa süre içinde ortaya çıkan tasavvufî yapılanmalar arasında Babaî 
geleneğe mensubiyet açıkça görmekle beraber Baba İlyas’ın çocukları ve to-
runlarına şeyhlik-müritlik ilişkisiyle bağlı herhangi bir gruba rastlanmamıştır. 

Demek oluyor ki en geç Âşık Paşa’dan itibaren Babaî geleneğinin iki ayrı 
yönde farklılaşmaya başladığı söylenilebilir. 29 Baba İlyas’ın kendi soyundan 
gelen aile mensupları ile onların yakın çevresinde yer alan Babaî-Vefaî hali-
feleri ve muhipleri yavaş yavaş şehirlileşirken din ve tasavvuf anlayışları ve 
tatbikleri de ona göre dönüşmeye başladı. Öte yandan Baba İlyas’ın sancağı 
altında huruç eden kitlenin ana gövdesinin yaşam biçimini ve ona mutabık 
İslâm tatbikini temsil eden Babaî halifeleri ve onların muhipleri aynı anlayışta 
(esas kitle ile bitişik vaziyette) devam ettiler. 13. yüzyılın ikinci yarısında bu 
ikinci kitlenin yaşam biçimi ve din pratiği açısından en cazip bölge Osmanlı 
ucu olduğundan, Babaî isyanının hem ideoloji hem de dinî liderlik bakımından 
ana gövdesini oluşturan anlayış temsilcileri ile beraber Osmanlı bölgesine 
kaydı. Birinci kolun şeyhliğini en azından Elvan Çelebi’ye kadar (ö. 1359’dan 
sonra) ailenin reisleri yaparken, Baba İlyas’ın önemli halifelerinden olmakla 
beraber isyana bilfiil katılmayan Hacı Bektaş Velî ikinci kolun en birinci önderi 
oldu. Her ne kadar kendisi bizzat Osmanlı topraklarında yerleşmese de onun 
yaydığı tasavvuf meşrebi halifelerinden bazılarının da katkısıyla erken dönem 
Osmanlı toplumunda halk arasında hakim anlayış haline geldi.30 

Vefaîlik isim olarak prestijini korumakla beraber her iki kol da zaman içeri-
sinde karşılaştığı yeni şartlar ve tatbik edildikleri yeni sosyo-kültürel muhitler-
de farklı şekiller aldılar. İkinci kol kendi içinde zengin bir farklılık spektrumuna 
sahip olmakla beraber en geniş anlamda Hacı Bektaş isminin çatısı altında 
bir ortak renk oluştururken, ikinci kolun özellikle Âşıkpaşazâde’nin Elvan Çe-

29 Bu görüşü ilk defa Ahmet Yaşar Ocak ortaya atmıştır (Ocak, 2005: 235-37).
30 Bu ayrışmaya ışık tutacak bir husus Elvan Çelebi’nin hareketidir. Âşık Paşa Kırşehir’de 
yerleşmiş burada saygın bir mutasavvıf olarak yaşamıştı. Ancak Elvan Çelebi babası-
nın şehrinde kalmayıp Amasya-Mecitözü yakınlarında şimdi Elvan Çelebi Köyü’nün bu-
lunduğu yere geldi ve orada tekkesini kurdu. Elvan Çelebi’nin bu hareketi muhtemelen 
Kırşehir’e çok yakın Sulucakarahöyük’te bulunan Hacı Bektaş türbesinin Babaî ardılların-
ca en önemli ziyaret merkezi haline gelmesi ile ilgili idi.
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ışlebi Tekkesi’nden ayrılıp Osmanlı topraklarına gelmesinden sonra bambaşka 
bir istikamette geliştiği görülür.31 

Derviş Ahmed’in kendi dönemine gelindiğinde ailenin Türkmen zümrelerle 
ilişkisinin tamamen koptuğunu, aksine yükselen Osmanlı merkezine ve yer-
leşik şehir hayatına (ve ona uygun tasavvuf cereyanlarına) tam olarak adapte 
olduğunu görmekteyiz. Âşıkpaşazâde’nin Osmanlı mülküne 1422’de ikinci 
gelişinden sonra burada kaldığı ve devlet erkine çok yakın bir hayat sürdüğü 
anlaşılıyor. II. Murat’la seferlere katılıp bizzat padişahtan hediyeler aldığını, 
II. Mehmed’in çocukları için Edirne’de düzenlediği sünnet düğününde ule-
madan davet edilenler arasında olduğunu kendi tarihînden öğreniyoruz. Öte 
yandan tasavvuf meşrebi bakımından da Babaî-Türkmen geleneğinden çok 
uzaklaştığı görülüyor. O Sünnî-Ortodoks karakterinden kimsenin şüphe et-
mediği, Reşat Öngören’in tâbiri ile “Bir Aydın Tarikatı” Zeyniyye’nin Osmanlı 
mülkünde yaşayan ilk halifelerinden birisi idi. 

Âşıkpaşazâde herhâlde 1447 veya 1448 yılında Konya’yı ziyareti sırasında 
Zeynüddin Hafî’nin önde gelen halifelerinden Abdüllatif el-Kudsî’den32 el almış 
olmalıdır.33 1457 yılında Edirne’de Şehzade Mustafa ve Beyazıd’ın sünnet dü-
ğünlerinde bulunduktan sonra aynı yıl Üsküp’e geçtiğini yine kendi tarihînden 
biliyoruz. 1460’larda İstanbul’a dönüp Haydar Mahallesi civarında Âşık Paşa 
adına küçük bir mescit ve zaviye yaptırmış34 ve burada yerleştirmiştir.35 Bu za-

31 Ocak’a göre şehir hayatına uyum sağlayan bu kol Sünnîleşme sürecini Âşıkpaşazâde 
ve damadı Seyyid Velayet ile tamamlamıştır. Ocak, bu kolun Sünnîleşmekle beraber Ve-
faî tarikatı olarak varlığını sürdürdüğünü, öte yandan Anadolu’nun şehirleşmemmiş halk 
kitleleri arasında da aynı tarikatın heterodoks kolunun 16. yüzyıla kadar varlığını devam 
ettirdiğini iddia etmektedir.
32 Abdillatif el-Kudsî Zeynüddin Hafî’den bizzat tasavvuf dersleri alıp sonrada şeyhinin 
icazeti ile Konya’ya gelip bir süre Sadreddin Konevî zaviyesinde yaşamıştır. 1448 yılında 
Konya’dan ayrılıp Bursa’ya gelmiş, burada da 4 yıl irşat faaliyetlerine devam ettikten son-
ra 1452 yılında vefat etmiştir. Âşıkpaşazâde ve Şeyh Vefa başta olmak üzere Osmanlı böl-
gesinde Zeyniye Tarikatı’nı yayan önemli halifelerin hemen hepsi Abdülatif el-Kudsî’den 
el almıştır (Lâmiî Çelebi, 2005: 672-75; Öngören, 2003: 76-159).
33 Köprülü bu ziyaretin Hicri 840 (1436-7) yılında gerçekleştiğini iddia etmiştir (Köprülü, 
1996b: 707). Ancak Âşıkpaşazâde’nin Konya ziyareti sırasında Abdüllatif el-Kudsî ile 
Şeyh Cüneyd’in tartışmasına tanık olduğunu kendi tarihînden biliyoruz. Şeyh Cüneyd’in 
Anadolu’ya gelişi 1447’de babasının yerine Safevi Tarikatı’nın başına geçmesinden he-
men sonra gerçekleştiğinden Köprülü’nün önerdiği tarihîn kabul edilmesi imkansızdır.
34 Âşıkpaşa Mescidi ve zaviyesinin yapılmasında Hadım Hüseyin Ağa sponsor olmuştur. 
Hüseyin Ağa 1502 yılında bu külliyeye İstanbul ve Galata’da birtakım evler ve dükkanlar 
da dahil olmak üzere yeni vakıf kaynakları eklemiştir (İnalcık, 1998: 34).
35 İnalcık’ın dediği gibi, Osmanlı-Karaman mücadelesinin iyice kızıştığı bu dönemde II. 
Mehmet atası Muhlis Paşa’nın Karamanoğulları Beyliği’nin kuruluşuna karıştığını bildiğimiz 
Âşıkpaşazâde’nin İstanbul’da bulunmasından hoşnut olmuş olmalı (İnalcık, 1998: 33).
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ış viyenin kısa sürede İstanbul’un önemli Zeyniyye merkezlerinden birisi olduğu-
nu söyleyebiliriz. Âşıkpaşazâde en parlak talebesi olan Seyyid Velayet ile kızı 
Rabia’yı 1469-70’de evlendirmiştir (Köprülü, 1996b: 706-709). Anlaşılan o ki 
Âşıkpaşazâde burada bir yandan Zeynî tarikatını yayarken bir yandan da 1484 
yılında yazmaya başladığı meşhur Tevârih-i Al-i Osman’ı tamamlamıştır. 

Âşıkpaşazâde’den yerine Zeynî dergâhının başına geçen damadı Seyyid 
Velayet padişah II. Beyazıd başta olmak üzere devlet erkânının tazim ve ilgisi-
ne mazhar olmuş, İstanbul’un yüksek kültür çevrelerinde tanınan ve etkili bir 
şeyh idi (Taşköprüzâde, 2007: 262-64). Âşık Paşa külliyesinin II. Beyazıd’ın 
kızı Fatma Sultan başta olmak üzere saray çevrelerinden zengin vakıflar aldı-
ğı (İnalcık, 1998: 35; Eyice, 1991) göz önünde bulundurulursa özellikle Seyyid 
Velayet’in şeyhliği döneminde burasının İstanbul’un yüksek tasavvuf çevrele-
rinin uğrak yeri olduğu anlaşılacaktır. Esasen Zeyniyye tarikatı Osmanlı top-
lumunun şehirli ve eğitimli üst katmanlarına hitap eden ve müntesiplerini de 
daha çok bu kesimlerden devşiren bir tarikat idi. II. Beyazıd döneminde bu 
tarikatın iki nüfuzlu halifesi Seyyid Velayet ve Şeyh Vefa padişah başta olmak 
üzere saray çevrelerinde ciddi saygı ve iltifat görmüşlerdir. 

Âşıkpaşazâde’nin İstanbul’un önemli36 Zeynî şeyhlerinden birisi olduğu ke-
sin olmakla beraber onun tasavvuf meşrebinde atalarının tarikatı Vefaîlik’in ne 
kadar yer tuttuğunu belirlemek mevcut kaynaklar çerçevesinde çok zordur. 
Tarihçiler genel olarak Baba İlyas ve halifelerinin Vefaî olduğu hakikatinden 
hareketle Baba İlyas’ın torunlarının da Vefaî olduğunu kategorik olarak ka-
bul etmişlerdir. Mesela Halil İnalcık, Baba İlyas’tan itibaren Âşıkpaşazâde’ye 
kadar bu ailenin Vefaî tarikatına mensup olduğunu söyler (İnalcık, 1998: 43). 
Ahmet Yaşar Ocak İnalcık’ı takiben Âşıkpaşazâde’nin Vefaîlik tarikatına men-
sup olduğunu bir veri olarak alır (Ocak, 2005: 234-35). Ancak, bu güne ka-
dar “bir ön kabul” olarak benimsenen bu görüşü teyit edecek tarihsel kayda 
rastlanmamıştır.

36 Âşıkpaşazâde kendisi şer’î ve batınî ilimlerde derinleşmiş, devrinin yüksek kültür çev-
relerine hitap edecek çapta birisi olmadığı Tevârih’inden hemen anlaşılmaktadır. Köprülü 
vaktiyle bu hususa dikkat çekmiş, Derviş Ahmed’in orta hâlli bir şeyh olduğunu bu yüzden 
damadı Şeyh Velayet’le yakın arkadaş olmasına rağmen Taşköprüzâde’nin Şakâyık’ta 
kendisinden ayrıca bahsetmeye gerek görmediğini ifade etmiştir (Köprülü, 1996b: 707). 
Âşıkpaşazâde’nin önemi ise Zeyniye tarikatının İstanbul’a taşınmasında ana halkalardan 
birisi olmasından gelmektedir. O, Şeyh Abdüllatif el-Kudsî’den aldığı icazetle İstanbul’da 
ilk önce mütevazi olarak kurduğu Âşık Paşa camiinde Zeyniyye tarikatı adına irşat faaliye-
tinde bulunmuş, burası damadı ve halefi Seyyid Velayet zamanında Osmanlı toplumunun 
en üst katmanlarına kadar ulaşan bir tasavvuf merkezi olmuştur. 
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ışÂşıkpaşazâde’nin atası Baba İlyas tarafından Anadolu’ya taşınan Vefaî ta-
rikatına ve bu tarikatın kurucusu Şeyh Ebu’l-Vefa el-Bağdadî’ye nostaljik bir 
bağlılığı olması gayet doğaldır ve bunun olduğuna dair güçlü deliller vardır. 
Ancak buradan Âşıkpaşazâde’nin fiilen bir Vefaî dervişi ya da şeyhi olduğu 
sonucuna varılamaz. Aynı şekilde 15. yüzyılın ikinci yarısı Osmanlı dünyasın-
da Vefaîliğin belli mekanlarda tarikat şeklinde organize olmuş müntesiplerin-
den bahsetmek dolayısıyla da tarikatın varlığını fiilen devam ettirdiğini kabul 
etmek mevcut kaynaklar çerçevesinde güçtür. 

Ahmet Yaşar Ocak yakınlarda yayınlanan makalesinde detaylı analize gi-
rişmemekle beraber bu görüşün aksini savunuyor gibi durmakta ve Zeyniyye 
Vefaîliği ve Ebu’l-Vefa Vefaîliği gibi iki ayrı tarikattan bahsetmektedir. Ona göre, 
Seyyid Velayet her iki tarikata da mensup idi; bir taraftan kayın atası kanalından 
diğer taraftan 1475’te hac yolculuğu sırasında Mısır’da uğrayıp kendisinden 
el aldığı Seyyid Ebubekir oğlu Seyyid Vefa isimli bir Şeyh yoluyla Ebu’l-Vefa 
Vefaîliği’ne intisap etmişti.37 Aynı zamanda yine kayın atası kanalıyla Zeyniyye 
Vefaîliği’ne bağlanmış idi (Ocak, 2005: 235).38 Ocak’a göre Seyyid Velayet’in 
aslı Arapça olan Ebu’l-Vefa Menâkıbı’nı Mısır’dan getirip bir müridine tercüme 
ettirmesi ve bu tercümenin başında soyunun Ebu’l-Vefa’ya bağlanması39 onun 
Vefaî tarikatına bağlılığını teyit etmektedir (Ocak, 2005: 234-35). 

Ocak Seyyid Vefa bin Ebubekir’in Vefaî olduğu kanaatindedir. Dolayısıyla 
ondan icazet alan Seyyid Velayet de Vefaî olmaktadır. Ancak Ocak’ın kay-
nak olarak gösterdiği Menâkıb Tercümesi’nde Seyyid Ebubekir’in Vefaî ol-

37 Ocak Seyyid Ebubekir’in Vefaî olduğu kanaatindedir. Esasen Ocak’ın kaynak olarak 
gösterdiği Menâkıb Tercümesi’nde Seyyid Ebubekir’in Vefaî olduğuna dair herhangi bir 
ifade olmamakla beraber Ocak onun isminden (Vefa) hareketle  Ebu’l-Vefa soyundan ve 
Vefaî olabileceği sonucunu çıkarmıştır. 
38 Ocak bu iddiasına kaynak olarak Seyyid Velayet tarafından Mısır’dan alınan Ebu’l-Vefa 
Menâkıbı’nın Türkçe tercümesinin giriş bölümünü göstermektedir. Bkz. Menâkıb-ı Tacü’l-
Arifin Şeyh Ebu’l-Vefa Tercümesi, Süleymaniye Kütüphanesi, Esat Eefendi Yazmaları, no. 
2427, v. 7a-8a. Bu yazmanın Türkiye El yazması kütüphanelerinde 10’dan fazla kopyası 
vardır. Bu kopyalardan dördünü kullanan Dursun Gümüşoğlu Menâkıb Tercümesi’ni neşr 
etmiştir. (Gümüşoğlu, 2006).
39 Menâkıb tercümesinin başına tercüman tarafından eklenen ve son derece kıymetli tarih-
sel bilgiler içeren bölümde Seyyid Velayet’in altıncı göbekten dedesi Seyyid Pir Hayatu’d-
din’in Ebu’l-Vefa tarafından evlat edinildiği yazmaktadır. Ebu’l-Vefa’nın 1105 yılında öldüğü 
göz önüne alınırsa 1522 yılında ölen Seyyid Velayet ile aralarında sadece 6 nesil olması 
gerçekçi değildir. Kaldı ki burada Seyyid Velayet’in Ebu’l-Vefa’nın sulbünden gelmediği de 
açıkça ifade edilmiş olmaktadır (Anonim, tarihsiz: 7a-8a).
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ış duğuna dair herhangi bir ifade mevcut değildir. Ocak sadece  onun ismin-
den (Vefa) hareketle  Ebu’l-Vefa soyundan ve Vefaî olabileceği sonucunu 
çıkarmıştır. Ocak’ın bir başka kanıtı Seyyid Velayet’in soyunun40  Menakıp 
Tercümesi’nde Ebu’l-Vefa’ya çıkarılmasıdır. Tercümenin başına tercüman ta-
rafından eklenen bölümde Seyyid Velayet’in altıncı göbekten dedesi Seyyid 
Pir Hayatu’d-din’in Ebu’l-Vefa tarafından evlat edinildiği yazmaktadır. Ebu’l-
Vefa’nın 1105 yılında öldüğü göz önüne alınırsa 1522 yılında ölen Seyyid Ve-
layet ile aralarında sadece 6 nesil olması gerçekçi değildir. Kaldı ki burada 
Seyyid Velayet’in Ebu’l-Vefa’nın sulbünden gelmediği de açıkça ifade edilmiş 
olmaktadır (Anonim, tarihsiz: 7a-8a). Nitekim Seyyid Velayet’in yakın arka-
daşı olan Taşköprüzâde şeyhin nesebini verirken Ebu’l-Vefa’dan hiç bahset-
memektedir. Taşköprüzâde’deki nesep ile Tercüme ilk beş isimde mutabıktır. 
Taşköprüzâde’de altıncı isim Seyyid Mehmed ve yedinci isim Şeyh Hayatu’d-
din’dir. Sonra İmam Muhammed Bakır’a kadar çıkar ki bu kısım Tercüme’de 
yoktur. Öte yandan Taşköprüzâde Şakâyık’ta - görece – genişçe yer verdiği 
Seyyid Velayet’in Vefaîliğine dair en ufak bir imada bulunmamaktadır (Taş-
köprüzâde, 2007: 262). Buna mukabil, Menakıb Tercümesi Seyyid Velayet’in 
silsilesini Âşıkpaşazâde – Abdüllatif el-Kudsî – Zeynüddin Hafî‘den başlatıp 
sekizinci İmam Ali b. Musa er-Rıza’dan Hz. Peygamber’e ulaştırırken Ebu’l-
Vefa’dan bahsetmemektedir (Anonim, tarihsiz: 8a-9a). Aynı silsile Abdüllatif 
el-Kudsî (Makdisî)’den itibaren Nefahatü’l-Üns’te yer almaktadır (Lâmiî Çele-
bi, 2005: 673). Yani, çağdaş kaynaklar gerek Âşıkpaşazâde’yi gerekse Seyyid 
Velayet’i açıkça Zeynî halifesi olarak anlatırken, her ikisinin de Vefaîliğinden 
hiç bahsetmemektedirler. Aynı şekilde Âşıkpaşazâde kendi eserinde şeyhi 
Abdüllatif el-Kudsî’nin bir Zeynî şeyhi olduğunu yazarken 15. Yüzyıl Osmanlı 
dünyasında yaşayan herhangi bir şeyh ya da dervişin Vefaîliğinden bahset-
mez.41 

40 Ocak “silsile” tabirini kullanıyor, ama silsile kişinin Hz. Peygamber’e kadar olan şeyh-
lerinin zinciri olduğundan ve Menakıb Tercümesi’ndeki silsilenin Ebu’l-Vefa’ya varmama-
sından bu ifadeyi “nesep” olarak alıyoruz.
41 Âşıkpaşazâde II. Mehmet zamanının önemli kişilerini sayarken “Şeyh Abdüllatif-i Mak-
dîsî ve Gümüşli-oğlı geldi ki nesli Zeynî idi” demektedir. Bu ifadede “nesli Zeynî idi” ibare-
sinin işaret ettiği kişi Gümüşli-oğlu olduğu görülmektedir. Ancak Abdüllatif el-Kudsî’yi de 
aynı cümle içinde vermesi onun da Zeynîlikle ilgili bir kişi olduğu anlamını oluşturmak için 
tercih edilmiş olmalıdır. Zira berikinin bir Zeynî şeyhi olduğu ancak soyunun Zeynüddin 
Hafî’ye dayanmadığı bilinmektedir (Âşıkpaşazâde, 1949: 236).
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ışDemek ki, 15. yüzyılın sonlarında Osmanlı topraklarında kitlesel bir tasav-
vuf hareketi anlamında Vefaî tarikatının fiilen var olup olmadığı konusunda 
kaynaklarımız suskundur.  Esasen böylesi bir suskunluğun olumsuz yönde 
yorumlanması mümkün olmakla beraber en emin yol kesin bir hükme var-
manın imkansız olduğunu ifade etmek olacaktır. Kesin olarak bildiğimiz ise 
Osmanlı Devleti’nin en üst katmanlarında etkili olan ve Sünnî-Ortodoks ka-
rakterinden kimsenin şüphe etmediği bir Zeyniyye tasavvuf çevresinin varlığı 
ve Âşıkpaşazâde’nin de bu çevrenin önemli figürlerinden birisi olduğudur. 
Zeyniyye zümresinin devlet erkine çok yakın olduğunu belirtmeye herhalde 
gerek yoktur. 

Âşıkpaşazâde’nin tarihîni yazdığı dönemde ait olduğu sosyal ve dini kesimin 
konumuz açısından iki önemli karakteri ortaya çıkmaktadır: 1) Bu kesim (Âşık-
paşazâde dahil) devlet erkânı ile çok yakın ilişki içinde olması itibariyle hem 
pratik çıkar ilişkileri bakımın dan hem de ideolojik yaklaşım bakımından devlet 
erkinin yörüngesine girmişti; 2) Birincisi ile yakın ilişkili olarak benimsedikleri 
din ve tasavvuf yorumu Sünni-Ortodoks anlayışla yakın uyum içinde idi. 

Bu iki karakteristik özelliğin Âşıkpaşazâde’nin torunu olmakla gurur duy-
duğu Baba İlyas’ın mirası ile taban tabana zıt olduğu aşikârdır.  Baba İlyas’ın 
gerek tasavvuf anlayışı gerekse müritlerinin sosyo-kültürel kompozisyonu 
artık Âşıkpaşazâde’nin ait olduğu dünyada değil, Hacı Bektaş’ın mirası üze-
rinde gelişen sosyal-tasavvufî dünyada kendisini buluyordu. Erken dönem 
Osmanlı toplumunda önde olan ve ilk beylerle beraber çalışan zümre de bun-
ların halefleri idi.

Esasen gerek Âşıkpaşazâde’nin tarihî gerekse aynı dönemde derlenen 
Bektaşî Menkîbeleri dikkatle okunduğunda Osmanlı Devleti’nin köklerinde 
hak iddia etme konusunda bu iki taraf arasında ciddi bir mücadele yaşan-
dığı anlaşılır. Bektaşî geleneği Osmanlı beyliğinin kuruluş sürecinde birinci 
dereceden rol almış ve bunun en büyük kalıntısı Yeniçerî Ocağı’nın manen 
Hacı Bektaş’a bağlanması olmuştu.42 Ancak özellikle II. Mehmet’in merke-

42 Yeniçerî Ocağı’nın Hacı Bektaş Velî ve Bektaşîlerle ilişkisine dair en eski kaynaklardan 
birisi 1483 yılında tamamlana Otman Baba Velayetnamesi’dir. Burada anlatıldığına göre II. 
Mehmed zamanında İstanbul’a gitmek üzere Babaeski’den yola çıkmış iken Otman Baba 
yanında bulunan “padişah kulu”na sorar: “Bu kuşandığın kılıç ve başındaki börk kimin 
nesidir?” Bunun üzerine padişah kulunun (Yeniçerî) cevabı şöyle olur: “Bu giydiğim börk 
Hünkar Hacı Bektaş Veli kisvetidir, ve bu kuşandığım kılıç Murtaza Ali kılıcıdır.” (Gö’çek 
Abdal, 2002: 198; Kılıç vd., 2007: 202). Âşıkpaşazâde’nin kendi söyledikleri de esasen 
Bektaşîlk-Yeniçerî Ocağı bağının 1480’lerde herkesçe bilindiğini ortaya koymaktadır. Bu-
nun analizi aşağıda gelecek. 
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ış ziyetçi-emperyal politikalarıyla merkezde her anlamda belirgin  bir “orto-
doks” teşekkül etmiş, bürokrasiyi ve yazılı din kurallarını (şeriat) esas alan 
bu “ortodoks” beyliği kuran ruhu ve anlayışı dışlamıştı. Buna bir de ellerin-
deki vakıfların alınması eklenince eski Türkmen babalarının torunları (en ge-
niş anlamda ve biraz da muğlak olarak “Bektaşîler”) merkezdekilere bu işin 
başında atalarının katkılarını hatırlatma gereği duymuşlardı. Hacı Bektaş Velî 
Velâyetnâmesi’nde Ertuğrul ve Osman Bey’le ilgili bölüm bu anlayışı açık-
ça yansıtmaktadır. Velâyetnâme’ye göre Anadolu Selçukluları’nın döneminin 
sona yaklaştığı anlaşılınca mana erlerinin her biri Rum’un liderliği için birini 
tutmuş, ancak Hacı Bektaş Osmanlılar’ı bu makama layık görüp manevî des-
teğini onlara vermişti (Gölpınarlı, 1995: 72-75).43 Benzer bir anlayış Seyyid Ali 
Sultan Velâyetnâmesi’nde de göze çarpar.44

Öte yandan ne Âşıkpaşazâde’nin temsil ettiği sosyal kesim ve dinî anla-
yış ne de ataları Osmanlı beyliğinin kuruluşunda rol almamıştı. Onun kendi 
atalarına mal etmeye çalıştığı Osmanlı girişimindeki Babaî katkısı aslında ar-
tık Bektaşî şemsiyesi altında birleşmiş ikinci kola aitti. Ancak yükselen yeni 
“merkez”e ve onun etrafında şekillenen ideolojiye Âşıkpaşazâde Bektaşî-
lerden çok daha yakındı.  Bu yakınlığı hem erken dönem Osmanlı tarihîne 
hem de Bektaşîlere bakışını derinden etkilemekte idi. Âşıkpaşazâde’nin Hacı 
Bektaş’a karşı “garaz”ının sebebi tam da onun bu ilişkiler ağında aranmalıdır. 
Hacı Bektaş’ı kendi halinde meczup bir derviş olarak takdim edip Osmanlılar-
la hiçbir ilişkisi olmadığını ısrarla vurgulamak suretiyle Âşıkpaşazâde’nin esas 
gizlemeye çalıştığı şey esasında Hacı Bektaş’a doğrudan ya da dolaylı bağlı 
abdalların Osmanlı beyliğinin kuruluşuna yaptıkları katkıdan başkası değildi. 
Hatta daha da ileri gidip, Abdalan-ı Rum’a45 ait olan bu payeyi Baba İlyas’ın 
saygın isminden hareketle kendi atalarına mal etmeye çalışıyordu.   

43 Hacı Bektaş’ın ilk Osmanlı beylerinin manevî koruyucusu olduğu iddiası sadece Bektaşî 
kaynakları ile sınırlı değildir. İlginç bir şekilde, kendisi de bir Zeynî olan Şeyh Mehmed Çe-
lebi (Muhyiddin Mehmed) (ö. 1493) meşhur eseri Hızırname’de Hacı Bektaş’ı manevîya-
tıyla Rum illerini koruyan büyük bir şeyh olarak tasvir etmektedir (Muhyiddin Çelebi, tarih-
siz: 14b, 27a). Hızırname ile ilgili bkz. Ocak, 1998; Sarıkaya, 2007). Muhyiddin Çelebi’nin 
babası Pîrî Halife Hamîdî Abdüllatif el-Kudsî’nin Anadolu’daki halifelerinden birisi idi ve 
Eğridir’de kurduğu Zeynî tekkesinin şeyhi idi (Öngören, 2003: 118-25).
44 Burada Rumeli fethi tamamen başta Seyyid Ali Sultan olmak üzere erenlerin desteğine 
bağlanmaktadır. Velayetname ve Seyyid Ali Sultan için bkz. (Yıldırım, 2007).
45 Köprülü’nün yıllar önce fark ettiği gibi Âşıkpaşazâde’nin Rum abdalları dediği güruh 
aslında Babaî-Bektaşîlerden başkası değildi. Köprülü dinin inceliklerini anlamaktan uzak 
ümmi ve basit Türkmen reisi olan ilk Osmanlı beylerinin bu Türkmen babalarını cezp et-
meye hususi gayret sarf ettiklerini söyler. Ancak özellikle I. Bayezid zamanında şaşalı sa-
ray hayatının inkişafına paralel olarak ehl-i sünnet akaidini esas alan sufi cereyanlar etkin-
liklerini artırdı ve Türkmen babaların siyasî ehemmiyetleri azaldı (Köprülü, 1922: 63-64).
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ışİşte Tevârih-i Al-i Osman’da yer alan Hacı Bektaş’la ilgili bölüm bu ar-
ka planla beraber okunduğunda Âşıkpaşazâde’nin ne demeye çalıştığı -ve 
esas ne demediği- daha iyi anlaşılacaktır. Bilindiği gibi Âşıkpaşazâde eserinin 
sonuna –kronolojik hikâyesini tamamladıktan sonra– üç ayrı bölüm eklemiş, 
birinci bölümde Osmanlı padişahlarının eserlerini, ikinci bölümde Osman-
lı mülküne yaşayan ulema, fukara ve sülaha hakkında kısa bilgiler, üçüncü 
bölümde de vezirlerin adları ve eserlerini yazmıştır. Hacı Bektaş ile ilgili kısım 
ikinci bölümün sonunda bir soruya cevap olarak yazılmıştır. 

Her şeyden önce, Âşıkpaşazâde’nin eserinde Hacı Bektaş’a yer verme 
biçimi onun bu husustaki tutumu hakkında ipuçları içermektedir. Eserin ge-
nel tertibine bakıldığında Âşıkpaşazâde’nin esas niyetinin Hacı Bektaş’tan 
hiç bahsetmemek olduğu açıkça görülmektedir. Yukarıda analiz edildiği üze-
re, Tevârih’in ana gövdesinde asıl bahsedilmesi gereken yerde bilinçli ola-
rak Hacı Bektaş ismi atlanmıştı. Osmanlı dünyasında etkin olan derviş ve 
şeyhlerden bahsedilen bölümde de Muhlis Paşa, Âşık Paşa, Ahi Evren gibi 
isimleri saymakla beraber Hacı Bektaş’tan hiç bahsetmemektedir. Ancak bu 
bölümün sonunda, kendisine yöneltilen bir soruya cevap vermek ve neden 
Hacı Bektaş’tan hiç bahsetmediğini izah etmek amacıyla yazıldığı açıkça gö-
rülen kısım eklenmiştir. Yani onun eserinde Hacı Bektaş’a yer vermesi kendi 
isteğiyle değil zoraki olmuştur. Zaten bu bölüm dikkatle okunduğunda baş-
tan sona polemik üslubuyla yazıldığı ve bazı iddiaları çürütme amacı güttüğü 
anlaşılmaktadır. 

Bu bölümün Tevârih’e neden ve nasıl girdiğini anlamak ve doğru analiz 
edebilmek için önce eserin oluşum sürecine bakmak gerekir. Kendisi de 
eserinde açıkça ifade ettiği üzere Âşıkpaşazâde’nin tarihçilik serüveni 1413 
yılında 13 yaşlarında bir çocuk olarak evinde konuk olduğu Yahşi Fakih’e 
dayanır. O burada gördüğü ve I. Bayezid’e kadar Osmanlı hikâyesini anlatan 
Menâkıb’ı heyecanla okumuştu. Tevârih’te I. Bayezid’e kadar olan kısmı da 
aynı Menâkıb’dan aldığını belirtmektedir. Ancak alışın nasıl olduğu üzerin-
de henüz ciddi bir çalışma yapılmamıştır. Geyve’de hasta olarak bulundu-
ğu evde Yahşi Fakih Menâkıbı’nın kendisi için bir kopyasını mı yazdı yoksa 
sadece okumakla mı yetindi?  Bu konuda henüz ikna edici bir görüş ortaya 
atılmış değildir. Ancak Paul Wittek’in de dikkat çektiği gibi 13 yaşında hasta 
bir çocuğun bu eserin kendi kullanımı için bir kopyasını çıkarması pek olası 
değildir. Öte yandan Menâkıb’ı görünce hemen kendi projesini tasarlamaya 
başladığını varsaymak zordur – ki kendi eserini bundan 71 yıl sonra yazmaya 
başlamıştı (Wittek, 1965: 664).
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ış Ahmed’in Yahşi Fakih Menâkıbı’ndan aldığı okuduklarından aklında ka-
lan erken Osmanlı tarihîne dair bir çekirdek bilgi ve tarih merakı idi. Ahmed 
1422’de tekrar Osmanlı topraklarına döndüğünde artık gaziler arasında 
akınlara katılan bir genç idi. Gerek sefer sırasında gerek normal zamanlarda 
özellikle akıncı gaziler arasında çekirdeğini Yahşi Fakih Menâkıbı’ndan aldı-
ğı ve sonra sözlü rivayetlerle zenginleştirdiği hikâyeleri anlatmaya başladığı, 
hatta kısa sürede bunu kendine iş edindiği düşünülebilir. Esasen Tevârih’e 
bakıldığında onun uç uca eklenmiş episodlardan oluşan yapısı bu varsayımı 
güçlendirmektedir. Öte yandan eser boyunca yayılmış soru-cevap forma-
tı ve konuşma üslubu aynı kanaati destekler niteliktedir. Yani Âşıkpaşazâde 
Tevârihi’nde yer alan her bir episodu (bâb) yazmadan önce yaklÂşık 70 yıllık 
bir süreçte belki yüzlerce defa anlatmıştı. Tevârih-i Al-i Osman’da yer alan 
bilgi yığını özünde yazılı bir metinden çıkmakla beraber topluluklar karşısında 
anlatıla anlatıla esas olarak sözlü dinamikler üzerinde oluşmuş ve gelişmişti 
(Ménage, 1967: 314). Ancak Derviş Ahmed’in bu 70 yıllık süre zarfında sözlü 
performans sırasında kendisine kılavuzluk yapması bakımından her bir epi-
soda dair kısa özetler ve notlar yazmış olduğu kuvvetle muhtemeldir (Wittek, 
1965: 664). Esasen Tevârih-i Al-i Osman, Âşıkpaşazâde’nin uzun yıllar anlata-
geldiği hikâyeleri (menkıbe) elinde hazır bulunan notlarının yardımıyla düzene 
koyup derli toplu bir metin halinde yazmasının ürünü olmalıdır.46 

İşte Hacı Bektaş’la ilgili pasajın Tevârih’e girişi ancak bu sözlü dinamikler 
çerçevesinde anlaşılabilir. Bilginin esas gövdesinin sözlü dinamikler içinde 
oluştuğunu kabul edersek ilgili bölümün (Atsız Neşrînde 158. Bâb) oluşum 
sürecini şöyle yeniden kurgulayabiliriz: Âşıkpaşazâde mutadı olduğu üzere 
Osmanlı ülkesinde etkili olmuş dervişleri ve şeyhleri çeşitli topluluklar karşı-
sında tekrar tekrar anlatmıştı. Her anlatışında hikâyenin ana gövdesini koru-
makla beraber topluluğun yapısı ve beklentisine göre detaylar ekleyip çıka-
rıyor, anlatış tarzında ayarlamalar yapıyordu. Bu performanslarda birçok azi-
zin ismini sayarken Hacı Bektaş’tan bahsetmiyordu. Fakat hemen herkesin 
bildiği ve özellikle Yeniçerî Ocağı’nın piri olması itibariyle bir saygınlığı olan 
Hacı Bektaş’ın bu bağlamda anılmaması dinleyicilerin kafasını karıştırıyordu. 
Âşıkpaşazâde en az birkaç performansta Hacı Bektaş ile ilgili sorulara mu-
hatap olmuş olmalı ki en sonunda istemeye istemeye performansının sonuna 
onunla ilgili bir bölüm ekledi.47 

46 Anonim Tevârih-i Âl-i Osmanve Oruç Tarihî’nin oluşum süreci de aynı şekilde olmalıdır. 
47 Şüphesiz bu kurguyu teyit edecek kaynaklarımız mevcut değildir. Ancak Tevârih’in üslu-
bu, tasarımı ve metnin yapısal özellikleri bu yönde çok güçlü ipuçları sunmaktadır.
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ışSöz konusu bâbda Âşıkpaşazâde, Osman Bey döneminden başlayıp II. 
Mehmet’e kadar Osmanlı dünyası ile ilişkili âlimler ve tasavvuf büyüklerini 
saymış ve bazılarının hakkında kısa bilgiler vermiştir. Bâbı Hacı Bektaş Velî’yi 
hiç anmadan tamamlayan tarihçi en sonunda sorulan bir soruya cevap olarak 
Hacı Bektaş bahsini açmıştır. Yukarıda çok kısa anlatılmaya çalışıldığı gibi bu 
şekilde bir kurgu Âşıkpaşazâde’nin oturup eserini yazarken icat ettiği bir şey 
değildir. Aksine bu bâb da tıpkı diğerleri gibi daha önce – belki defalarca – 
tecrübe edilmiş bir performansın masa başında yazıya dökülmüş halidir. 158. 
Bâbın eki diyebileceğimiz bu kısmın girişindeki soru anlatıcının verdiği bilgile-
ri yetersiz bulan bazı dinleyicilerin psikolojisini yansıtmaktadır: “Ay Derviş! Bu 
Rum vilayetinin dervişlerini ve ulemasını zikr etdün. Ya Hacı Bekdaş Sultan’ı 
(Giese Neşrînde Hazret-i Hacı Bekdaş’ı) niçün anmadın?” (Âşıkpaşazâde, 
1949: 237). Bu ifadeden en azından soruyu soran kişilerin Hacı Bektaş’a cid-
di saygı duydukları anlaşılmaktadır. Öte yandan Hacı Bektaş isminin bu bağ-
lamda anılmamasının yadırganması bu ismin 15. yüzyıl Osmanlı toplumunda 
ciddi bir popülariteye ulaşmış olduğunu göstermektedir. 

Âşıkpaşazâde’nin cevabı muhataplarından yükselen bu duygu ve düşün-
ceyi nefyetme amacına dönüktür: “Bu anduğum azizler Âl-i Osmanvilaye-
tinde olanlardur kim andum. Bu Hacı Bekdaş Âl-i Osman neslinden hiç 
kimse ile musâhabet etmedi. Ve andan ötürü anmadum.” (Âşıkpaşazâde, 
1949: 217). İlk bakışta mantıklı gibi görünen bu ifade biraz dikkatle okundu-
ğunda problemli olduğu anlaşılacaktır. “Musâhabet etmedi” ifadesi ile ister 
“kendisi bizzat görüşmedi” demek istesin isterse bu ifadeyi “Osmanlılarla 
bir işi olmadı” anlamında kullansın, bu şekilde bir gerekçelendirmenin esas 
metinle çeliştiği açıktır. Zira Âşıkpaşazâde’nin esas metin içinde saydığı isim-
ler arasında Baba İlyas, Muhlis Paşa, Âşık Paşa ve Ahi Evren gibi Osmanlı 
topraklarına hiç gelmemiş insanlar vardır. Şu hâlde asıl sebebi buradaki ge-
rekçelendirmede değil yukarıda izah edilen arka planda aramak gerekir. An-
cak yine de Âşıkpaşazâde’nin bu giriş cümlesi esas argümanını ve amacını 
özetler niteliktedir. Zira sonradan eklenen bu bölümün tamamı Hacı Bektaş 
Velî’nin kendi döneminde etkisiz olduğunu ve hele Osmanlı beyliğinin kuruluş 
sürecinde hiçbir katkısı olmadığını ispat etme amacına dönüktür. 

Yine dinleyicileri tarafından kendisine yöneltildiğini varsaydığımız ikinci so-
ru Hacı Bektaş Velî’nin en azından 15. yüzyılın ikinci yarısında geniş kitlelerce 
sevilen ve sayılan bir dinî kişilik olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Kitabını 
temize çekerken hayali ancak ondan önceki birçok performansında gerçek 
muhatapları Âşıkpaşazâde’ye şöyle soruyorlar: “Bu Hacı Bektaş Hazretinün 
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ış bunca müridi ve muhibbi vardur. Bunların bi’atları ve silsileleri nereden olur?” 
(Âşıkpaşazâde, 1949: 237). Âşıkpaşazâde’nin verdiği bilgilerin en tartışmalı 
kısmı işte bu sorunun cevabındadır. Öte yandan yine aynı cevap modern ta-
rihçilerin Hacı Bektaş algısının özünü teşkil etmektedir. O muhataplarının ka-
fasındaki çelişkiyi şöyle bir formülle gidermeye çalışıyor. Hacı Bektaş kendisi 
aslında şeyhlik ve müritlikten fariğ meczup, budala bir aziz idi. Herhangi bir 
müridi de olmamıştı. Ancak sırlarını Hatun Ana’ya ısmarladı. Ondan da Abdal 
Musa öğrendi (Âşıkpaşazâde, 1949: 238). 

Yukarıdaki açıklamaları kendi dönemlerinde bilinen Hacı Bektaş portresi 
ile uyuşturamadıkları belli olan muhatapları sözün burasında başka bir çeliş-
kiyi soruyorlar:  “Bu Bektaşîler eydürler kim Yeniçerîlerin başındaki tâc Hacı 
Bektaşındur derler!” Âşıkpaşazâde’nin bu soruya cevabı kendi pozisyonunu 
açık etmektedir. Esasen böyle bir sorunun Âşıkpaşazâde’ye defalarca sorul-
muş olması48 ve onun cevabının kurgusu Bektaşîler ve Âşıkpaşazâde’nin de 
dahil olduğu Ortodoks (muhtemelen merkezinde Zeynîlerin bulunduğu) züm-
reler arasında beyliğin kuruluşuna dair ciddi tartışmanın ortaya çıktığını gös-
teriyor. Bektaşîler, Hacı Bektaş geleneğinin Osmanlı Beyliği’nin kurulmasında 
madden ve manen birinci dereceden etkili olduğunu savunuyorlardı. Bektaşî 
çevrelerinin iddialarını en iyi yansıtan kaynak yine aynı dönemde yazıya geçi-
rilmiş olan Velâyetnâme’dir. Burada Hacı Bektaş Velî hem Ertuğrul Bey hem 
de Osman Bey’in manevî koruyucusu olarak anlatılmaktadır. Bektaşîler bu 
iddialarına -sözlü gelenekte hala yaşayan erken döneme ait birçok hikâyenin 
yanı sıra– en güçlü delil olarak Yeniçerî Ocağı’nın manen Hacı Bektaş’a bağ-
lanmasını getiriyorlardı.49 

Âşıkpaşazâde’nin kendisine Bektaşîler’in bu iddiası hatırlatıldığında verdi-
ği cevabın üslubu tartışmanın şiddetini yansıtmaktadır: “Yalandur! Ve bu börk 
hod Bilecük’de Orhan zamanında zahir oldı!” (Âşıkpaşazâde, 1949: 238). Eli-
mizdeki metnin daha önce yaşanan performansların redaksiyonu olduğu göz 
önüne alınırsa performansının bu bölümünde Âşıkpaşazâde’nin ses tonunun 

48 Sadece bir iki performansta sorulmuş olsaydı herhalde bu bahsi hiç açmaz ve Hacı 
Bektaş’ı eserinde tamamen sessiz geçerdi.
49 Yukarıda analiz edildiği üzere, Yeniçerî Ocağı’nın öncüsü olan Yaya Ocakları’nın kuru-
luşunda Hacı Bektaş halifelerinin manevî himmetine başvurulduğuna dair güçlü işaretler 
vardır. Velayetname bu hususa da biraz farklı bir şekilde işaret etmektedir. Burada “ak 
börk” giyme olayı Osman zamanında geçer. Hacı Bektaş Osman’ı manevî korumasına 
aldıktan sonra ona bir tac giydirir; Osman da kendi adamlarına aynı tacdan giydirir. Sonra 
Osman kendi adamlarının etraftan gelen savaşçılardan ayrılması için kendi “kapıkulları”na 
ak börk, diğerlerine kızıl börk giydirir (Gölpınarlı, 1995: 75).
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iddia yukarıda analiz edilmiş ve bu noktada Âşıkpaşazâde’nin bilinçli bir sap-
tırma gayretinde olduğu saptanmıştı. Orada hiç bahsetmediği Hacı Bektaş ile 
Yaya Ocakları’nın ihdası arasındaki ilişkiye (daha sonra Hacı Bektaş-Yeniçerî 
Ocağı ilişkisine dönüştü) şimdi mecburen değinmektedir. Ancak amacı böyle 
bir ilişkinin aslında hiç olmadığını, bunun sonradan uydurulmuş bir safsata 
olduğunu ispat etmektir. Ona göre Abdal Musa Yeniçerîlerle gaza ederken 
birisinin börkünü almış, sonra geri memleketine döndüğünde yanında gö-
türmüş ve onu gaziler tacı giydim diye gururla başında taşımış. Yeniçerîlerin 
giydiği börk ile Bektaşîlerin “elif tac”ı arasındaki ilişki de bundan ibaretmiş 
(Âşıkpaşazâde, 1949: 238). 

Görüldüğü üzere Âşıkpaşazâde ilişkiyi tersine çevirmeye çalışmaktadır. 
Anonim, Oruç, Neşrî ve Bektaşî kaynakları Yeniçerîlerin börkünün Hacı Bek-
taş geleneğinden alındığını (ocağın Hacı Bektaş’ın manevîyatına bağlandığı-
nı sembolize etmek için) ifade ederken, Âşıkpaşazâde Bektaşîlerin - Abdal 
Musa’nın çocukça tefahürü ile başlayarak - Yeniçerî börkünü taklit ettiğini 
ve zamanla bunun tarikatın sembollerinden birisi olduğunu iddia etmektedir. 
Ancak hem diğer kaynaklarla uyumsuzluğu hem de senaryosunun zayıflığı 
Âşıkpaşazâde’nin iddiasının inanılırlığını zedelemektedir. 

Şunu da belirtmek gerekir ki, Bektaşîlerle Âşıkpaşazâde’nin eklemlendiği 
“merkez muhiti” arasında 15. yüzyılın ikinci yarısında çok canlı olduğu anlaşı-
lan polemikte Âşıkpaşazâde’nin Bektaşî iddialarına karşı asıl cevabı eserinin 
tamamıdır. Zira Osmanlı beyliğinin kuruluş sürecinde asıl katkı Hacı Bektaş’ın 
temsil ettiği Babaî kolundan (yukarıdaki analizde “ikinci kol”) gelmiş iken, 
Tevârih-i Âl-i Osman bu katkıyı gölgelemek için elinden geleni yapmaktadır. 
Onun yerine tarihî realiteye ters olarak Babaî hareketinin ana gövdeden ayrı-
lan birinci kolunu yani kendi atalarını ve aslında ikinci kola ait olmakla beraber 
15. Yüzyılda artık sosyal-tasavvufî uzantısı kalmamış – dolayısıyla tehdit un-
suru olmayan ve geçmişe dönük olarak manipüle edilebilecek – Şeyh Edebalı  
gibi isimleri ön plana çıkarmaktadır. 

Âşıkpaşazâde 158. Bâb’ın girişinde vurguladığı temel iddiasının altını 
bir daha çizerek bu bölümü bitirmektedir: “Her kimse kim Hacı Bektaş Al-i 
Osman’dan kimse ile musâhabet etdi der ise yalandur, şöyle bilesiz!” (Âşık-
paşazâde, 1949: 238). Âşıkpaşazâde’nin cevap yetiştirmeye çalıştığı, ile Hacı 
Bektaş arasındaki ilişkiye dair iddiaları olan muarızlarının kim olduğunu tahmin 
etmek zor değildir. Esasen Tevârih-i Al-i Osman’ın bu bâbı ile Velâyetnâme’nin 
ilgili bölümü yan yana okunduğunda tarafların pozisyonları ve polemiğin ma-
hiyeti belirginleşmektedir. Ancak aynı dönemde kaleme alınan bu iki kaynak 
henüz bu gözle yan yana okunmuş değildir. Hatta Âşıkpaşazâde’nin eseri 



yanında Velâyetnâme tarihçilerce daima ikincil bir gözle değerlendirilmiştir. 
Osmanlı başarısından kendilerine pay çıkarma kaygısına dayalı bu polemikte 
her iki tarafın iddialarını beraber değerlendirmek yerine Âşıkpaşazâde’ye tar-
tışmasız bir öncelik verilmiştir. Bunun sonucu, Hacı Bektaş’ı tanımak isteyen 
her tarihçi algılarını ve bulgularını bir şekilde Âşıkpaşazâde’nin çizdiği çerçe-
veye uydurmak zorunluluğu hissetmiştir.

Halbuki, yukarıdaki analizlerin ortaya koyduğu gibi, Âşıkpaşazâde Hacı 
Bektaş ve Bektaşîlerle ilgili iddialarında objektif değildir. Tam aksine Bek-
taşîlerle mücadele halinde bir kampın görüşlerini temsil etmektedir. Şu 
halde onun bu husustaki iddialarını sosyal ve ideolojik arka planını dikka-
te alarak değerlendirmek gerekmektedir. 158. Bab’ın ekinde yer alan bölüm 
Âşıkpaşazâde’nin kendi sosyal, politik, ve dinî pozisyonu dikkate alınarak 
okunduğunda açıkça anlaşılmaktadır ki onun bu bölümü eklemekle amaç-
ladığı şey Hacı Bektaş’ı anlatmak değildir. Aksine Tevârih boyunca ustaca 
gizlediği Hacı Bektaş isminin Osmanlı beyliğinin kuruluşuna yaptığı hatırı sa-
yılır katkıyı –ki kendi döneminde bu yönde güçlü bir kanaat olduğu yine kendi 
yazdıklarından anlaşılıyor– inkar etmektir. Âşıkpaşazâde argümanını iki ayak 
üzerine bina etmiştir: 1) Hacı Bektaş’ın Osmanlı ailesinden kimseyle musâ-
habeti olmamıştır (Bu ifadeyi bizzat görüşme olarak alıyorum), 2) Hacı Bektaş 
kendi zamanında tamamen etkisiz, şeyhlikten uzak, müritleri olmayan, kendi 
halinde meczup bir derviş idi. 

Âşıkpaşazâde’nin birinci iddiası bu güne kadar kesin doğru gibi kabul edil-
mekle beraber bir daha gözden geçirilmelidir. Sulucakarahöyük’e yerleşip ora-
da 1291 yılından önce vefat eden Hacı Bektaş Velî’nin Osmanlı ülkesine bizzat 
gelmediği açıktır. Ancak yine de Velâyetnâme’nin iddiasını tamamen kulak ar-
dı etmemek gerekir. Hacı Bektaş kendi Osmanlı ucuna gelmese de halifele-
rinin ve manevî nüfuzunun geldiği kesindir.50 İkinci iddiasına gelince, burada 
Âşıkpaşazâde’nin kasıtlı olarak Hacı Bektaş ismini basitleştirmeye çalıştığı 
açıktır. Şeyhlikten müritlikten fariğ toplumdan kopuk bir meczup diyerek Ha-
cı Bektaş ile Osmanlı beyliğinin kuruluşunda çalışan esas sosyal-dinî kitlenin 
bağını gizlemeye çalışmaktadır. Kendisinin Abdalan-ı Rum dediği bu kitlenin 
dinî rehberi Hacı Bektaş’tan başkası değildi. Osmanlı ülkesine akın edip hem 
gazada hem iskanda ilk beylerin en önemli yardımcıları olan abdalların bir kısmı 
doğrudan Hacı Bektaş’ın halifesi geri kalanı da berikilerin hinterlandında idi. 

50 Hatta bir adım daha ileri giderek Osman Bey ile Hacı Bektaş’ın görüşmesini 
Velayetname’nin bir uydurması diye kategorik olarak reddetmek yerine  bir daha gözden 
geçirmenin yerinde olacağı söylenebilir. Zira gerek olayların akışı gerekse kronoloji böy-
lesi bir görüşmeyi mümkün kılmaktadır.  
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