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Janissaries and the Bectashi Order
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ÖZET

Bu araflt›rmada Yeniçeriler ile Bektaflîlik aras›ndaki iliflki inceleme konusu yap›lm›flt›r. Söz konu-

su iliflkilere dair daha önce “Yeniçeriler” veya “Bektaflîlik” üzerine yap›lan baz› müstakil çal›flmalar-

da de¤inilmifltir. Bu araflt›rmada ise Yeniçeriler ile Bektaflî tarikat›n›n iliflkisinin nas›l bafllad›¤› tespit

edildikten sonra, bu olgunun Osmanl› kaynaklar›na nas›l yans›d›¤› belirlenmeye çal›fl›lm›flt›r. Söz ge-

limi bu olgu ilk Osmanl› kroniklerine nas›l yans›m›fl; Yeniçerilerin kurdu¤u vak›flar›n gelirlerinden

Bektaflî tekkelerine tahsisat ayr›l›p ayr›lmad›¤› gibi sorulara cevap aram›flt›r. fiayet ayr›lm›flsa bunun

potansiyeli nedir; ayr›ca Yeniçeriler ile Bektaflî tarikat›n›n iliflkisinin Yeniçeri Kanûnnâmesine veya

Yeniçeri yoklama defterlerine nas›l yans›m›flt›r gibi sorular›n cevaplar› aranarak, Yeniçeriler ile Bek-

taflîli¤in tarihine katk› sa¤lamak amaçlanm›flt›r. Bunu yaparken de kaynak olarak; Osmanl› kronikle-

ri ile Vak›f Kay›tlar Arflivi ve Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi’nde ulafl›labilinen vakfiye ve yeniçeri yokla-

ma defterleri ile ferman, hatt-› hümayun ve benzeri belgelerden istifade edilmifltir.
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ABSTRACT

In this study, the relationship between Janissaries and the Bektashi order has been examined.

The relationship in question was previously mentioned in some independent scientific articles written

about the Janissaries or the Bektashi order. Here, the origin of the relationship under consideration

has been determined by using the Ottoman resources. For example, how this relationship was

reflected in the initial Ottoman chronicles? Was any money transferred to Bektashi lodges from the



incomes of foundations established by Janissaries? If so what was its potential? How was this

relationship reflected in the janissary law-books or janissary muster roll? While doing this, Ottoman

chronicles and documents such as foundation certificates, Janissary muster rolls firmans, imperial

orders and the foundation records which can be obtained from the Prime-ministry Ottoman archive

were used.

Key Words: Janissaries, the Bectashi order, Otoman State, the Auspicious Event (Vak‘a-i

Hayriye).
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Yeniçeriler ile Bektaflîlik aras›ndaki iliflkiler üzerine temel kaynaklara inilme-
den yap›lm›fl birkaç araflt›rman›n (Öz, 1997: 13-21; Daflç›o¤lu, 2005: 307-314;
Köse, 2009: 195-204) d›fl›nda müstakil inceleme yap›lmam›flt›r. Bu hususta Ye-
niçeriler (Uzunçarfl›l›, 1984/I: 147-150; Koçu, 1964; 7-10; Goodwin, 1991: 69-72)
veya Bektaflîlik (Birge, 1937: 74; Soyyer, 2005: 70-74; Küçük, 2003: 36-38) üze-
rinde yap›lm›fl baz› çal›flmalarda k›smen de¤inilmifltir. Bu araflt›rmada ise, Yeni-
çeriler ile Bektaflî tarikat›n›n iliflkisinin nas›l bafllad›¤› tespit edildikten sonra, söz
konusu olgunun Osmanl› kaynaklar›na nas›l yans›d›¤› belirlenmeye çal›fl›lm›flt›r.
Baflka bir ifade ile söylemek gerekirse bu olgu, ilk Osmanl› tarihlerine nas›l yan-
s›m›fl; Yeniçerilerin kurdu¤u vak›flar›n gelirlerinden Bektaflî tekkelerine tahsisat
ayr›lm›fl m›d›r; flayet ayr›lm›flsa bunun potansiyeli nedir? Ayr›ca Yeniçeriler ile
Bektaflîlik iliflkisi Yeniçeri Kanunnâmesîne veya Yeniçeri yoklama defterlerine
nas›l yans›m›flt›r, gibi sorular›n cevaplar› aranarak Yeniçeriler ile Bektaflîli¤in ta-
rihine ›fl›k tutulmaya gayret edilmifltir. Bunu yaparken de kaynak olarak; Osman-
l› tarihleri ile Vak›f Kay›tlar Arflivi (VGMA) ve Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi (BO-
A)’nde ulafl›labilinen vakfiye ve yeniçeri yoklama defterleri ile ferman, hatt-› hü-
mayun ve benzeri belgelerden istifade edilmifltir.

Osmanl› Devleti’nin kurulufl devrinde Anadolu’da, Horasan Melâmetili¤i’ne
dayal› oldu¤u için, gelene¤in “Horasan Erenleri” yahut “Rum Abdallar›” ad›n› ver-
di¤i, Yesevî, Haydârî ve Vefâî dervifllerinden oluflan Kalenderî zümreler ile Mev-
lana’n›n 1273’teki vefat›ndan sonra o¤ullar› Çelebi Hüsameddin (ö. 1283), Sul-
tan Veled (ö. 1312) ve nihayet torunu Ulu Arif Çelebi (ö. 1320) zamanlar›nda bir
tarikat olarak teflkilatlanan Mevlevî tarikat›na ba¤l› Mevlevî zümreler (Ocak,
2007: 151-156); ve hatta XVI. yüzy›ldaki durumuna göre Osmanl› topraklar›nda
daha çok bir esnaf sûfîli¤i görünümü arz eden, ancak XIII. yüzy›ldan itibaren -‹bn
Battuta’n›n tasvirlerine göre (1983: 194-195)- bütün Anadolu sath›nda fevkalade
etkin olan ahî zümreler vard› (Ocak, 1998: 125). Bu dinî zümreler ile tarikatlara
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ba¤l› pek çok fleyh, halîfe ve derviflin, kendi tasavvufi düflüncelerini, siyasi bir
birlikten uzak olan Anadolu halk kitlelerine yaymaya çal›flt›klar› görülmüfltür. Os-
man Gazi (1281-1324), Orhan Gazi (1324-1360) ve Birinci Murad (1360-1389)
devirlerinde, hatta ‹stanbul’un fethine kadar Osmanl› ordusu içinde de birçok di-
nî zümrenin varl›¤› bilinmektedir. ‹smail Hakk› Uzunçarfl›l›, 436 numaral› Gelibo-
lu Tapu Defteri’nde kay›tl› olan Hicrî 1 Receb 767 (Milâdî 14 Mart 1366) tarihli
bir vakfiye suretinde Birinci Murad’›n “ahî reisi” olarak kay›tl› oldu¤unu yazmak-
tad›r (Uzunçarfl›l›, 1984/1: 148). Osmanl› Devleti’nin kuruluflu sürecinde Babaî-
lik hareketinin bir kolu olarak geliflen Bektaflî tarikat›n›n yeniçerilerle iliflkisi dola-
y›s›yla çok h›zl› bir flekilde kurumlaflt›¤› anlafl›lmaktad›r. Nitekim Evliya Çelebi
(1999/II: 26)’nin rivayetine göre, Orhan Gazi zaman›nda Osmanl› ülkesinde ye-
di yüz civar›nda Bektaflî tekkesi kurulmufltu (Hasluck, 1929/II: 488). Ancak Ye-
niçeriler ile Bektaflîlik tarikat› aras›ndaki iliflkinin nas›l bafllad›¤› kesin olarak hâ-
lâ tespit edilememifltir. Kimi araflt›rmac›lara göre Orhan yeni bir ordu kurmaya
karar verince, 1339 y›l›nda Hac› Bektafl Velî’yi Bursa’ya davet etmifl, Hac› Bek-
tafl Velî de bu ordunun kurulufl merasimine kat›lmak için Bursa’ya gelmifltir. Ya-
p›lan askerî merasimler esnas›nda Hac› Bektafl Velî askerlerden birinin bafl›na
sa¤ elini dayay›p dua etmifl ve oca¤a bir kazan hediye etmifl, askerlere de ak ke-
çeden yap›lm›fl börkler giydirmifl ve yeni kurulan bu askerî birli¤e de “yeniçeri”
ad›n› vermifltir (A. Cevdet Pafla, 1309/XII: 179-180; Ahmed Cevad, 1299: 7;
Gündüz, 1989: 133; Koca, 2000: 23-25).

Yeniçeriler ve Oca¤›n Kuruluflu

Yeniçeriler, ücretli ve piyade bir askerî s›n›ft›. Seferde veya kale nöbetinde ol-
mad›klar› zaman k›fllalar›nda kal›rlard›. Bunlar üç ayda bir ulûfe ad› verilen ma-
afllar›n›, muhteflem bir merasimle al›rlar, k›rk befl yafl›nda emekli olurlar, emek-
li olmadan da evlenemezlerdi. Emekli olanlar ise üniformalar› ile dolafl›rlar, diler-
lerse k›fllalar›nda kalmaya devam ederlerdi. K›fllada kalanlar zamanlar›n› oca¤a
yeni kat›lan gençlere savafl an›lar›n› anlatarak geçirirlerdi (Goodwin, 1991: 70;
Özcan, 1994: 339-344).

Yeniçeri Oca¤›’n›n kurulufl tarihi hakk›nda üç farkl› görüfl ileri sürülmüfltür. Bir
görüfle göre yeniçeri teflkilat›, Bursa’n›n fethi (1326) ile ‹znik’in fethi (1331) ara-
s›nda, yaya ve müsellem (atl›) birlikleri olarak kurulmufltur (Ahmed Cevad, 1299:
1-3). Yeniçeri Kânunnâmesi’ne (Kavânîn-i Yeniçeriyân) dayand›r›lan ikinci görü-
fle göre, Orhan Gazi’nin o¤lu Süleyman Pafla taraf›ndan Rumeli fetihlerinde el-
de edilen savafl esirlerinden devlete düflen beflte birlik k›s›m bir süre e¤itildikten
sonra 2 akçe yevmiye ile ihtiyaç duyulan yerlerde görevlendirilerek “yeniçeri” ya-
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p›l›yordu (Kavânîn-i Yeniçeriyân, 2068: 4a). Zamanla bu usûlün baz› mahzurla-
r›n›n ortaya ç›kmas› üzerine, Bilecik kad›s› Çandarl› Kara Halil ile Karamanl› âlim
Kara Rüstem’in giriflimleriyle Gelibolu Acemi Oca¤›’nda yetifltirilen acemi o¤lan-
lar›n Yeniçeri Oca¤›’na al›nmas› âdet olmufltur1. Bir üçüncü görüfle sahip olan
Uzunçarfl›l› da Yeniçeri Oca¤›’n›n Birinci Murad (1360-1389) taraf›ndan Edir-
ne’nin fethini müteakip Milâdî 1362 y›l› içinde, Selçuklu ve Memlûk ordular› ör-
nek al›narak kurulmufl oldu¤unu belirtir (Uzunçarfl›l›, 1984/I: 145). Yeniçeri Oca-
¤›’n›n, 1339 y›l›nda Bursa’da yap›ld›¤› söylenen merasimle veya Gazi Süleyman
Pafla’n›n Bolay›r’› fethi sürecinde (1354-1357) ya da Murat Hüdavendigâr’›n
Edirne’yi fethi (1362) s›ras›nda kuruldu¤u kabul edilse dahi bu olgu, Hac› Bek-
tafl Velî’nin vefat›ndan (Ö.1271) yaklafl›k 70 y›l sonrad›r. Hac› Bektafl Velî’nin
vefat› ile yukar›da belirtilen Yeniçeri Oca¤›’n›n kuruluflu aras›ndaki zaman fark›,
baz› araflt›rmac›lar taraf›ndan ileri sürülen, Hac› Bektafl Velî’nin Yeniçeri Oca-
¤›’n›n kuruluflunda bulundu¤u ve ocak için dua etti¤i görüfllerinin gerçe¤i yans›t-
mad›¤›n› göstermektedir.

Yeniçeriler ve Bektaflîlik ‹liflkisi

Hac› Bektafl Velî’nin Yeniçeri Oca¤›’n›n kurulufluna kat›lm›fl oldu¤unu Yeni-
çeri Kanûnnâmesi de do¤rulamamaktad›r. Nitekim Kanûnnâme’de ne Hac› Bek-
tafl Velî’den söz edilmifl ne de Yeniçeri Oca¤›’n›n kuruluflunda ve askerlerin börk
giyifllerinde “Vezir Hac› Bektafl Pafla ve Hac› Bektafl Velî’nin o¤lu Timurtafl De-
de ve Mevlâna ahfâd›ndan Emirflah Efendi’nin” rollerinden söz edilmifltir. Hatta
Yeniçerilerin kanun ve kaidelerinin Hac› Bektafl Velî gelene¤ine dayand›¤›na da-
ir bir kayda da rastlan›lmam›flt›r (Uzunçarfl›l›, 1984/I: 149; Gölp›narl›, 1969: 270-
272). Hac› Bektafl Velî’nin Yeniçeri Oca¤›’n›n kuruluflunda bulundu¤u ve ocak
için dua etti¤i görüflünü en erken Âfl›kpafla-zâde, Tevârîh-i Âl-i Osman’da Os-
manl› padiflahlar›n›n Hac› Bektafl Velî ile hiç görüflmedi¤ini belirttikten sonra ye-
niçeriler ile ilgili meseleyi flöyle aç›klamaktad›r:

“Sual: Ya bu Bektaflîler iderler kim, ‘Yeniçerilerün bafl›ndaki tac, Bektaflîlar-
dandur’ dirler. Cevab: ‘Vallahi yalandur. Bu söz Bektaflîlardan dedükleri bu ak
börk, hod Orhan Gazi zaman›nda Bilecük’de zâhir oldu. Yukaru bâblarda hod
an› beyan idüb durur›n. Ve illâ Bektaflîlarun ak börk giymesine sebeb, anlarun
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1 Mehmed Neflrî bu olay› flöyle anlatmaktad›r: “Çandarlu Hayreddin Pafla, bunlar› Türk’e virelim hem Müslüman
olsunlar hem Türkçe ö¤rensünler, sonra götürelim Yeniçeri olsunlar dedi. Pes (Bu olay üzerine) öyle idüb yevmen
feyevmen (günden güne) yeniçeri ziyâde oldu (artt›). Evvel Türke virüb bir nice y›l kullanur, hem türkî ö¤renüb, hem
müslüman olur. Andan kapuya getürüb ak-börk giyürüb ad›n› yeniçeri kod›lar. Pes Yeniçeri ve solaklar Murad Han
zaman›nda ihdas oldu” (Neflri, 1949: 62a/ 198).



bir fleyhleri var idi. Ana Abdal Musa dirler idi. Ol Abdal Musa sebeb olmufl idi.
Me¤er ol bir gün gazâ niyetine gelmifl. Sefere bile gitmifl. Bu yeniçeriler ilen bir
nice zaman yoldafl olmufl. Me¤er ol bir gün yeniçeriden bir eski börk dilemifl.
Bunlar dahi bir eski börk vermifller. Bu Abdal Musa olan dervifl dahi bu Yeniçeri
börkini bafl›na geymifl. Seferi bunlarun ile bile seferlemifl. Âh›rül-emir Abdal Mu-
sa seferden dönicek gerü vilâyetlerine varm›fl. Ol, Yeniçerilerden geydü¤i börk
ile bile varm›fl. Üfl de ben gazîler tac›n geyüb geldüm, deyü hayl› tefâhür dahi
eylemifl. Ol halk buna sormufllar kim: ‘Bunun ad› nedür? Buna ne derler’ demifl-
ler. Bu dahi onlara cevap böyle vermifl kim: ‘Buna bükme elf derler’ demifl. ‹mdi
bu Bektaflîlarun tac›nun hakîkat›n› beyan etdüm. Ve asl› bu vech iledür, Vallâhü
a‘lem” (Âfl›kpaflazâde, 1949: 238; Bâb: 158). 

Yeniçerilerin törenlerde giydikleri, Hac› Bektafl Velî’nin cübbesinin kolunu
simgeleyen, k›rm›z› veya beyaz keçeden börkleri ile ilgili bir baflka rivayeti de
Edirneli Oruç Bey nakletmektedir. Bu rivayete göre Orhan Gazi ile kardefli Alâ-
üddin Pafla aras›nda flu konuflma geçer:

“Ali Pafla kar›ndafl› Orhan’a dedi kim: ‘Ey kar›ndafl! Elhamdülillah flimdiden
gerü leflkerin (askerin) ziyâde old›. ‹slâm leflkeri kuvvet tutd›. Dîn-i Muhammed
(a.s) flevket tutub günden güne ziyâde oldu. ‹mdi, sen dahî âlemde bir resm-i
âyîn (türe) ko kim ânunla cihânda an›las›n’ dedi. Orhan Gazi eytdi: ‘Ey Kan›n-
dafl! Sen ne dirsen iyle osun’ dedi. Ali Pafla eytdi: ‘Ey kar›ndafl! kamû-leflkerin
k›z›l börk giysünler. Sen ak börk giygil. Ve sana müteallik ait kullar da ak börk
giysünler. Bu dahî âlemde bir niflan olsun’ dedi”.

Oruç Bey’e göre, Orhan Gazi bu teklifi kabul edip o s›rada Amasya’da (Ah-
med Cevad, buras›n› Amasya civar›nda Sulucakaraöyük nâm mahal olarak dü-
zeltmifltir. Bk. Ahmed Cevad, 1299: 7) ikamet eden Horasanl› Hac› Bektafl’tan
izinle ak börk getirtti. Bu börklerden önce kendi giydi. Sonra yeniçeriler (kendisi-
ne ait kullar) ak börk giydiler. Ak börk giymek, iflte o zamandan kald› (Oruç Bey,
1343: 15). “Yeniçerilerin Kökeni” bafll›kl› bir araflt›rmas› olan J.A.B. Palmer, Oruç
Bey’in görüflünden hareketle ak börkün padiflah›n flahs›na ba¤l› köle-askerler
(kap›kulu) ile di¤er Osmanl› askerlerini ay›rt etmeye yönelik oldu¤unu; Hac› Bek-
tafl’a yap›lan atf›n bir anakronizm oldu¤unu; Yeniçerilerin Bektaflîli¤i meselesini
de Bektaflî dervifllerinin XV. ve XVI. yüzy›llarda kendi tarikatlar› ile Yeniçeriler
aras›nda özel bir ba¤lant›n›n varl›¤› hakk›ndaki inanc› beslemek yönünde flevk-
le çaba harcam›fl olmalar›n›n bir sonucu oldu¤unu belirtmektedir (Palmer, 2000:
483- 485).
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Anadolu’nun Mo¤ollar›n iflgaline u¤rad›¤› XIII. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda   -özel-
likle Babaî ayaklanmas›ndan sonra- Osman Gazi ve Orhan Gazi zamanlar›nda
Osmanl› uçlar›nda yap›lan savafllara ifltirak eden Türkmen babalar›n›n yahut
baflka bir deyiflle Rum abdallar›n›n [Abdalân-› Rûm (Barkan, 1942: 282-294)],
Yeniçeri Oca¤›’n›n tesisi s›ras›nda gazilerin aras›nda yer ald›klar›, Hac› Bektafl
Velî’ye ba¤l› olmalar› cihetiyle, onun hat›ras›n› kutsal sayd›klar› bilinmektedir. M.
Fuad Köprülü, bu hat›ralar›n zamanla Bektaflî menâk›bnâmelerine; Hac› Bektafl
Velî’nin Yeniçeri Oca¤›’n›n kuruluflunda bizzat bulundu¤u, askerlere dua etti¤i,
oca¤›n ad›n› koyup bir kazan hediye etti¤i fleklindeki rivayetlerin girdi¤ini belirt-
tikten sonra, Bektaflîlik ile Âhîli¤in Yeniçeri teflkilât›n›n kuruluflunda çok büyük
rol oynad›klar›n› belirtmektedir (Köprülü, 2000: 65; Ayn› yazar, 1991: 101-102;
Palmer, 2000: 507-509). Bu tespitlerden hareketle Ahmet Yaflar Ocak, Vefaîlik
ve Yesevîlik (Haydarîlik tarikat› çerçevesinde) kültlerinin daha Osmanl› Beyli-
¤i’nin kuruluflu sürecinden itibaren, Osmanl› co¤rafyas›nda görüldü¤ünü, Hac›
Bektafl kültünün de Orhan Gazi zaman›nda, müridleriyle Bursa’n›n fethine kat›-
lan Abdal Musa taraf›ndan temsil edildi¤ini; Yeniçeriler ile Bektaflî tarikat›n›n ilifl-
kisini de Âfl›kpaflazâde’nin verdi¤i bilgilerden hareketle, Abdal Musa ve müridle-
ri gibi Hac› Bektafl Velî zâviyesinden Osmanl› topraklar›na gelen Haydarî dervifl-
leri arac›l›¤›yla Hac› Bektafl kültünün gâzîler aras›nda tan›nmaya bafllad›¤›n›,
bunun da teflkilât›n daha kurulufl sürecinde yeniçeriler aras›nda yay›ld›¤›n› ifade
etmektedir (Ocak, 1998/ II: 124; Ayn› yazar, 1992: 212). Ocak’›n görüflünü des-
tekleyen Halil ‹nalc›k da Türk dilini ve inançlar›n› ö¤renmeleri için Anadolu-Türk
köylülerinin yan›na gönderilen savafl esiri veya devflirme çocuklar›n, bu köyler-
de sünnî/kitabî ‹slam’dan ziyade halk inançlar›na, yani Bektaflîli¤e e¤ilim göster-
diklerini belirtmektedir (‹nalc›k, 2003: 202). Bu görüfl Reflad Ekrem Koçu, ‹rene
Mélikoff ve Bedri Noyan taraf›ndan da paylafl›lmakta, hatta Yeniçerilerin Hac›
Bektafl Velî’yi pîrleri kabul ettikleri ileri sürülmektedir (Koçu, 1964: 7; Mélikoff,
1993: 21-22; Noyan, 1998: 142). Osmanl› Devleti’nin kuruluflunda gazileri ön
plana ç›karan Paul Wittek, ‹slam’dan önce Türk toplumunda görülen alplerin, ‹s-
lami dönemdeki tezahürü kabul edilen “Gâziyân-› Rum”un, yani alperenlerin as-
kerî kolunu yeniçerilerin teflkil etti¤ini, bunlara da “Gâziyân-› Hac› Bektafl-› Velî”
dendi¤ini yazmaktad›r (Kara, 1990: 163). J. Kingsley Birge ise, Hicri 1000 y›l›n-
da, yani Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicretinin (göçünün) 1000. y›-
l›nda (1591-1592), yaflanan flark telakkilerine göre “k›yametin kopmas›” (Naima,
1281/ 1: 66; Hammer, 1990/IV: 197) gibi birtak›m büyük hadisenin vukuu bekle-
nirken Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda yeniçeriler ile Bektaflî tarikat›n›n iliflkisinin
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resmen tan›nd›¤›n› belirtmektedir (Birge, 1937: 74; Hasluck, 1929: 502). Bu y›l-
lardan itibaren; Hac› Bektafl Tekkesi fleyhi (dedebabas›) yüksek bir rütbeyle tal-
tif edilmifl; bir Bektaflî babas› ile sekiz Bektaflî dervifli de 94’üncü ortaya al›narak
fiehzâde Camii yak›n›ndaki yeni odalarda kalmalar› sa¤lanm›flt›r. Bundan sonra
resmî törenlerde Bektaflî babas› yeniçeri a¤as›n›n önünde yer al›r, imparatorluk
ve onun savaflç›lar› için yüksek sesle dualar okur, di¤er dervifller de bu duaya
hep bir a¤›zdan kat›l›rlard›. Bektaflîlerin simgesi olan teber (yani iki bafll› balta)
bu orta taraf›ndan da simge olarak kabul edilmifltir (Goodwin, 1991: 157). Hatta
Yeniçeri Oca¤›’na “ocak-› Bektaflîyân”, yeniçerilere “tâife-i Bektaflîye, gürûh-›
Bektaflîye, zümre-i Bektaflîyân, köçegân-› Hac› Bektafl”; onlar›n ocaktaki derece
ve terfi silsilesine “silsile-i tarîk-i Bektaflîyân”; ocak a¤alar›na da “sanâdid-i Bek-
taflîyân” veya “rical-i dûdmân-› Bektaflîye” gibi isimler verildi¤i tarihî kay›tlara
yans›m›flt›r (Uzunçarfl›l›, 1984/I: 150). Yeniçeri Oca¤›’n›n 94’üncü cemaat orta-
s›nda Hac› Bektafl babalar›ndan biri, Hac› Bektafl vekili olarak “vekil postu”nda
otururdu; Hac› Bektafl Velî Tekkesi fieyhi (Pir Evi Babas›) vefat etti¤i zaman ye-
rine tayin edilen yeni Baba ‹stanbul’a gelir, ocakl› onu al›p merâsimle a¤a kap›-
s›na götürür, tac›n› Yeniçeri A¤as› giydirir, yine merâsimle Bâb-› Âliye gider ve
Sadrazam taraf›ndan kendine ferace giydirilirdi; bu yeni Bektaflî fleyhinin (dede-
baba) Pir evine dönüflüne kadar ocakl› taraf›ndan misafir edilmesi usuldendi
(Cevdet Pafla, 1309/XII: 180). Yeniçerilerin ‹stanbul’da iki tane k›fllas› vard›.
Bunlar›n biri fiehzâdebafl›’nda, di¤eri ise bugünkü Vatan Caddesi üzerindeydi.
Ekrem Ifl›n’a göre, her iki k›fllada da befler adet Bektaflî tekkesi faaliyet göster-
mekteydi (Soyyer, 2005: 70). Bu tekkelerdeki Bektaflî babalar›n›n yeniçerilere
vaizlik yapt›klar› iddia da edilmifltir (Birge, 1991: 85). 

XVII. yüzy›l›n bafl›ndan itibaren, muhtemelen yeniçerilerin Bektaflîli¤inin res-
men Hicri 1000 y›l›nda tan›nmas›ndan sonra, bu iliflkinin Osmanl› Devleti’nin
resmî kay›tlar›na da yans›d›¤› görülmüfltür. Bu cümleden olarak, Hicrî 1037 (M.
1627) y›l›nda Yeniçeri a¤as› Halil A¤a ve Ocak kâtibi Mehmet Efendi zaman›n-
da, Dergâh-› Âlî yeniçerilerinden “fiâh-› Hac› Bektafl-› Velî köçegân› ve derviflâ-
n›ndan” Yeniçeri A¤a Bölü¤ü zabitleri ile bölü¤e ait di¤er görevlilerin (efrâd›n)
isimleri, ulufe miktarlar› ve RECEC aylar›na (Rebiülahir, Cemâziyelevvel ve Ce-
mâziyelâhir) ait taksitleri ayr› bir mevâcib defterine yaz›lm›flt›r (MAD. 12876: 2).
Hicrî 1071 (M. 1660) y›l›nda da Yeniçeri A¤as› Mustafa A¤a ve Ocak kâtibi Yu-
suf Efendi zaman›nda tutulan; flütürban, solakan, za¤arciyan-› süvari, za¤arci-
yan-› piyadegan, sekbanan, ocak imam›, ocak mütekaidleri, ser-turna-
i gibi bölük reisleri ile Hac› Bektafl Veli derviflân›ndan olan yeniçeri reislerinin
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isimleri ve yevmiyeleri ayn› deftere kaydedilmiflti (MAD. 819: 4). Uzunçarfl›l›
(1984/1: 150, 235), Yeniçeri A¤as›, Kul Kâhyas›, Sekbanbafl›, Za¤arc›bafl›,
Samsoncubafl›, Serturnaî ve Baflçavufl A¤a’dan oluflan Yeniçeri Genel Kurma-
y›’na “sanâdid-i dudmân-› Bektaflîye” veya “rical-i dudmân-› Bektaflîye” ad› veril-
di¤ini belirtmektedir. Bektaflî kültür argümanlar›na göre Yeniçeri Oca¤› ve Dev-
flirmeler adl› bir araflt›rmas› olan fievki Koca (2000: 52-54) da, Yeniçeri Ordusu-
nun 66’nc› ortas›nda, Hac› Bektafl Tekkesi fleyhi taraf›ndan atanm›fl mukîm ve
mücerred bir halîfe baban›n, Hac› Bektafl Velî makam›n› sembolize etti¤ini, hat-
ta Yeniçeri neferlerinin k›l›ç kuflanma merasiminin, söz konusu 66’nc› ortada
mukîm ve mücerred halife baban›n huzurunda yap›ld›¤›n›, bu s›rada da halife
baba taraf›ndan flu gülbang›n okundu¤unu yazm›flt›r: “Bism-i fiah Allah Allah//
Hüü// Yolum, yolunuz, kolum kolunuz, dolum dolunuz, dinim dininiz, bafl›m yolu-
nuzda, can›m u¤runuzda, mal›m, törenizde kurban// Dilim tercüman, erenlerden
ferman// Tuz, su, ekmek gördüm// Yoldan ayr›l›rsam tuttu¤unuz k›l›ç, boynuma
do¤rak, mürdüm// Gerçekler demine, Pir gayretine, Ya Ali hüü, Allah, Eyvallah”.

Yeniçerilerin maafllar›n›n da¤›t›ld›¤›, üç ayda bir yap›lan ulufe divan› mera-
simleri muhteflem olurdu. Osmanl› Devleti, askeri gücünü teflhir etmek için elçi-
leri o gün kabul ederdi (Ortayl›, 2008: 43). Ulufe divan›nda yap›lan mutantan me-
râsime kat›lan herkese verilen çorba, pilav ve zerdeden oluflan ikramdan sonra,
daha önce haz›rlanm›fl olan para keseleri, hazine dairesinden Kubbealt›na tafl›-
n›r. Sadrazam askerin maafl›n›n verilmesi için Padiflaha bir telhis yazarak da¤›-
t›m için izin isterdi. Padiflah da, telhisin üstüne “verilsin” ibaresini yazd›ktan son-
ra katar a¤alar› Kubbealt›na gelir, Baflçavufl A¤a öne ç›k›p yüksek sesle: “Allah
Allah illallah! Bafl üryan! Sine püryan! K›l›ç al kan! Bu meydanda nice bafllar ke-
silir hiç olmaz soran! Eyvallah eyvallah! Kahr›m›z k›l›c›m›z düflmana ziyan! Kul-
lu¤umuz padiflaha ayan! Üçler, yediler, k›rklar. Gülbâng-› Muhammedî, Nûr-›
Nebî, Kirâm-› Ali! Pirimiz Sultan›m›z Hünkâr Hac› Bektafl-î Veli! Dem-i devran›-
na hû diyelim” (Ahmed Cevad, 1299: 73) fleklindeki Yeniçeri Gülbang›’n› okur-
du. Baflçavufl A¤a, “…Gülbang-› Muhammedî, Nûr-› Nebi-i, Kirâm-› Ali! Pîrimiz
Sultan›m›z Hünkâr Hac› Bektafl-î Veli! Dem-i devran›na hû diyelim hû” diye biti-
rince yeniçeriler de hep bir a¤›zdan “huuu!” diyerek gülbang› tamamlarlar; bun-
dan sonra her bölük kendi kesesini al›rd› (Ahmed Cevad, 1299: 72; Koca, 2000:
50-51). 

Yazd›¤› Osmanl› tarihini kurulufl, yükselifl, duraklama ve gerileme tasnifi an-
lay›fl› üzerine infla eden Netâyicü’l-Vukuât yazar› Mustafa Nuri Pafla’ya göre, 18
Eylül 1739 y›l›nda yap›lan Belgrat Anlaflmas›’ndan sonra Yeniçeri Oca¤›’na ya-
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z›lan kiflilerin kollar›na, kaydolduklar› ortan›n niflan› dövdürüldükten sonra, elle-
rine bir “sofa tezkiresi” verilirdi. Bu tezkirelere afla¤› yukar› flu ibare yaz›l›rd›: “Biz
ki yeniçerileriz, Hac› Bektafl-› Velî pîrimiz ve erenler ve evliyalar dest-girimizdir.
K›r›lmakla bitmeyiz, birimiz eksilür ise binimiz hâdis olur (Mustafa Nuri Pafla,
1327/III: 87). Ayr›ca Osmanl› arflivlerinde yer alan baz› defterlerde Yeniçeri ulu-
feleri ile Hac›bektafl Tekkesi’ne ait tamirat giderlerinin ayn› deftere yaz›lmas› da
iki kurumun iliflkisi aç›s›ndan dikkat çekici bir durum olarak görünmektedir (MAD.
2886). 

Yeniçeriler ile Bektaflîlerin iliflkilerini, yeniçerilerin emekliye ayr›ld›ktan sonra
açma imtiyaz›na sahip olduklar› kahvehanelerde de görmek mümkündür. Yeni-
çeri Oca¤›’n›n son zamanlar›nda kahvehane açma imtiyaz›, yaln›z emekliye ay-
r›lan yeniçerilere verilmifltir. Kahvehane açmak isteyen emekli yeniçeri, bir istida
ile A¤a kap›s›na müracaat eder. Solakbafl› taraf›ndan tahkikat yap›l›r. Kahveha-
nenin aç›lmas› uygun görülürse, A¤a kap›s›n›n önünde bir “Kahvehane Niflan
Alay›” tertip edilirdi. Bu alay›n önünde, kahvehaneye as›lmak üzere yeniçeri ne-
ferinin hizmet etti¤i ortay› simgeleyen “Orta niflan›” kabartma motif hâlinde tafl›-
n›rd›. Bunun ard›nda Bafl karakullukçular, onun ard›nda Bektaflî babalar›, onun
arkas›nda ellerinde keflkül ve teberlerle Bektaflî derviflleri, çorbac› a¤a ve oda-
bafl› a¤a yer al›rd›. Daha önce donat›larak aç›l›fla haz›r hâle getirilen kahveha-
nede, “Bektaflî babas› önce bir gülbang çeker, orta niflan› kemâl-i tazimle kap›-
n›n girifl k›sm›na as›l›r. Sonra ocakl›¤a, gümüfl flamdanlar üzerinde mumlar ya-
k›l›r. Bektaflî babas›, avucuna ald›¤› bir tutam fleker ile bir tutam kahveyi atefle
f›rlatarak kahvecilerin piri, “fiâh-› fiâzeli” hazretlerinin ruhaniyetinden istimdad
edilir. Hazreti Peygamberin pâk ve aternâk ruhu pûrfütûhu için ve Ehl-i Beyt ve
ashaba salât-› selâm verilir. Bu meslekte ekmek yemifl bütün eski kahvecilerin
ruhuna, fâtihâlar okunur. Erenlerin ba¤r› bafl› Hac› Bektafl Velî’den dünya ve âhi-
ret destgîr olmas›na niyâz edilirdi. Son olarak da bütün misafirler cömert bir fle-
kilde a¤›rlan›rd› (Koca, 2000: 114-115; Soyyer, 2005: 71).”

Vak‘a-i Hayriye ve Bektaflîlik

Yeniçeri Oca¤›’n›n kald›r›lmas› ve birçok mensubunun katledilmesi, Bektaflî-
leri derin bir siyasi yaln›zl›¤a sürüklemiflti (Faroqhi, 2003: 181). Oca¤›n ilgas›n›
takip eden bir ay içinde Yeniçeriler ile olan iliflkisi sebebiyle Bektaflî tarikat›n›n
da yasaklanmas› (Mélikoff, 1993: 227; Çamuro¤lu, 1994: 29-32) bu iliflkinin bo-
yutunu göstermektedir. Bilindi¤i gibi, Yeniçeri Oca¤› 17 Haziran 1826 tarihinde
kald›r›lm›fl olup bu olaya Osmanl› tarihlerinde “Vak’a-i Hayriye” denilmifltir.
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Vak‘a-i Hayriye’den 21 gün sonra, yani 8 Temmuz 1826 tarihinde, padiflah›n da
haz›r bulundu¤u ve fieyhülislâm Kad›-zâde Mehmed Tahir Efendi’nin baflkanl›-
¤›nda, sünnî meflâyih ve ulemân›n kat›ld›¤› -Bâbussaâde Camii’nde yap›lan-
toplant›da (Esad Efendi, 1293: 247-256), Bektaflîlerin “ehl-i bid’at ve müdmin-i
hamr ve fesekâdan” olduklar› gerekçesiyle verilen fetvaya2 dayanan Sultan
‹kinci Mahmud, Bektaflîli¤i yasaklam›flt›r (Esad Efendi, 1293: 213-221). Bektaflî-
li¤in yeniçeriler ile iliflkisi, ‹kinci Mahmud’un Bektaflî tarikat›n› yasaklad›¤›, Bek-
taflî tekke ve zâviyelerini kapatt›¤› fermanda da yer alm›flt›r. Buna göre, “...Bek-
taflî gürûhu yeniçeri tâ’ifesine istinâd ile o misüllü tekyeler ve zevâyân›n isimle-
rini tahrîf ve kendilerine nisbet ile zabt hâs›lât-› vakf› nefislerine hasr ve f›sk u fü-
cûr ile ekl ü bel’ ve ba’z› mahallerde dahi halk› idlâl içün müceddeden tekyeler
ihdâs ve birer fâsid vakfiye tertîbiyle ihtirâ’-› evkâf iderek s›rren ve ‘alenen envâ’-
› flenâ’ata cesaret etmekde olduklar›…” (Esad Efendi, 1293: 215), yani Bektaflî-
lerin, yeniçerilere dayanarak, baz› tekke ve zâviyeleri zorla ele geçirdikleri, onla-
r›n vak›f gelirlerine el koyduklar›, baz› yerlerde de halk› kullanarak, sahte vakfi-
yelerle yeni vak›flar kurduklar› isnat edilmektedir (Yücer, 2003: 466). Yeniçeri
Oca¤›’n›n ilgas›na tan›kl›k ederek, Gülzâr-› Fütûhât adl› eserinde anlatan, Divan-
› Humâyûn hâcegânlar›ndan fiirvanl› Fatih Efendi (2001; 16b-18b), Bektaflîli¤in
yasaklan›fl›n› ve mensuplar›n›n sürgün ediliflini; Bektaflî tekkelerinin yeniçerile-
rin fesat yuvas› hâline getirilifline ba¤lam›flt›r. Bu süreçte Bektaflî tekkelerinden
‘muhdes’ yâni yeni infla edilmifl olanlar (yap›lal› 60 y›ldan daha az bir süre geç-
mifl) y›kt›r›lm›flt›r (HH, 24493; Esad Efendi, 1293: 218). Anadolu ve Rumeli’de
bulunan ve “kadîm” addedilerek y›kt›r›lmayan Bektaflî tekkelerinden fiziki yap›s›
elveriflli olanlar, ya “ibâd-› müslimîn içün” câmi, mescid, mektep ve medreseye
dönüfltürülmüfl (Cevdet-Adliye: 1734; Esad Efendi, 1293: 218) veya Nakfliben-
dîlik, Mevlevîlik ve Rufaîlik gibi Sünnî tarikat mensuplar›na da¤›t›lm›flt›r (HH:
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i merkûmeye müstehak olmasalar hâlâ pâdiflâh-› ‹slâm edâmallahü te’âlâ ilâ yevmi’l-k›yâm hazretleri galle-i
merkûmeyi cihet-i uhrâya sarf› kâdir olur mu?” El-cevâb, “olur”. 
“Ve yine selâtin-i mâziyeden Zeyd ba’z› kurâ ve mezari’î kat’ u  ta’yîn ile Amr’a temlîk, ‘Amr dahi ba’de’t-temellük
vakf u gallesini bir zâviyede fleyh olanlar ile zâviyenin hücerât›nda sâkin olanlara flart u ta’yîn edip, bir müddet
mezbûrlar galle-yi merkûmeye mutasarr›flar iken fevt olup hâlâ ol zâviyede fleyh ve hücerât›nda sâkin olanlar
füsekâdan olup ehl-i bid’atdan olmalar›yla galle-i merkûmeye müstehak olmasalar hâlâ pâdiflâh-› ‹slâm edâ-
mallahü te’âlâ bi’n-nasr› ilâ yevmi’l-k›yam hazretlerinin galle-i merkûmeye cihet-i uhrâya sarf› câiz olur mu?” el-
cevâb, “olur” (Esad Efendi, 1293; 218-219).



17453, HH: 21839; Esad Efendi, 1293: 214). Tekkelerde bulunan baz› türbele-
rin “mazanne-i kerâmet olmalar› muhtemel olanlara” o memleketin hâkim, müftü
ve ulemas› taraf›ndan dindar bir türbedar tayin olunarak, durumlar›n›n Dersaâ-
det’e bildirilmesi, bu ifllemlerin yapt›r›lmas› için de dindar memurlar›n görevlen-
dirilmesi istenmifltir (Cevdet-Evkaf: 21839; Esad Efendi, 1293: 218-219). Yeni-
çeri Oca¤›’n›n ilgas›ndan 21 gün sonra Sünnî ulema ve meflâyihinin fetvas›na
(Esad Efendi, 1293: 218-219) dayanarak Bektaflîlerin “ehl-i bid’at ve müdmin-i
hamr ve fesekâdan” olduklar› gerekçeleriyle Bektaflîli¤i önce Osmanl› ‹mparator-
lu¤u pâyitaht›nda yasaklayan Sultan ‹kinci Mahmud, yine ayn› gerekçeyle, alt› ay
sonra da s›n›rlar› dâhilinde Bektaflî tekke ve zâviyesi bulunan eyaletlerde de ya-
saklam›flt›r. Nitekim 10 Ocak 1827 (11 Cemaziyelâhir 1242) tarihinde Ayd›n, Sa-
ruhan, Mu¤la, Teke ve Hamid sancaklar›nda söz konusu Bektaflî tekke ve zâvi-
yeleri bulunan mahallerin kad›lar›na, naiblerine ve mütesellimlerine; âyân ve sa-
ir zâbitâna; hatta memleket ileri gelenleri ile ifl erlerine hitaben yaz›lan ferman-
da; Bektaflîlerin, Sünnî ûlemâ ve meflâyihin görüflleri do¤rusunda fieyhülislâm›n
fetvas› ile âsîtanedeki gibi, memâlik-i Anadolu’dan da kovulmas›, tekke ve zâvi-
yelerinin kapat›lmas› emredilmifltir (Antalya fiS, 3: 29 a).

Bektaflîli¤in âsitânesi (merkezi) Hac›bektafl’taki Hac› Bektafl Velî Dergâh› bu
uygulamadan muâf tutulmufltur. Ancak onun da müfltemilat›na (baz› vak›f kay›t-
lar›na göre eskiden beri var olan mescidin yerine) bir câmi yapt›r›larak, Nakfli-
bendîli¤in ö¤retilece¤i bir Nakflî tekkesine dönüfltürülmüfl ve bafl›na da Nakfli-
bendî bir fleyh tayin edilmifltir. Âsitâne fleyhi ve “zaman›n çelebisi” Mehmed
Hamdullah Efendi (1767-1836), halk›n “fesad›na sebep oldu¤u” gerekçesiyle
Amasya’ya sürülmüfl (Cevdet-Evkaf; 20538, HH; 15/15, HH; 24588D, Küçük,
2003: 34-35), yerine Nakflî fleyhlerinden Kayserili fieyh Mehmed Said Efendi ta-
yin edilmifltir. Hac› Bektafl Tekkesi’ndeki “zaman›n dedebabas›” Sivasl› Mehmed
Nebi Dedebaba (1813-1834) sürgün edilmemifl, fakat Nakflî fleyhin gözetimi al-
t›nda tutulmufltur. Bektaflîlik yasakland›¤› zaman, Hac› Bektafl Velî Dergâh› ha-
riç, Bektaflî dergâhlar›n›n bütün mal varl›klar› ya “ehl-i sünnet” tarikatlara veril-
mifl veya hazine yarar›na müzayede usulü ile sat›lm›flt›r (MAD. 9772). “Müstes-
na vak›f” statülü Hac› Bektafl Velî Vakf›’na müdahale edilmemifltir. Mütevellili¤i-
ne, vakf›n hukukuna uygun olarak Amasya’ya sürgün edilmifl olan Hamdullah
Efendi’nin kardefli Veliyyüddin Çelebi (1772-1828) atanm›flt›r (DH.MU‹;15/-1).
Bektaflîlik, görünürde tarikat mensuplar›n›n “ehl-i bid’at ve müdmin-i hamr ve fe-
sekâdan” olmalar› sebebiyle; gerçekte ise Yeniçerilerin aras›nda Bektaflî tarika-
t›n›n yayg›n olmas›; Vak‘a-i Hayriye hadisesi s›ras›nda baz› Yeniçerilerin Bekta-
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flî tekkelerine s›¤›nmas› münasebetiyle; 30 Eylül 1925 tarihinde TBMM’nin ç›kar-
d›¤› 677 say›l› “Tekke ve Zâviyeler ile Türbelerin Seddine ve Türbedarl›klarla Bir-
tak›m Unvanlar›n Men ve ‹lgas›na Dâir Kanun (Resmi Gazete (RG), 1341;
168)’dan 99 y›l önce yasaklanm›flt›r. Bu yasak 1848 y›l›ndan itibaren k›smen kal-
d›r›lm›fl ise de, resmen devam etmifltir (Koca, 2002; 20). Dolay›s›yla Bektaflî ta-
rikat› ve Bektaflîler, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun son yüz y›l›n› yasakl› olarak ya-
flam›fllard›r (Soyyer, 2005: 74-108). Vak‘anüvis Ahmed Lütfi Efendi (1999/ 1:
123), tarihinde Bektaflîlerin bafllar›na gelen felâketin yeniçeriler ile olan münase-
betlerinden kaynakland›¤›n› belirtmektedir. 

Yeniçeriler, Bektaflîlik ve Vak›f

Yeniçeriler, Sultan Orhan devrinden itibaren uçlarda faaliyet gösteren Hac›-
bektafl Tekkesi’ne ba¤l› sûfîler vas›tas›yla Hac› Bektafl kültünü benimseyip, Ha-
c› Bektafl Velî’yi pir olarak tan›d›klar›na göre, t›pk› Osmanl› fetihlerinin sürdü¤ü
dönemde oldu¤u gibi daha sonraki devirlerde de yeniçerilerin destekleriyle ku-
rulmufl veya varl›¤›n› o desteklerle sürdüren binlerce Bektaflî tekkesinin olmas›
beklenirdi. Ancak, Vak›f Kay›tlar Arflivi’nde yer alan bilgisayar veri taban›na ak-
tar›lm›fl 20 bin civar›ndaki vakfiyenin kurucular›n›n meslek unvan› yeniçeri veya
yeniçerilikle ilintili bir kaç yüz vakfa rastlan›lm›flt›r. Bu vak›flar›n hay›r flartlar›nda
Bektaflî tarikat›n›n âsitânesi Hac› Bektafl Velî Tekkesi’nin giderlerini karfl›lama
flart› olana rastlan›lmam›flt›r. Pek tabiî olarak yeniçeriler, mensup olduklar› orta-
lar›n yarar› için vak›flar kurmufllard›r (Bir örnek için bk. VGMA, 1704, 570/ 32-
14). Ayr›ca yeniçerilerin veya yeniçeri menfleili Osmanl› bürokratlar›n›n cami-
i (VGMA,1608: 581/1, 25-24), mescid (VGMA, 1616: 623/212-205), namazgâh
(VGMA, 1729: 624, 282-256), medrese (VGMA, 1712: 581/1, 343-343), mektep
(VGMA, 1616: 623, 212-205), tekke (VGMA, 1790: 629, 3-3), çeflme
(VGMA,1727: 624, 173-121) ve Kur’an tilâveti (VGMA, 1663: 624, 233-177) gibi
sosyal ve kültürel alanlarda da vak›flar tesis ettikleri görülmüfltür. Bunlar›n ara-
s›nda en dikkat çekici olan› iki vakf› Kalkandelen’de 1790 Haziran’›n ortalar›
(Evâil-i fievval 1204)  ile 18 Mart 1801 (3 Zilka‘ade 1215) tarihlerinde Bektaflî
Sersem Ali Baba Zâviyesi yarar›na, Beylerbeyi (Mir-i miran) Hasan Paflazâde
Receb Pafla kurmufltur. 

Hasan Paflazâde Receb Pafla 1790 tarihli ilk vakf›nda; Vasdalar-› Bâlâ, Ve-
zir, Tebr, fiitan, Bulatca, Kubaice, Seciye-i kebir, Dilbeyan, Leflke adl› köylerde
644,5 Keyl (kile) tohum ekilebilen tarlalar›, 59 t›rpan›n biçebildi¤i çay›rlar› ve 75
çapal›k ba¤ ve bahçelerini vakfetmifl, bu vak›f fermân-› âlî ile 15 Nisan 1791 (11
fiaban 1205) tarihinde Evkaf-› Küçük Muhasebesine kaydedilmifltir (VGMA,
1790: 629, 3-3). 

Mustafa ALKAN

Türk Kültürü ve Hac› Bektafl Velî Araflt›rma Dergisi / 2009-50254



18 Mart 1801 tarihli ikinci (zeyl) vakfiyeye göre, eski Beylerbeyi Hasan Pafla-
zâde Recep Pafla, o s›rada Üsküp mutasarr›f› olup Sersem Ali Baba Zâviyesi’ni
yeniden infla etmifl ve zâviye için çok büyük bir zeyl (ek) vak›f kurmufltur. Bu va-
k›fta Pafla; 5 Kur’an (Mushaf-› fierîf) ile tarikat, t›p, Arapça sarf ve nahif gibi de-
¤iflik konularda 97 cilt kitap; 1205 koyun, 103 öküz, 31 camus, 41 inek, 41 man-
da ine¤i, 21 hergele, 5 at, 151 keçi, toplam 1598 bafl hayvan; 23 kazan, 41 ten-
cere-kapak, 101 karavana, 201 sahan-kapak, 31 tas-kapak, 41 sini, 55 bakraç
ve sitil, 45 teber, 47 pirinç ç›ra¤› ve 11 iskemle, toplam 594 parça büyüklü kü-
çüklü mutfak eflyas›; bütün müfltemilâtlar›yla Ali A¤a, ‹brahim A¤a, Mahmud
A¤a, Çerkez-zâde, Karagöz, Müezzin, Küçük Serlariçe Köyü, Selce-i Kebir Kö-
yü adl› 8 büyük çiftlik; 8 de¤irmen; 41 adet bahçe; 5 k›t’a ba¤; 10 ev (menzil); 8
dükkân, 2 koru ve 75 adet çift ve alât-› sâiresini vakfetmifl, bu vak›f da yine fer-
mân-› âlî ile 18 Mart 1801 (3 Zilkaade 1215 ) tarihinde Evkaf-› Küçük Muhase-
besine kaydedilmifltir (VGMA, 1801: 629, 4-3/1).

Beylerbeyi Hasan Pafla-zâde Recep Pafla vak›flar›n›n tüm gelirlerini, yeni-
den infla ettirdi¤i Bektaflî tarikat›na mensup Sersem Ali Baba Zâviyesi postnifli-
ninin (1. vak›f kuruldu¤u s›rada postniflin es-Seyyid efl-fieyh Hasan Baba, 2. va-
k›f kuruldu¤u s›rada postniflin es-Seyyid efl-fieyh Ahmed Baba’d›r) giderlerine;
ayr›ca zaviyeye gelen-giden misafirler (âyende ve revende) ile burada sürekli
kalan Bektaflî dervifllerin iaflelerine ve zâviyenin her türlü tamir ve termîm ihti-
yaçlar›na tahsis etmifltir. Vakf›n yönetimini ise yaflad›kça 24 akçe yevmiye ile
kendine, vefat›ndan sonra da evlâdiyet sistemi üzere (nesilden nesle) evlâd›na
b›rakm›flt›r. Bir gün nesli sona ererse, vakf›n yönetimi 4 akçe yevmiye ile Dime-
toka Kazas›’nda yer alan yine Bektaflî tarikat›na mensup K›z›l Deli Sultan Tek-
kesi âsitanesi postniflînine; vakf›n nezareti (denetimi) ise her zaman, 4’er akçe
yevmiye ile Sersem Ali Baba Zaviyesi post-niflinine (o zaman es-Seyyid Ahmed
Baba’d›r), yeniçeri a¤as›na ve Hac› Bektafl-i Velî Âsitanesi’ndeki seccâde-niflîn
bulunanlara b›rak›lm›flt›r (VGMA, 1801: 629, 4-3/1). 

Beylerbeyi Hasan Pafla-zâde Recep Pafla vakf›n› Osmanl› Rumeli’sinin en
önemli Bektaflî tekkelerinden olan Sersem Ali Baba Zâviyesi için kurmufl, vakf›n
denetim görevlerinde, Yeniçeri A¤as› ile Hac› Bektafl-› Velî âsitânesi ve Sersem
Ali Baba Tekkesi post-niflînlerini birlefltirdi¤i görülmektedir. Türkiye’de vak›flar,
meslek iliflkili olarak çal›fl›lmam›flt›r. Yeniçerilerin kurduklar› vak›flar ayr› bir mo-
nografi olarak çal›fl›l›rsa Recep Pafla vakf›na benzer örneklere rastlan›laca¤›
tahmin edilmektedir.
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Sonuç

Baz› Bektaflî menâk›bnâmeleri ile Osmanl› kroniklerinde de geçti¤i gibi ilk
Osmanl› padiflahlar›ndan Osman Gazi (Vilâyet-nâme, 1995: 71-75) veya Orhan
Gazi ile Hac› Bektafl Velî’nin bizzat görüflmüfl olmas› veya Hac› Bektafl Velî’nin
Yeniçeri Oca¤›’n›n kuruluflu s›ras›nda Bursa’ya gelifli; oca¤›n kurulufl törenlerine
kat›l›fl›; askerler için dua edifli ve oca¤a bizzat “yeniçeri” ad›n› koyuflu gerçekler-
le örtüflmemektedir. Ancak, Osmanl› kronik tarihçileri baflta olmak üzere, bütün
Osmanl› kamuoyunda yeniçeriler ile Bektaflî tarikat› aras›nda derin iliflkilerin ol-
du¤una inan›lmaktad›r.

Bu iliflkilerin Anadolu’nun Mo¤ollar›n iflgaline u¤rad›¤› dönemde  -özellikle
Babaî ayaklanmas›ndan sonra- Bektaflîlerin, XIII. yüzy›l›n sonunda Anadolu uç-
lar›ndaki gazilerin aras›nda; Osmanl›lar›n Rumeli’ye geçiflinden sonra da Rume-
li uçlar›ndaki gazilerin aras›nda Hac› Bektafl kültünün yer alm›fl oldu¤u görül-
mektedir. Daha aç›k bir söyleyiflle bu kültün, daha Orhan Gazi devrinden itiba-
ren, Osmanl› co¤rafyalar›nda görüldü¤ü anlafl›lmaktad›r. Yeniçeriler ile Bektaflî-
lik iliflkisinin de Âfl›kpaflazâde’nin verdi¤i bilgilerden hareketle, Abdal Musa ve
müridleri gibi, Hac› Bektafl Velî zâviyesinden Osmanl› topraklar›na gelen Hayda-
rî derviflleri arac›l›¤›yla Hac› Bektafl kültünün önce gaziler aras›nda tan›nmaya
bafllad›¤›n›, sonra da daha kurulufl sürecinden itibaren yeniçeriler aras›nda ya-
y›ld›¤›n› söylemek mümkündür. Osmanl› kroniklerinden bu iliflkilerin oca¤›n ilga-
s›na kadar derinleflerek devam etti¤i, hatta bu yak›nl›¤›n Yeniçeri Oca¤›’n›n ilga-
s›n› müteakip Bektaflîli¤i de yasaklanmaya götürdü¤ü anlafl›lmaktad›r. 

‹stanbul’daki iki yeniçeri k›fllas›nda befler tane Bektaflî tekkesinin bulunmas›-
na, e¤itimini tamamlayan yeniçeri neferlerinin k›l›çlar›n›n, Hac› Bektafl Velî ma-
kam›n› sembolize eden ve 66’nc› ortada oturan Hac›bektafl Tekkesi fleyhinin
atad›¤›, halîfe-baba taraf›ndan kuflat›lmas›na, hatta baflkent ve di¤er baz› büyük
flehirlerde Bektaflîlik ile yeniçerilerin s›k› iliflki içinde olmas›na ra¤men, bu iliflki-
lerin siyasî güç dengelerine tam olarak tafl›namad›¤›n› düflündürmektedir. Hatta
iflin bu yönünün taflradaki yeniçeriler ile Bektaflî zâviyeleri aras›ndaki iliflkilere de
yans›mad›¤› anlafl›lmaktad›r. Bu durum, yeniçeriler taraf›ndan kurulan vak›flar›n
intifa’ flartlar›na yans›m›flt›r. Nitekim yeniçerilerin pek az›n›n, kurduklar› vak›fla-
r›n gelirlerinden Bektaflî zaviyelerinin giderlerine tahsisat ay›rm›fl olmas›, yeniçe-
riler ile Bektaflî tarikat›n›n iliflkilerinin daha çok fleklî oldu¤u intiba›n› vermekte-
dir. 
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