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HACI BEKTA  VEL  VE YUNUS EMRE 

FELSEFES NDEN HAREKETLE ANADOLU VE AVRUPA 

AYDINLANMASINA KAR ILA TIRMALI B R 

YAKLA IM1

A COMPARATIVE APPROACH TO ASIAN AND EUROPEAN 

ENLIGHTMENT BASED ON THE PHILOSOPHY OF HACI 

BEKTA  VELI AND YUNUS EMRE

1Medine S VR 2

ÖZET    

Bu çal man n amac , Türk tasavvuf 

edebiyat n n temel yap  ta , serçe mesi Hac  

Bekta  Veli ve onun çok önemli sacayakla-

r ndan biri olan Yunus Emre’nin felsefesin-

den ve o döneme getirdikleri de erlerden 

hareketle on üçüncü yüzy lda Anadolu’da 

ya anan ayd nlanma dönemi ile on alt nc  

yüzy lda Avrupa’da ya anan ayd nlanma 

dönemlerinin etki, etkilenme ve köken ba-

k m ndan kar la t rmal  olarak bir de er-

lendirmesini yapmakt r. Bunu yaparken de 

öncelikle Do u-Bat  ili kisinin nas l kurul-

du una bak lacak, hangi kanallarla kültür 

1 Bu çal man n daralt lm  bir örne i daha önce 06-08 
May s 2010 tarihlerinde Eski ehir’de gerçekle tirilen 
“X. Uluslararas  Yunus Emre Sevgi Bilgi öleni”nde 
bildiri olarak sunulmu tur. 

2 Doç. Dr., Eski ehir Osmangazi Üniversitesi, Fen 
Edebiyat Fakültesi, Kar la t rmal  Edebiyat Bölümü. 

aktar m n n gerçekle ti ine de inilecek ve 

Anadolu’nun ba r nda ya ayan, Türkçe’yi 

“ses bayra ” haline getiren ve tüm insan-

l a mal olan ulu Türk bilgeleri Hac  Bekta  

Veli ve Yunus Emre’nin felsefelerinin nas l 

temellendi i ve Bat ’n n ayd nlanma felse-

fesinden ayr lan noktalar  üzerinde durula-

cakt r. Çal mam zda, söz konusu dönemle-

re bak lmas  zorunlu oldu undan, tarihsel 

ve sosyolojik ara t rma yönteminin verile-

rinden yararlan lacakt r. 

Anahtar Kelimeler: Hac  Bekta  Veli, 

Yunus Emre, Ayd nlanma, Anadolu, 

Avrupa. 

ABSTRACT   

This study aims to make a comparative 

assessment of the Enlightenment periods in 

Anatolia in the thirteenth century with the 

enlightenment period in Europe in the six-

teenth century from the perspective of both 
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the philosophy of Haci Bekta  Veli , the most 

prominent  gure of the Turkish Su   Lit-

erature, and Yunus Emre, his follower, and 

their contribution to this literature in terms 

of their effects, exposures and origins . For 

this purpose, we’ll primarily deal with how 

the relationship between the East and the 

West has been established, and the channels 

with which the cultural transfers took place. 

We will also focus on how the philosophies 

of these two great Turkish wise men who 

have used Turkish language as their pri-

mary voice have aroused. At the same time, 

their differences from the western Enlight-

enment philosophy will be studied. In our 

study, historical and sociological research 

methods will be used and the data will ac-

cordingly be evaluated as it is necessary to 

study these periods. 

Key Words: Haci Bekta  Veli, Yunus 

Emre, Enlightenment, Anatolia, Europe.

“ limden gidilmeyen yolun sonu karanl kt r”3

     HACI 

BEKTA  VEL

“Ben gelmedim davî için

Benim i im sevi için

Dostun evi gönüllerdir

Gönüller yapma a geldim”4

“Cümle yarat lm a bir göz ile bakmayan

er’in evliyas ysa hakikatte asidir”

 YUNUS EMRE 

G R

Avrupa’da, Ortaça ’da her anlamda 

karanl k bir dönemden geçilirken, skolâstik 

felsefenin ve kilise bask s n n s k  kuralla-

r yla bo u ulurken, cad  avlar na ç k l rken 

ve din ad na, Allah ad na, engizisyon mah-

kemelerinde insanlar suçlu ya da suçsuz 

yere yarg lan rken, Anadolu’da ekonomik 

anlamda parlak bir dönem olmamas na kar-

n, bu dönem kültürel ve felse   aç dan tam 

bir çiçek açma dönemidir ve çok geni  bir 

co rafyada etkileri görülecek çok önemli 

ayd nlar ve dü ünürler yeti mektedir. Bu 

dönem ayn  zamanda on alt nc  yüzy lda 

Avrupa’da ya anacak ayd nlanma dönemi-

nin de ön ad mlar d r, zira Anadolu’da ya-

3  http://www.guzelsozlerin.com/haci-bektasi-veli-
sozleri.html, 05.11.2012.

4 S. BATUR, Yunus Emre Divan  Seçmeler, Alt n Ki-
taplar, 1. Bas m, Mart 2005, stanbul, s. 139.
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anmaya ba lanan bu uyan  a a da detay-

lar yla de inilece i gibi tüm Avrupa’y  da 

etkisi alt na alacakt r. Bu etkilenmenin nas l 

ve hangi yollarla oldu unu, bu dönemde 

Anadolu’daki durumu, bu alandaki uzman-

lar n görü leriyle k saca ortaya koymak ye-

rinde olacakt r. 

Onur Bilge Kula’ya göre; “Avrupa’n n 

üzerinde ya ayan topluluklar n kültürel aç -

dan ortak yönlerini olu turan bir anlay a, 

ortak bir kimlik ortam na dönü mesi süre-

cinde Türkler önemli bir d  etmen olarak 

görülür. Türkler, Anadolu’ya yerle mele-

rinin daha ba ndan itibaren ilkin Anadolu 

Hristiyanl , daha sonra da Avrupa tara-

f ndan tehlike olarak de erlendirilmi tir. Bu 

de erlendirme kapsam nda Avrupa Hris-

tiyanl  daha belirgin bir biçimde özünü, 

daha aç k bir anlat mla, Hristiyanl ktan kö-

kenlenen ortak paydas n n derinlik ve kap-

sam n  dü ünmeye ve irdelemeye ba lam -

t r… Erk ve egemenlik alanlar n  Avrupa 

içlerine do ru geni leten Türkler, Avrupal  

uluslar n savunma yeterliliklerini geli tir-

me ve geni letme gereksinimlerini artt ran 

bir etmen olmu tur. Bu gereksinmenin nas l 

giderilece i sorusuna yan t arama u ra , 

Avrupal lara kimliklerinin ortak yönlerini 

öne ç karma ve belirginle tirme ortam  ha-

z rlam t r. Bu ba lamda Türkler, anlat m 

yerindeyse, ‘kar t güç’ olarak Avrupal lar 

aç s ndan ortak kimli in olu mas  ve yerle -

mesi bak m ndan önemli bir etken olan ‘öte-

ki’ i levini görmü lerdir.”5

5 O. B. KULA, Bat  Edebiyat nda Oryantalizm-I, Türkiye 
 Bankas  Kültür Yay nlar , Nisan 2011, stanbul, s. 4.

Server Tanilli’ye göre; “Hiçbir uygarl k 

türde  (homojen) de ildir. Bir uygarl k, ba -

ka uygarl k ya da uygarl klarla ili ki içinde-

dir mutlaka. Böyle bir ili ki do ar do maz 

da, o uygarl k de i meye ba lar. nsanl k 

tarihi, uygarl klar aras ndaki bu tür ili kiler 

ve onlar n sonucu ortaya ç kan de i iklikle-

rin tarihidir bir yerde: lkça ’da Asurlular, 

Babil uygarl na kondular. Roma uygar-

l , asl nda Yunan uygarl n n bir yeti -

tirmesidir. Haçl  sava lar nda kar la an, 

yaln z ordular de il, ayn  zamanda iki ayr  

uygarl n, slam uygarl  ile Hristiyan uy-

garl n n tekni i idi. Ve bu kar la man n 

Bat  uygarl n n do u undaki pay n  kim 

yads yabilir?”6 

M. M. erif, slam Dü üncesi Tarihi 

adl  dört ciltlik yap t nda, Bat  uygarl n n 

do u unda slam dü üncesinin ayr cal kl  

bir yeri oldu una dikkat çeker ve bunlar  

belli ba l klar alt nda toparlar; “ slam felse-

fesi Bat  dü üncesini çe itli biçimlerde etki-

lemi tir: 

(1) Bat ’da hümanist hareketi ba latm t r; 

(2) Bat ’ya kadim ilimleri tan tm t r; 

(3) Bilimsel yöntemi Bat ’ya tan tm t r; 

(4)Bat l  skolâstik dü ünürlere felsefe ile 

dini telif etmelerinde yard mc  olmu tur; 

(5) Bat  mistisizmini canland rm t r; 

(6) talyan Rönesans’ n n temellerini atm  

ve bir dereceye kadar da, Immanuel Kant’ n 

dönemine kadar olan modern Avrupa dü-

6 S. TAN LL , Uygarl k Tarihi, Adam Yay nlar , ubat 
2001, stanbul, s. 17-18. 
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üncesini biçimlendirmi , hatta daha sonra-

ki dönem dü üncesine de belirli do rultular 

vermi tir.”7

Vecihi Timuro lu’na göre; “bilim ta-

rihine öyle bir bakt m zda, slam’ n 

ç k yla birlikte, dünyan n olumsuz gi-

di ine olumlu bir ö e eklenmi tir. Roma 

mparatorlu u’nun y k lmas , Uzakdo u ile 

Ortado u ve Bat  dünyas  aras nda yeniden 

etkile im yolunu açm t r. Klasik ekin, Ak-

deniz ve Anadolu co rafyas yla s n rland -

r lm t . Roma, bu olumsuz tutumuyla dün-

ya ekinlerinin bütünselli ini engelliyordu. 

Roma’n n çökü ü, de i imin önünü açm -

t r. Yedinci yüzy lda, Hazreti Muhammed’in 

ç k , ekinsel birikimi kendi bölgesinde tu-

tuklayan dil, din, yönetim engelleri, rmak 

uygarl klar yla deniz ve kara uygarl klar -

n n yak nla mas yla a ld . ndus rma n n 

k y lar ndan Atlas okyanusunun k y lar na 

de in ileti im sa land . Arap ve Afrika ka-

bile ekinleri, dünyay  etkilemeye ba lad .”8 

Abbasiler dönemi (750-1258) slamiyet’in 

bilim ça  olarak tarihe geçer. Bu dönemde 

hemen hemen her bilim alan nda dünyaya 

örnek olacak bilim insanlar  yeti ir. Ba -

lang çtan itibaren Abbasiler döneminde 

el-Saffah (750-754), el-Mansur (754-775), el-

Mehdi(775-785), Harun Re id (785-809), el-

Emin (809-813) ve el-Ma’mun (813-833) gibi 

etkin yöneticiler görev al r. Memun, 832’de 

7 M. M. ER F, slam Dü üncesi Tarihi, Cilt IV, nsan 
Yay nlar , 1991, stanbul, s. 143.

8 V. T MURO LU, Yunus Emre Üzerine Bir Deneme, 
Eski ehir Sanat Derne i Yay n , Kas m 2004, Eski e-
hir, s. 24.

Beytü’l-Hikme (Bilgelik Evi) adl  bir aka-

demi kurar. Burada Yunanca, Süryanice, 

Farsça ve Sanskritçe yap tlar Arapça’ya çev-

rilir. Ondan sonra iktidara gelen yöneticiler; 

el-Mu’tasim (833-847), el-Mu’tawakkil (847-

861), el-Mu’tamid (870-892), el-Mu’tadid 

(892-902), el-Muktedir (908-932), el-Kehir 

(932-934), el-Mutakki (940-944), el-Mustak   

(944-946), el-Muti’ (946-974), el-Kadir (991-

1031), el-Hakim (1009-1020) ve el-Mustas m 

(1242-1258)’d r.9 

Her ne kadar ilk Beytü’l Hikme’nin 

Me’mun taraf ndan kuruldu u söylense 

de, sonuç olarak; Beytü’l Hikme’nin kimin 

taraf ndan kuruldu u konusunda kaynak-

larda aç k ve seçik kesin bir ifade bulunma-

maktad r. “Bütün ara t rmac lar taraf ndan 

kabul edildi i gibi, Beytü’l Hikme’nin ku-

rulu u Me’mun’dan önceye dayanmakta-

d r. Ancak bir k s m ara t rmac lar bunu 

Harun Re id’e dayand r rken, bir k sm  da 

Mansur’a dayand rmaktad r. Diyebiliriz 

ki, Mansur zaman ndaki faaliyetler dikka-

te al nd nda Beytü’l Hikme’nin ilk nüve-

si halife Mansur taraf ndan olu turulmu , 

ba layan bu çal malar, Harun Re id zama-

n nda daha geni  bir mekâna ve daha dü-

zenli bir yap ya kavu mu tur. Buras , içinde 

çok say da mütercim ve yazar n çal t  ve 

yüksek seviyeli ilmî ara t rmalar n yap ld  

ilmî bir kurumdu. Batlamyus hanedan n n 

kurdu u skenderiye kütüphanesinden ve 

Sâsanîlerin Cundi apur t p medresesinden 

ilham alarak kurulmu , kadim medeniyetle-

rin önemli eserlerini ve son üstatlar n  için-

9  http://turkbilimi.com/?p=189, 05.11.2012.
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de bar nd ran Ortaça ’ n en önemli kültür 

merkezlerinden biri olmu tur. Beytü’l Hik-

me kuruldu u zaman, as llar  çe itli dillerde 

yaz lm , ço u felsefe, mant k, matematik, 

t p, hey’et, astronomi, tarih ve co rafya ile 

ilgili kitaplar toplanm t r. Bu çeviri evinde, 

Sanskritçe’den, Yunanca’dan, Farsça’dan, 

Hintçe’den, K ptice’den, Arâmice’den, 

Su dça’dan ve özellikle de Süryanice’den 

çeviriler yap lmaya ba land .10

erif’in, genelde slam hakk nda yazan 

Bat l  yazarlar n bizzat kendilerinden aktar-

d  bu bilgilerden hareketle önce Do u’da 

gerçekle en ayd nlanma dü üncesinin a a-

ma a ama nas l Bat ’ya ula t  ortadad r. 

Bu a amalar  belli ba l klar alt nda toplad -

m zda,  ayd nlanma dü üncesinin Bat ’ya 

ula mas ndaki en önemli ilk ad mlardan 

biri çeviri etkinlikleridir. Çevirilerin yap l-

maya ba lanmas yla birlikte, e itim veren 

medreselerin kurulmas  da kültür aktar m -

n n en önemli nedenlerinden biri olmu tur 

ve Bat ’da kurulacak olan ilk üniversitele-

rin de ilk örnekleridir. 749’da, Abbasiler, 

Emeviler’in elinden iktidar  ald lar. Abbasi 

iktidar , ranl larla i birli i yapan Yahudile-

rin, Yunanl lar n ve Suriyelilerin katk lar y-

la birtak m çal malara ba lar. Bu yüzden, 

iktidar n ilk y llar ndan ba layarak Ba dat; 

Pers, Yunan, Yahudi ayd nlar yla dolar.  

800’de Kayrevan’da Aglebî hanedan n-

dan brahim b. al-Aglebî taraf ndan “Beyt-

ül Hikme” adl  bir çeviri evi kuruldu. Esed 

10 Bkz. M. DEM RC , Beytü’l Hikme, nsan Yay nlar , 
Ekim 1996, stanbul, s. 49-53.  

b. Furat bunu kurmaya memur edildi. shak 

b. Ümran felsefe kitaplar n  erh etti. Bu 

“Beyt-ül Hikme” slâm biliminin Bat ’ya 

geçmesinde ilk kap  görevini gördü. Bura-

da birçok Hristiyan ö renci okumaktayd . 

Do u’dan önemli kitaplar getirtiliyordu. 

slam bilim ve felsefesi 9-11. yüzy llar ara-

s nda olgunla t  ve 12. yüzy ldan ba laya-

rak Sicilya ve Endülüs yolundan Bat ’ya 

geçmeye ba lad . Böylece Bat ’da büyük 

bir çeviri devri aç ld .11 Yunan uygarl n n 

önemli yap tlar n n Arapça’ya çevrilmesi, 

Do u dünyas  için önemli bir de i im ya-

ratt . Ba dat’ta, bir de Judishapur’da, Hint 

ve Pers yap tlar  da çevrildi. Bu yap tlar, 

Latince’ye çevrilmedi inden, Bat  için ka-

y p oldu. slam dünyas n n Bat ’y  etkile-

mesi ve Rönesans’ n do mas na yol açt  

savlar  bu geli melere dayan r. Ku kusuz, 

Araplar n spanya’ya geçi leri, bu yap tlar n 

Arapça’dan Latince’ye çevrilmesine yol açt . 

Bat , kendi geçmi ini, Araplardan ö rendi.12   

Böylece, çeviriler yoluyla kültürel ve dü-

ünsel etkilenmenin yollar  aç l r. Adaptas-

yonlar, taklitler, kaynak belirtilmeden ya-

p lan nakiller Do u’daki kültürel birikimin 

Bat ’ya aktar lmas nda önemli bir etkendir. 

Abbasiler döneminde Peter de Cluny 

(1156), yard mc lar  Toledolu Petrus ve Peter 

Poiter ile birlikte Kur’an’  ilk kez Latince’ye 

çevirir. Bu çal malardan hareketle, ele tiri-

11 Bkz. H. Ziya ÜLKEN, Eski Yunan’dan Ça da  Dü-
ünceye Do ru slâm Felsefesi Kaynaklar , Ülken Ya-

y nlar , 5. Bask , 1998, stanbul, s. 269-300. 

12 Bkz. V. T MURO LU, Yunus Emre Üzerine Bir 
Deneme, Eski ehir Sanat Derne i Yay n , Kas m 2004, 
Eski ehir, s. 24.
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lerine felse   bir yönelim kazand ran St. Tho-

mas slam’a sald rmaya ba lar. Devam nda 

Raymond Lull (1235-1316) Mayorko’da 

Arapça ve Tunus yak n ndaki Bugia’da s-

lam felsefesi üzerine çal r. Lull, o zaman n 

papas na slam’a kar  manevi bir haçl  se-

feri ba latmay  teklif eden ilk ki idir.  Mis-

yonerlik hareketini ba latm t r. Raymond 

Lull, Muhyiddin bn Arabî’nin Esmâ el-

Hüsnâ’s n  çevirir. Futûhât el-Mekkiye’den 

çe itli pasajlar  uyarlar. Hristiyan, Müs-

lüman ve Yahudi’nin tart malar n  konu 

edinen bir risale yazar. Tasavvuf dü üncesi 

ve felsefesi hakk nda birçok risale ve kitap 

yazm  olmakla birlikte, yine de esas nda 

slam’a kar  olan dü manl n  muhafaza 

eder.13 

Yap lan tüm bu çeviriler zamanla etki-

sini yaz nsal yap tlar üzerinde göstermeye 

ba lar. Örne in, Asin Palacios’un “ lahi 

Komedya” ve Dante üzerine ara t rmalar , 

onun eserinin bütün konusunu, sentez man-

t n  ve ahlaki yücelik  krini bn Arabî’ye 

borçlu oldu unu gösterir. Ayn  sav  Bloc-

het de ileri sürer. Rönesans, bilimsel alanda 

yaz lm  slam eserlerinden faydalanarak 

hede  ne ula m t r. Müslüman Do u’dan 

yüzy llar boyu gelen kültürel ve dü ünsel 

etkiler Bat ’daki dini, siyasi ve rki önyar-

g y  ancak 18. yüzy lda yok etmeye ba lar. 

Edward Sale Kur’an meali haz rlar ve Haz-

reti Muhammed’i över. Voltaire, slam’a 

bu olumlu yakla ma sald r r. Kant, slam’  

över. Goethe Kur’an’  1770’de okur ve baz  

13 Bkz. M. M. ER F, slam Dü üncesi Tarihi, Cilt IV, 
nsan Yay nlar , 1991, stanbul, s. 143-206. 

ayetleri tefsir eder. Megerlin (1772) ve Boy-

sen (1773) Kur’an mealleri yaparlar. Augus-

te Comte, “Sosyal Geli menin Üç A amal  

Yasas ” adl  eserinde slam’ , dini a aman n 

en ileri evresi olarak görür. 

Rönesans ile birlikte Bat  dünyas , mo-

dern bilim ve dü ünceye geçer. Bu dü ün-

ce sayesinde geli tirdi i yeni metotlarla her 

alanda büyük ilerlemeler kaydeder. Bilimsel 

ilerlemeleri siyasi ve ekonomik geli meler 

takip eder. Bu geli meler gittikçe h zlanarak 

sanayi ink lâb n  do urur. Sanayi ink lâb , bir 

yandan sanayi ürünlerine hammadde kay-

naklar  temin etme amac yla sömürgecilik 

hareketini h zland rd  gibi, di er yandan 

da ona paralel olarak seyreden misyonerlik 

faaliyetinin yayg nl k kazanmas na sebep 

olur. Hem kendi ideolojisini ba ka milletle-

re zorla kabul ettirmek, hem de egemenlik 

alan n  geni letmek amac yla hareket eden 

sömürgecilik, özellikle slam ülkelerinin yer 

alt  ve yer üstü zenginliklerini daha iyi tan -

yabilmek ve ona uygun bir sömürü modeli 

olu turabilmek amac yla Do u ara t rmala-

r na a rl k verir ve bunun sonucunda or-

yantalizm denilen Do u ara t rmalar  bilimi 

ad yla yeni bir disiplin ortaya ç kar.14

Oryantalizme ilgi, on üçüncü yüzy lda 

hemen hemen tamamen dini fanatizm ve 

misyoner te kilat  kurmak gibi amaçlarla 

ba lar, tedricen metodik bir ara t rma ala-

n na dönü ür. Hristiyan ve Müslüman dü-

ünürler aras nda ilk ili ki Gundisalvus’un 

14 B. KARLI A, slam Dü üncesi’nin Bat  Dü üncesi-
ne Etkileri, Litera Yay nc l k, 2004, stanbul, s. 58.
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Gazali çevirisi ile kurulmu tur. C. Baumker, 

bu çevirilere kamuoyunun ilgisini çeken ilk 

ki idir. Böylece, hem din bilimci hem de 

önemli bir dü ünür olan Gazali’nin Bat ’ya 

etkisi dini ve felse   olmak üzere iki aç dan 

gerçekle mi tir. spanyal  Müslüman Su   

bn Meserre (883-932) Ayd nlanmac  oku-

lun kurucusudur. spanya’daki bu okulun 

dü ünceleri Augustunian dü ünürlerinden 

Duns Scotus, Roger Bacon ve Raymond 

Lull’a geçmi tir. Hatta Goethe, kendi Do u-

Bat  Divan ’n  Hâf z’  okuduktan sonraki 

olgunluk y llar nda yazm t r.15

Avrupa’dan Do u’yu tan ma ad na sey-

yahlar n yapt  geziler ve bu geziler sonu-

cunda yazd  kitaplar da her iki toplum ve 

kültür aras nda kar l kl  etkile ime neden 

olmu tur. Ötekini bilme, tan ma ve buna 

göre kendini de erlendirme toplumsal an-

lamda ilerlemelere yol açm t r. Ortaça ’da, 

XVI., XVII., XVIII. ve XIX. yüzy llarda Fran-

s z  ve di er Avrupa ülkelerinden birçok 

Do u seyyah  ve bunlar n kitaplar 16, sa-

va larda sava  ganimeti olarak Avrupa’dan 

getirilen esirlerin uzun bir dönem Anadolu 

topraklar nda ya ad ktan sonra ülkelerine 

döndüklerinde kaleme ald klar  eserler, her 

ne kadar ön yarg  ve kal p yarg larla yaz l-

m  ve Avrupa’da da bu ön yarg  ve kal p 

yarg lar  bilinçli olarak yaratm  olsalar da, 

Anadolu’yu ve Do u’yu Avrupa’ya ve Av-

15 Bkz. M. M. ER F, slam Dü üncesi Tarihi, Cilt IV, 
nsan Yay nlar , 1991, stanbul, s. 143-206. 

16 Bkz. S. Ç DEMO LU, Ortaça , XVI, XVII, XVIII 
ve XIX’uncu Yüzy llarda Frans z Do u Seyyahlar na 
K sa Bir Bak , Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Co -
rafya Fakültesi Dergisi, Say : 1-2, Cilt: 38, s. 103-120.

rupal lara tan tmakta önemli birer araç ol-

mu tur.

Erdo an Alkan Yunus’tan Luther’e 

Ça r 17 adl  roman n n giri  k sm nda yazd -

 “bir aç klama” bölümünde bu duruma ait 

çok önemli bir bilgi aktar m nda bulunur: 

“ talya’n n Dante’si gibi Yunus Emre, Türk 

iirinin ve Türk iir dilinin kurucusu diyebi-

lece imiz büyük bir air, büyük bir ozan… 

Louis Aragon, Pablo Neruda, René Char, 

Paul Eluard ve Nâz m Hikmet gibi büyük 

airlerin yak n dostu, Poètes d’Aujourd’hui 

(Günümüz airleri) yay nlar n n sahi-

bi Pierre Seghers, kendisinin, Halbout du 

Tanney’nin, Güzin Dino’nun çevirilerini ya-

y nlad  L’Amour Sublime (Yüce A k) adl  

Yunus kitab nda unlar  söyler: ‘Yunus’un 

iirleriyle Bat  dünyas  ilk kez, 1438 ve 

1458 y llar  aras nda Osmanl  zindan nda 

yatan bir talyan sayesinde kar la t .18 Bu 

17 Bkz. E. ALKAN, Yunus’tan Luther’e Ça r , Arka-
da  Yay nevi, 2010, Ankara. 

18 Bu yazar, eserini Latince yazan ve 1481’de Roma’da 
“Tractatus de moribus, condicionibus et nequitia Tur-
corum” ba l  alt nda yay nlayan talyan Georges de 
HONGRIE’dir. Eser, Latince asl ndan Frans zca’ya 
2003’de Joël Schnapp taraf ndan  “Des Turcs /Traité 
sur Les Moeurs, Les Coutumes et La Perf die des 
Turcs” (Türkler/Türklerin Gelenek-Görenekleri ve 
haneti) ba l yla çevrilmi  ve Toulouse’da, Anac-

harsis Yay nlar ’nda (Anacharsis Éditions) 2003 ve 
2007’de bas lm t r. Georges de Hongrie, söz konu-
su bu eserinde, içinde yirmi y l boyunca ya ad  15. 
yüzy l Osmanl  toplumunu, Anadolu’da ya ayan ve 
çe itli faaliyetler gösteren Bekta i dervi lerini ve on-
lar n mucizelerini (Bu mezhep diye söz ettiklerinin 
ba na Seyyid Battal Gazi’yi koyarak, Hac  Bekta  
Veli’den, Yunus Emre’den, A k Pa a’dan ve o lu El-
van Pa a’dan vb. bahseder) müthi  bir “ötekile tirici” 
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talyan’ n çevirilerini 16. yüzy l n ba lar nda 

Martin Luther, Erasmus ve Sebastian Frank 

kendi dillerine aktararak Avrupa’ya tan tt . 

öyle bir soru akla geliyor: Rönesans’ n bu 

üç hümanistinin zihinlerine, onlar  zincirle-

rinden kurtaran dü üncenin ilk tohumlar -

n , onlardan yüz küsur y l önce ya ayan bu 

genç Türk airi, bu genç Türk dervi i mi att  

acaba?

11. yüzy l sonlar nda Do u’ya kar  ilgi 

uyand . Haçl lar, Endülüs ve Sicilya medre-

seleri, Avrupa’da yerle meler ve ehirle -

melerden do an nüfus yo unlu u kar s n-

da eski Bat  okul ve bilim sisteminin yeter-

sizli i, slam dünyas  ile temas  zorluyordu. 

Önce rahipler aras nda Fransa’da ve ba l ca 

Normandiya’da bilim hareketleri geli ti. 

Frans z kral  Kapet’lerden Robert, Cilbert’e 

ö rencilik etmi  olup, bilim dostu diye ta-

n n yordu. Güney talya’da, Kalabriya’y , 

Sicilya’y  elde etti i zaman talyan medre-

selerini görerek oradan memleketine bir-

bak  aç s yla ve “ eytan i i” olarak ele alm  ve Hris-
tiyanl n dü man  olarak gördü ü bu insanlar , genel 
olarak da Hristiyanl k için büyük bir tehlike olarak 
gördü ü Türkleri, klasik Ortaça  Katolik Hristiyan 
bak  aç s yla de erlendirmi tir. Ortaça ’da Türkler 
hakk nda yapay olarak yarat lan kal p yarg larda ve 
önyarg larda pay  büyüktür. Çünkü Martin Luther 
ve Erasmus gibi Hristiyanl k âleminin önemli inanç 
önderleri bu dönem Osmanl  toplumunu ve toplum 
yap s n , inanç biçimini ve kültürel dokuyu onun ka-
leminden okuyup bütün Avrupa’ya aktarm lard r. 
Hristiyanl  yüceltme ülküsüyle ve dinlerinin teh-
likede oldu u dü üncesiyle yarat lan bu önyarg lar  
ve kal p yarg lar  (her ne kadar 18. yüzy lda, özellikle 
Fransa’da Ayd nlanma yüzy l n n etkisiyle olumlu 
ad mlar at lsa da) yok etmek ne yaz k ki hiçbir zaman 
tam anlam yla mümkün olamam t r.

çok ey götürdü. Böylece Sicilya ve Napoli 

medreseleri slam biliminin Bat ’ya sokul-

mas  için geçit görevini gördü. Bu geçi  üç 

a amal  oldu; birinci evrede talya, spanya, 

Güney Fransa’dan birçok kimsenin slam 

medreselerinde okumaya geldiklerini görü-

rüz. Matematik, felsefe, hekimlik ve astrono-

mi okuyan bu ö renciler bir süre sonra yeni 

aç lacak ilk Bat  üniversitelerinin profesör 

adaylar  oldular. kinci evrede slam med-

reselerini taklit yolu ile ilk Bat  üniversite-

leri kuruldu. Bunlar n mimarl k tarz , ders 

programlar , ö retim metotlar  medresele-

rin taklidiydi. En son olarak da slam bilimi 

talya yolu ile Fransa’ya ve ba ka Bat  mem-

leketlerine girdi.19  talya’da ortaya ç kan ve 

serpilip geli en Rönesans kültürüne ve di-

er ayr nt lara çal mam z  s n rlayabilmek 

aç s ndan daha fazla yer verilemeyecektir. 

Ancak bu konuyla ilgili çok ayr nt l  bilgiler 

için a a daki yap tlardan yararlan labilir.20

19 Bkz. H. Ziya ÜLKEN, Eski Yunan’dan Ça da  Dü-
ünceye Do ru slâm Felsefesi Kaynaklar , Ülken Ya-

y nlar , 5. Bask , 1998, stanbul, s. 269-300.

20 a) J. BURCKHARDT, talya’da Rönesans Kültürü, 
II Cilt, Çeviren: Prof. Bekir S tk  BAYKAL, Maarif Ba-
s mevi, 1957, stanbul.

b) S. TAN LL , Yüzy llar n Gerçe i ve Miras , Cilt: II, 
Ortaça : Feodal Dünya, Adam Yay nlar , 4. Bas m, 
Ocak 2000, stanbul.

c) A. T MUÇ N, Dü ünce Tarihi, BDS Yay nlar , 1992, 
stanbul.

d) B. KARLI A, slam Dü üncesi’nin Bat  Dü üncesi-
ne Etkileri, Litera Yay nc l k, 2004, stanbul.

e) E. BLOCH, Rönesans Felsefesi, Türkçesi: Hasan 
PORTAKAL, Cem Yay nevi, 1. Bas m, ubat 2002, s-
tanbul.
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Bu Do u-Bat  etkilenmesinin en önem-

li kaynaklar ndan biri de ku kusuz Haçl  

seferleridir. Biri ileri ve galip (Müslüman 

Do u), di eri geri ve ma lup (Hristiyan Bat ) 

olmak üzere spanya’da, Güney Fransa’da, 

Sicilya’da, talya’da ve nihayet k yas ya sa-

va lar n ya and  Orta Do u’da, kar  kar-

ya gelen bu iki dünya, iki din ve kültür, 

bir yandan birbirlerini yok etmek üzere bo-

u urken, di er yandan da her eye ra men 

birbirlerini daha yak ndan tan ma imkân  

buldular. Bu bulu ma ve tan ma, ayn  za-

manda yepyeni bir sentezin hamurunun da 

yo rulmas na neden oldu. Gördüklerinden 

yararlanmay  bilen Bat , uzak gelecekte olu-

acak olan bir yeniden do u un temellerini 

att . Sahip bulundu u miras  tüketmek-

le yetinen Do u ise, bir çökü ün e i ine 

gelmi ken Osmano ullar  taraf ndan alt  

yüzy l daha hayatta kalabilmenin yollar n  

buldu.21

Özellikle 1095-1270 y llar  aras nda a a-

 yukar  sekiz kez düzenlenen bu Haçl  se-

ferleri, Avrupal  Katolik Hristiyanlar n, pa-

pan n çe itli vaatleri ve talebi üzerine, Müs-

lümanlar n elindeki Ortado u topraklar  

(kutsal topraklar) üzerinde askeri ve siyasi 

kontrol kurmak için düzenledikleri askeri 

ak nlard r. 

11. yüzy la gelindi inde Türkler Müs-

lümanl  kabul ederek bat ya göç etmeye 

ba lam lar, Büyük Selçuklu Devleti’ni ku-

rarak Orta Do u’nun büyük bir bölümünü 

ele geçirmi lerdi. O döneme kadar slam 

21 B. KARLI A, slam Dü üncesi’nin Bat  Dü üncesi-
ne Etkileri, Litera Yay nc l k, 2004, stanbul, s. 176.

dünyas yla büyük çapl  bir çat maya gir-

memi  olan Avrupal lar 1071 y l nda Bi-

zansl lar n Malazgirt Sava ’nda u rad klar  

yenilgi üzerine büyük bir tela a dü tüler. 

Anadolu’nun kap lar  Türklere aç lm  ve 

Türkler stanbul’un yak nlar na kadar ilerle-

yerek znik’te Anadolu Selçuklu Devleti’ni 

kurmu lard . Bizans mparatoru I. Aleksios 

Komnenos, Papa II. Urbanus’tan Türklere 

kar  yard m istedi. Böylece zaten Kudüs’teki 

Hristiyanl n kutsal topraklar n n Müslü-

manlar n kontrolünde olmas ndan ho nut 

olmayan Avrupal lar aras nda haçl  seferi 

dü üncesi olu tu. Papa II. Urbanus 18-28 

Kas m 1095 tarihleri aras nda Fransa’n n 

Clermont kentinde bir kurultay toplayarak 

Avrupa’n n liderlerini Müslümanlarla sava-

a ça rd . Bu ça r ya cevap veren ordular, 

1097 y l nda ilk defa Anadolu’ya girerek 

birinci Haçl  seferini ba latt lar. (1096-1099) 

Birinci Haçl  seferi, Avrupal lar aç s ndan 

çok ba ar l  oldu. Avrupal lar n bu sald r s -

na haz rl ks z yakalanan Anadolu Selçuklu 

hükümdar  I. K l ç Arslan znik’i Haçl lara 

vermek zorunda kald . Ayn  y l n temmuz 

ay nda Eski ehir yak nlar ndaki Dorileon 

Sava ’nda Haçl lara yenildi. Ekim ay nda 

Haçl lar Antakya’y  ku att lar. Bir seneye 

yak n süren bir ku atma sonunda Antakya 

Haçl lar n eline geçti. 1099 y l nda Haçl lar 

Kudüs’ü ku att lar. 15 Temmuz’da Kudüs 

dü tü. Haçl lar Kudüs’ün tüm halk n  k l ç-

tan geçirdiler. Birinci Haçl  seferi sonucunda 

Haçl lar Orta Do u’nun çe itli kentlerinde 

irili ufakl  Haçl  devletleri kurdular. Birinci 

Haçl  seferinden sonra ona yak n Haçl  sefe-

ri yap ld . Ancak bunlardan hiçbiri ba ar l  
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olamad . Orta Do u’da güç kazanan çe itli 

Müslüman devletler zamanla Haçl  devlet-

lerini birer birer ele geçirdiler. 1187 y l nda 

Selahaddin Eyyubi’nin Kudüs’ü Haçl lar-

dan geri almas  büyük bir dönüm noktas  

oldu. 13. yüzy l n sonlar na gelindi inde 

Haçl lar n Orta Do u’daki varl  sona er-

mi ti. 14. yüzy ldan itibaren Avrupal lar n 

Müslümanlara kar  sald r lar n  Osmanl  

Devleti gö üslemeye ba layacakt .22

Bugün pek çok tarihçi ve ara t rmac , 

ticaret yollar n n kontrolünün, Haçl  seferle-

rinin esas nedeni oldu unu, di er nedenle-

rin ise bu ak nlar n yard mc  nedenleri oldu-

unu kabul eder. Nedenleri ne olursa olsun 

Haçl  seferlerinin sonuçlar  itibar yla insan-

l n gelece ini de i tirdi ini söyleyebiliriz. 

K saca, Haçl  seferleri co ra   ke i  er, Re-

form ve Rönesans hareketlerine zemin ha-

z rlamas  bak m ndan çok önemli sonuçlar 

do urdu: 

Dini aç dan: Din adamlar na duyulan 

güven sars lm , kilise uygulamalar  sorgu-

lanmaya ba lanm  ve skolâstik dü ünce za-

y  arken özgür dü ünce ve bilimsel geli me 

ba lam t r. Bu durum Rönesans ve Reform 

hareketlerine ortam haz rlam t r. 

Sosyal aç dan: Vassallar üzerindeki bas-

k lar azalm , köylülerin durumu düzelmi  

ve burjuvazi güçlenmeye ba lam t r. Bu 

durum, s n  ar aras  dengelerin olu mas na 

zemin haz rlam t r. 

22 Bkz. S. RUNC MAN, Haçl  Seferleri Tarihi, III Cilt, 
Çeviren: Fikret I ltan, Türk Tarih Kurumu Yay nlar , 
1992-1998, Ankara.

Ekonomik aç dan: Do u-Bat  ticareti 

h zlanm , Akdeniz limanlar  canl l k ka-

zanm  ve bu ekonomik canl l ktan en çok 

talyanlar yararlanm t r. 

Bilim-teknik ve kültürel aç dan: slam 

bilginleri ( bn-i Sina, Farabi, Muhyiddin 

bn-i Arabî, bn-i  Seb, bn-i Rü d vb.) ve dü-

ünürleri Avrupa’y  etkiledi. Bu etkilenme 

ayn  zamanda spanya’daki slam dünya-

s nda da gerçekle mi tir. slam uygarl n-

dan, Eskiça  (Antik ça ) Yunan ve Helen 

uygarl klar  ö renildi. Bu da Rönesans’a ze-

min olu turdu. Kâ t, matbaa, barut, pusu-

la, dokuma ve birçok tar m ürünü Avrupa-

l larca ö renildi. Kâ t ve matbaa, kültürel 

canlanmaya; barut, askeri teknolojinin geli -

mesine; pusula, co rafya ke i  erine neden 

olmu tur. 

Siyasi aç dan: Derebeylerin siyasi gücü 

azal rken, merkezi krall klar güçlenmi tir. 

Din devleti anlay  zay  arken, milli monar-

iler olu maya ba lam t r. Millet (ulus) bi-

linci ve ulusal devlete geçi  süreci olu maya 

ba lam sa da; ulusal devletlerin kurulmas  

Frans z devrimi süreci ile gerçekle mi tir. 

Türk- slam dünyas na etkileri aç s n-

dan: Anadolu, Suriye ve Filistin büyük tah-

ribata u ram , Türklerin bat ya ilerleyi i 

gecikmi  ve Türklerin slam dünyas ndaki 

önemi artm t r.23

erif’e göre; “Müslümanlar ilk hüma-

nistlerdi ve Bat l  zihne hümanist bir yön 

23 Bkz. http:// tr.wikipedia.org/wiki/Haçl _Seferle-
ri, 05.11.2012.
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verdiler. Bat ’ya o dönem hâkim olan Ka-

tolik kilisesinin d nda, tamamen karanl k 

ve barbarl n oldu u inanc n n yanl l n  

ve aç a ç kar lmam  bir bilgelik hazinesi 

bulundu unu ilk ö retenler Müslümanlar-

d . Yunan’ n tüm  kri ba ar lar n  kavray p 

daha ileri götürdüler ve bunu Grek akl  ve 

Bat  zihni aras nda henüz herhangi bir do -

rudan ba lant  kurulmadan önce Bat ’ya 

ilettiler. Müslümanlar n bu hümanizmini 

hiçbir ey Ba dat’ n kurulu undan sonraki 

sekiz sene içinde olanlardan daha iyi kan t-

layamaz: Müslümanlar, Aristoteles’in eser-

lerinin çok büyük bir bölümünü, Platon ve 

Neo-Platonistlerin baz  eserlerini, Hipokrat, 

Galen, Öklid, Ptolemy (Batlamyus) ve daha 

sonraki yazarlar ve sarihlerin baz  eserleri-

ni matematik, astronomi ve ahlak hakk nda 

Persliler ve Hintlilerin çe itli eserlerini edin-

mi lerdi. Bütün bunlar, Grek dü üncesinin 

henüz Bat ’da bilinmedi i dönemde slam 

dünyas nda yer alm lard . Do u’da Hârun 

el-Re id ve el-Me’mun Grek ve Fars felsefe-

sini incelerken, onlar n Bat ’daki ça da lar  

Charlemagne ve avanesinin kendi isimlerini 

yazma sanat  konusunda ustala makla vakit 

geçirdikleri rivayet olunmaktad r. Hüma-

nizm Bat  Avrupa’ya, spanya’da Müslü-

manlar ve gayrimüslimler aras ndaki temas 

yoluyla, Sicilya’da benzer bir temas yolu 

ile talya’ya ve Suriye ile küçük Asya’daki 

Haçl larca daha yüksek bir kültürün etki-

sinin kabul edilmesiyle bütün Avrupa’ya 

yay ld .”24

24 M. M. ER F, slam Dü üncesi Tarihi, Cilt IV, nsan 
Yay nlar , 1991, stanbul, s. 143-144. 

Anadolu ve Avrupa ayd nlanmas n n 

tüm bu a amalar ndan söz ettikten sonra, 

büyük Türk bilgeleri Hac  Bekta  Veli ve 

Yunus Emre tüm bu geli melerin neresin-

dedir? Onlar  di erlerinden ay r c  k lan 

özellikler nedir? Anadolu topraklar nda b -

rakt klar  zengin kültür miras n n tohumlar  

nas l ekilmi tir? K saca ona bakmakta yarar 

vard r. 

Michel Balivet’ye göre; “Tarihi çerçeve-

de yanl  tan mlanm  olan Hac  Bekta  Veli, 

Orta Asya kabile ve aman gelenekleriyle 

mistik slam , orijinal bir sentezde birle tiren 

özerk mistik bir ak m n temsilcisi olmu tur. 

Bu grup evrensel görü lerini, tüm Osmanl  

dönemi boyunca Mevlevilerden daha üst, 

popüler ve yo un bir ekilde yaymay  ba-

arm lard r. Anadolu a k misti inin iirsel 

ve evrensel aç dan geli tirilmesinde önemli 

yer tutan di er bir ki ilik de Anadolu Müs-

lümanlar na al k olduklar  Türkçe diliyle 

eserler veren Yunus Emre’dir.”25

Hac  Bekta  Veli ve Yunus Emre’nin fel-

sefelerinin temelinde, her milleti büyük bir 

a kla kucaklayan, rkç  söylemlerden uzak, 

uluslar n ve dinlerin üstünde bir evrensellik 

söz konusudur. Bu nedenle yüzy llard r in-

sanl k onlar  ba r na basm  ve dü ünceleri-

ni benimsemi lerdir. 

25 M. BAL VET, Hac  Bektâ  et Yunus Emre ou 
L’universalisme Turc Medieval (Hac  Bekta  ve Yunus 
Emre ya da Türk Ortaça  Evrenselle mesi), Çev: Doç. 
Dr. Perihan Yalç n, Gazi Üniversitesi, Türk Kültürü ve 
Hac  Bekta  Veli Ara t rma Dergisi, 2010/55, s. 149.
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Hem Hac  Bekta  Veli hem de Yunus 

Emre’nin üzerine çe itli menk beler var-

d r. Onlarla ilgili bu bilgileri ö rendi imiz 

bu kaynaklardan baz lar  Vilayetname-i 

Hac  Bekta ,26 Hac  Bekta  Veli Külliyat ,27 

Hüdayi’nin Vak at’  gibi yaz l  kaynaklard r 

ve pek ço u da a zdan a za günümüze ka-

dar gelmi tir.  Vilayetname-i Hac  Bekta  

ilk kez 15. yüzy lda kaleme al nm t r ve o 

dönem Anadolu toplumunun genel ekono-

mik, toplumsal, dini, askeri ve kültürel ya-

p s n  yans tman n yan  s ra Hac  Bekta ’ n 

hayat yla ilgili ola anüstülükleri de içer-

mektedir.

Bilindi i üzere soyu Hz. Muhammed ve 

Hz. Ali’nin soyuna dayanan Hac  Bekta  Ve-

li28 13. yüzy lda Horasan’dan Anadolu’ya, 

Sulucakarahöyük’e, u anki K r ehir yak -

n ndaki Hac bekta ’a güvercin donunda gel-

mi tir29 ve yakla k orada yirmi iki-yirmi üç 

sene ya am t r. Hoca Ahmed Yesevi’nin30 

yeti tirdi i dervi lerin oca nda yeti tikten 

26 Bkz. H. DURAN, D. GÜMÜ O LU, Hünkâr Hac  
Bekta  Veli Velâyetnâmesi, Gazi Üniversitesi, Türk 
Kültürü ve Hac  Bekta  Veli Ara t rma Merkezi Ya-
y nlar , 2010, Ankara.

27 Bkz. G. AYTA , Ö. ÖZKAN, H. DURAN, M. BAN-
KIR, Y. ALTINOK, Hac  Bekta  Veli Külliyat  Fevâid 

 Fâtiha Sûresi Tefsiri  Besmele Tefsiri  Makâlât-  
Gaybiyye ve Kelimât-  Ayniye  Makalât, Gazi Üni-
versitesi, Türk Kültürü ve Hac  Bekta  Veli Ara t rma 
Merkezi Yay nlar , 2010, Ankara.

28 Bkz. H. DURAN, D. GÜMÜ O LU, Hünkâr Hac  
Bekta  Veli Velâyetnâmesi, Gazi Üniversitesi, Türk 
Kültürü ve Hac  Bekta  Veli Ara t rma Merkezi Ya-
y nlar , 2010, Ankara, s. 49-75.

29 Bkz. a.g.y., s.201-221.

30 Bkz. a.g.y., s. 161-200.

sonra, kendi dergâh nda birçok ayd n der-

vi  yeti tiren ve onlar  bütün Anadolu ve 

Avrupa topraklar na oralar  ir at etmek için 

gönderen Hac  Bekta  Veli, bu yönüyle hem 

Türk dilinin ve kültürünün geli mesine ve 

yayg nla mas na inan lmaz bir katk  yap-

m  hem de ayd nl k felsefesiyle buralardaki 

topluluklar  her yönden etkisi alt na alm -

t r. Anadolu’da hem göçebe ve k rsal kesim-

de hem de kentsel yerle im yerlerinde her 

türden inanç topluluklar n n sayg nl n  

kazanm  ve yap p ettikleriyle Anadolu’nun 

kaderini de i tiren birçok önemli insana ön-

derlik etmi tir. Örne in, Anadolu tüccar ve 

zanaatkârlar n , esna  ar n  bir araya topla-

yarak ahilik te kilat n  kuran Ahi Evran31 

onun en yak n dostlar ndan biri olmu tur. 

Osmanl ’n n üç k taya nam salmas nda bü-

yük askeri zaferlere damgas n  vuran yeni-

çerilerin kurucusu da Hac  Bekta  Veli’dir. 

Bilindi i üzere yeniçeriler “Hac  Bekta ’ n 

O ullar ”, onlar n ba  da “Bekta ilerin 

A as ” (Agayan-i Bekta iyan) olarak ça r l-

maktad r. Hac  Bekta ’tan önce Anadolu’da 

“Alevi”, “K z lba ” ve “Tahtac ” isimleriyle 

an lan bu gruba mensup topluluklar ondan 

sonra da tüm bu görü ten insanlar  mistik 

ve kutsal bir çat  alt nda birle tiren, bütün-

le tirici ve evrensel bir bak  aç s n  yans -

tan, “yetmi  iki millete bir nazarda bakan” 

“Bekta i” ad n  da alm lar ve tüm dünya 

halklar n  kucaklayan bir felsefe üretmi ler-

dir.

31 Bkz. a.g.y., s. 467-504, 509-512.
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Necati Gültepe Türk Kad n Tarihine 

Giri 32 adl  eserinde Rum’a gelen dört grup 

insandan söz eder: 

Gaziyan-  Rum (Anadolu Gazileri)

Ahiyan-  Rum (Anadolu Ahileri)

Abdalân-  Rum (Anadolu Abdallar )

Bâc yân-  Rum (Anadolu Bac lar )

Hac  Bekta  Veli bunlar n içinde 

Bâc yân-  Rum’u tercih etti ki o da Hatun 

Ana’d r (Kad nc k Ana). Onu k z edindi, ke-

i  erini kerametlerini önce ona gösterdi ve 

ona teslim etti. 

Hac  Bekta  Veli’nin Anadolu’nun tam 

ortas nda tutu turdu u bu ayd nlanma-

c  me ale ve onun oca nda yeti en birçok 

dervi , co ra   olarak çok geni  bir alana 

yay ld lar ve bu zengin ve insanc l inanç ve 

kültürü beraberlerinde götürerek yaymay  

ba ard lar. Belk s Temren Bekta ili in E it-

sel ve Kültürel Boyutlar  adl  eserinde33 bu 

bölgeleri gösteren haritalar yay nlam t r. 

Bunlar n en önemlilerinden birkaç örnek 

vermek konunun daya iyi anla lmas  aç -

s ndan son derece önemlidir:

1. Anadolu’da; Divri i, Sivas, K r ehir, 

Nev ehir, Amasya, Çorum, Merzifon, Os-

manc k, Tarsus, Balâ, Ankara, Finike, Antal-

ya Elmal , Isparta, Denizli, Eski ehir, Tavas, 

32 N. GÜLTEPE, Türk Kad n Tarihine Giri  (Ama-
zonlardan Bâc yân-  Rûm’a), Ötüken Yay nlar , 2008, 
stanbul, s. 343-344.

33 Bkz. B. TEMREN, Bekta ili in E itsel ve Kültürel 
Boyutlar ,  Bekta i Kültür Derne i Yay nlar , 3. Bask , 
1998, Ankara, s. 254-262.

Mu la, Bursa, Manisa, zmir Tire, Çanakka-

le, stanbul. 

2. Marmara-Trakya Bölgesi’nde; Edirne, 

K rklareli, P narhisar, Babaeski, Uzunköprü, 

Istranca, Tekirda , Ke an, Enez, Gelibolu.

3. Bulgaristan’da; K rcaali, Cuma, Har-

manc k, Hasköy, Varna, umnu, Kaliakra, 

Keçidere, Silistre, Razgrad, Rusçuk, Delior-

man.

4. Yunanistan’da; Tatar, Forsala, Laris-

sa, Yeni ehir, Baba, T rhala, Yanya, Meçöve, 

Alasorya, Katerin, Sar göl, Vodina, Selanik, 

Yenice, Gümülcine, Dedea aç, Makri, Fere-

cik, Giritli, K rkhala, Dimetoka, Çirmen. 

5. Yugoslavya’da; Gradi ka, Komyiç, 

Bosnasaray, Tuzla ( zvornik), Ni , Yakova, 

Kumonova, Prizren, Üsküp, Kalkandelen, 

Köprülü, tip, Debre, K rçova, Kanatlar, 

strumca, Manast r. 

6. Arnavutluk’ta; Kroja, Tiran, Elbasan, 

Körice, Piometi, Fre eri, Nitrovi ka, Jiro-

kastro, Le kovik. 

7. Ukrayna, Romanya Babada , Maca-

ristan Budape te. 

8. M s r ve Irak’ta; Kahire ve Ba dat.

Bekta i nefesleri ve erkânnameleri, 

Arapça ve Farsça’n n yayg n olarak kulla-

n ld  bir zaman diliminde Türkçe olarak 

kaydedilerek gelecek nesillere aktar lm lar-

d r. Osmanl  Devleti’nin kurulu  y llar nda, 

Anadolu’da umumiyetle Fars dili ve kültü-

rü hâkimdi. Anadolu Selçuklular  Farsça’y  

resmi dil olarak kabul etmi lerdi. Bilim dili 
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olarak da eserlerde daha çok Arapça ve 

Farsça kullan l yordu. Bu durum ehirde 

ya ayan kültürlü insanla, k rsal kesimde 

ya ayan ve Türkçe’den ba ka dil bilmeyen 

insanlar aras nda kopuklu a sebep oluyor-

du. Hâlbuki milli birlik için dil birli ine 

iddetle ihtiyaç vard . te yap p ettikleriyle 

Anadolu’da bu birli i sa layan en önemli 

insanlar n ba nda, “eline (harama el uzat-

mamaya ve ayn  zamanda vatan na), beline 

(namusuna ve soyuna), diline (konu mala-

r na ve anadili Türkçe’ye), i ine, a na, e ine 

sahip ç k” diyen Hac  Bekta  Veli ve onun 

erenleri gelmekteydi. Gerçekten ilk Türkçe 

eserler XIII. yüzy lda yaz lmaya ba land  

ve sonraki yüzy llarda artarak devam etti. 

Edebi ve bilimsel alanda dilin Türkçe olarak 

yayg nl k kazanmas , büyük devlet olmaya 

yönelen Osmanl lara milli birli in sa lan-

mas  aç s ndan büyük faydalar sa layacakt . 

te bu noktada, Arapça ve Farsça’y  çok iyi 

bilmelerine kar n, Hac  Bekta  Veli, Yunus 

Emre ve Hac  Bayram Veli gibi manevi et-

kileri yüksek mutasavv  ar n devreye gi-

rip her alanda Türkçe kullan m nda öncü-

lük yapt klar n  görürüz. Onlar n bu tavr  

Anadolu’daki di er su  leri de etkiledi.

Anadolu’da farkl  bölgelerde tarih bo-

yunca Alevi-Bekta i inanc n n temsilcili ini 

yapan kutsal mekânlar ve ocaklar kurul-

du. Sulucakarahöyük’te Hac  Bekta  Veli 

Dergâh ’na ba l  olarak yüzy llarca erenler 

yoluna hizmet vermi  ve bu inanc n temel 

anlay n  Avrupa’ya da ta m  inanç mer-

kezlerinden yaln zca birkaç tanesini öyle 

s ralamak mümkündür:

Karadeniz bölgesinde; Güvenç Abdal 

Oca  (Gümü hane Kürtün).

Antalya Tekkeköy’de Abdal Musa 

Dergâh .

Afyonkarahisar’da Seyyid Cemal Sultan, 

Karacaahmed ve Hamza Dede dergâhlar .

Kütahya’da Rasul Baba Dergâh .

U ak’ta Koluaç k Hac m Sultan 

Dergâh .

Isparta’da Veli Baba Dergâh .

Denizli’de Sar  smail Dergâh .

Eski ehir’de Seyyid Battal Gazi ve üca-

addin Veli dergâhlar .

K r kkale’de Hasan Dede ve Koçu Baba 

dergâhlar .

Tokat’ta Hubyar Sultan, Kul Himmet ve 

Keçeci Baba dergâhlar .

Tunceli’de Baba Mansur, Kurey an, Ür-

yan H z r, Sar  Salt k, Dervi  Cemal ve A u-

içen ocaklar .

Malatya’da ah brahim Veli, Dede Kar-

g n ocaklar .

Ardahan’da Gözük z l Oca .

Çorum’da Mehmet Dede Dergâh . 

Ankara Çubuk’ta Kalender Veli, Turabi, 

Muradi, Cibali ve Mehemmed Abdal ocak-

lar .

Sivas’ta Garib Musa, Hüseyin Abdal, 

Ali Baba ve Pir Sultan dergâhlar . 
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Balkanlar’da:

Bulgaristan’da; Demir Baba, Otman 

Baba, Akyaz l  Sultan, Sar  Salt k, Ali Koç 

Baba, Elmal  Baba, K demli Ali Baba, Ye il 

Abdal dergâhlar .

Yunanistan’da; Seyyid Ali Sultan (K z l-

deli) Dergâh .

Macaristan’da; Gül Baba Dergâh .

Arnavutluk, Kosova, Bosna-Hersek ve 

Romanya’da Sar  Salt k Dergah .

Azerbaycan’da; Baba Samit Oca . 

Michel Balivet’ye göre; “Geni , manevi 

bir aile olan Alevi-Bekta i ailesi, hak mez-

heplere ayk r l ndaki esnekli i ile önemli 

dogmatik s n rlar olmaks z n, tarihi de i-

imlerin etkile imleri ölçüsünde, özellikle 

Hristiyan topluluklar gibi slam’ n d ndaki 

unsurlar  da kabul etmeye kendilerini haz r-

lam lard r. Ayr ca, mücadeleci dervi lerin 

kat ld  Anadolu’daki Türk ilerlemesi, su   

topluluklar n n uç eyaletlerde (küçük s n r 

kentlerinde) sistematik bir ekilde yerle ti-

ini ve ülkenin fethedilmesiyle Türk kabi-

leleri aras nda da yay lan zaviyelerde yer-

le ti ini göstermektedir. Vilayetname’de 

Hac  Bekta ’a ve müritlerine dair anlat lan 

olaylar, 14. ve 15. yüzy llarda yap lan yo un 

misyonerlik faaliyetlerini aktarmaktad r. 

Burada söz konusu olan, slam standart-

lar n n nispeten d na ta an ho görülü bir 

tarikat n dini mensuplar n  yeti tirmek için, 

sadece inanmayanlar  de il ayn  zamanda 

kat  ortodokslu un reddetti i d  etkilen-

melerin entegrasyonunu kabul edenlerle, 

s radan Müslümanlar  da ayn  harekette bir-

le tiren çok özel bir misyonerlik faaliyetidir. 

Vilayetname, Bekta ’  bize, Müslümanlar  

kendi yoluna döndüren “Bekta ”  olarak 

tan tmaktad r.”34

Anadolu topraklar nda o dönemde sa-

dece Müslümanlar ya am yordu. Onlar n 

yan nda ba ka dini inançlara mensup top-

luluklar da ya ard . Hac  Bekta  Veli ve 

dervi leri hem soylu (Germiyan beyi, Tatar 

beyi Kâvus Han gibi), hem soysuz (hay-

dutlar, yol kesen e k yalar vb.), hem Hris-

tiyan, hem Yahudi birçok toplulu u kendi 

inanc  etraf nda toplamay  ba arm t r. Bun-

lara dair birçok menk be Vilayetname’de 

anlat lmaktad r.35 Burada önemli olan ey, 

topluluklar aras ndaki kar l kl  etkile imin 

bir ho görü ve sevgi ortam nda üretilebil-

mesi ve hiçbir zorlama ve bask  olmaks z n 

onlar n bu ö retiyi ve inanc  kabullenmele-

ridir. Anadolu’daki özellikle Hristiyanlarla 

bu uzla t r c  ve bar ç l ö retisel al veri , 

etkisini Rönesans ve Reform haz rl  içe-

risine girecek Avrupa’da da gösterecek ve 

belki de dü üncelerde, sanatta, edebiyat-

ta ve dinde olu an  lizin ilk tohumlar n  

34 M. BAL VET, Hac  Bektâ  et Yunus Emre ou 
L’universalisme Turc Medieval (Hac  Bekta  ve Yu-
nus Emre ya da Türk Ortaça  Evrenselle mesi), Çev: 
Doç. Dr. Perihan Yalç n, Gazi Üniversitesi, Türk Kül-
türü ve Hac  Bekta  Veli Ara t rma Dergisi, 2010/55, 
s. 152-153. 

35 Bkz. H. DURAN, D. GÜMÜ O LU, Hünkâr Hac  
Bekta  Veli Velâyetnâmesi, Gazi Üniversitesi, Türk 
Kültürü ve Hac  Bekta  Veli Ara t rma Merkezi Ya-
y nlar , 2010, Ankara, s. 363-411.
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ekecektir. Anadolu’daki birçok Hristiyan  

(Kapadokya’da Ürgüp bölgesinde bir Yu-

nan köyü olan Sineson köyü) ve Müslüman 

köylerinde (Üç Âsar köyü, Sulu Saray köyü 

ve Aç ksaray köyü ile ilgili anlat lanlar)36 

Hac  Bekta  Veli ve dervi leri gösterdikleri 

kerametlerle sayg  ve sevgi kazanm lard r.  

Yine Vilayetname’de anlat lan, görünü te 

Hristiyan bir rahip ama gerçekte Hünkâr’a 

ba l  bir Müslüman olan ke i in öyküsü37 o 

dönemdeki halklar aras  ekonomik ili kile-

rin, dini ritüellerin ve Bekta i-Hristiyan et-

kile iminin somut birer göstergesidir. Hris-

tiyanlarla olan bu ili kiler Michel Balivet’ye 

göre birçok konuyu aç kl a kavu turmakta-

d r. Ona göre: “Askeri mücadele öncesinde 

Türk toplulu unun öncülü ündeki Bekta i 

tipi dervi ler, tasavvuf ehlince aç kça ifade 

edilen ve uygulanan mistik evrenselli in 

cezp etti i Hristiyan taraftarlar kazanabil-

mi lerdir. Di er taraftan, de i ik doktrinleri 

birle tirici zihniyet, durum elverirse kar k 

ibadet yerlerinde yan yana gelerek sorunsuz 

bir ekilde ayinlerin yap labilece ini aç kça 

ifade etmi tir. Bu ayinler Hristiyan camiada 

yerel dini b rakmaya zorlamayan, daha zi-

yade yerel gelene in bir iç zenginle mesi ve 

mistik bir tamamlay c s  olarak ortaya ç k p, 

ba ar l  bir ekilde if a ediliyordu.”38

36 Bkz. a.g.y., s. 241-253.

37 Bkz. a.g.y., s. 525-531.

38 M. BAL VET, Hac  Bektâ  et Yunus Emre ou 
L’universalisme Turc Medieval (Hac  Bekta  ve Yunus 
Emre ya da Türk Ortaça  Evrenselle mesi), Çev: Doç. 
Dr. Perihan Yalç n, Gazi Üniversitesi, Türk Kültürü ve 
Hac  Bekta  Veli Ara t rma Dergisi, 2010/55, s.155. 

Vilayetname’de, Hac  Bekta  Veli ve 

müritlerinin Hristiyanlarla ya ad  yo un 

ili kiler ve onlara gösterdi i kerametler 

sonucu, onlar n kendisine nas l yürekten 

ba lan p mürit olduklar n  anlatan birçok 

menk be bulunmaktad r. Sineson köyü ve 

bu day isteyen gizli Müslüman ke i in yan  

s ra, Hünkar Hac  Bekta  Veli’nin, Suluca-

karahöyük yak n nda Beyamlu ad ndaki bir 

derenin k y s nda hayvan otlatan ve orada 

gezerken Hünkar’  sürekli rahats z eden bir 

çoban  nas l Frenkistan’a (Avrupa’ya) att , 

oradaki Hristiyan ke i in bunun fark nda 

oldu u ve oradaki kilisede bir y l hizmetten 

sonra nas l geri getirildi i anlat l r.39 Tüm 

bu öykülerin yan  s ra, bir azizin türbesini 

yapan Hristiyan yap  ustas n n Samayna 

eyhi Bedreddin’i ziyaret etmesi, müridi 

Haydar’ n Hristiyan bir k zla evlenmesi, Sar  

smail’in Tavas kilisesini tekkeye dönü tü-

rerek oraya yerle mesi ve sa donunda gö-

rünerek oradaki halk  Müslümanla t rmas , 

Rasul Baba’n n da benzer bir don de i tirme 

olay  ile Alunda  ve Hisarc k Hristiyanlar -

n  kazanmas  olaylar , Hristiyan dünyas  ile 

Bekta ili in ne kadar yak n temas içerisinde 

oldu una ve kar l kl  etkile imine çok so-

mut örneklerdir. Yine Balivet’nin bildirdi-

ine göre; “Hristiyan-Bekta i temaslar  Os-

manl  döneminde katlanarak ço al r ve tari-

kat üyeleri gayrimüslimlere kat larak onlar  

slam’a döndürme faaliyetlerinde bulunur-

lar. Bunu yaparken de slam’a uygun mistik 

39 Bkz. H. DURAN, D. GÜMÜ O LU, Hünkâr Hac  
Bekta  Veli Velâyetnâmesi, Gazi Üniversitesi, Türk 
Kültürü ve Hac  Bekta  Veli Ara t rma Merkezi Ya-
y nlar , 2010, Ankara, s. 631-642.
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temaslar  göz önünde bulundurmu lard r. 

Bu eylemler, gayrimüslim kaynaklar tara-

f ndan imparatorlu un sonuna do ru bel-

gelenmi tir. Bekta iler kar k ibadet yerle-

rini ve ayin çe itlili ini cesaretlendirmi ler; 

Hristiyanlar  kendi aralar na kabul etmi ler, 

ke i lerle düzenli temas kurmu lar ve bazen 

de evrensel statü vermi lerdir. T pk  tarikat-

ta oldu u gibi; ‘Gerçek Bekta i, dinine bak-

maks z n her insana sayg  duyar. Gelecek 

hayata dair hiçbir felsefeye, kutsal kitaba 

yasak getirmez.’ Bu geni  perspektif, tarika-

t n önemli ve çok eski ki ilerle, Aziz Georges 

gibi çok popüler Hristiyan azizler ile ve air 

Yunus Emre gibi me hur Türk mistikleriyle 

ba lant  kurmas na olanak vermi tir.”40

Hac  Bekta  Veli’nin oca ndan yeti en 

ve tüm Anadolu halk n n hangi inançtan ve 

hangi milletten olursa olsun ba r na bast  

ve mistik Türk iir ak mlar n n özelliklerini 

kendinde toplayan Yunus Emre’nin eyhi 

birçok iirinde and  Taptuk Emre’dir.41 

“Taptuk Emre’nin eyhi Barak Baba, Barak 

Baba’n n eyhi Sar  Saltuk, Sar  Saltuk’un 

eyhi ise Hac  Bekta  Veli’dir.42 Bu zincir 

Yunus’un Bekta i tarikat ndan oldu unu 

40 M. BAL VET, Hac  Bektâ  et Yunus Emre ou 
L’universalisme Turc Medieval (Hac  Bekta  ve Yu-
nus Emre ya da Türk Ortaça  Evrenselle mesi), Çev: 
Doç. Dr. Perihan Yalç n, Gazi Üniversitesi, Türk Kül-
türü ve Hac  Bekta  Veli Ara t rma Dergisi, 2010/55, 
s. 155-156.

41 Taptuk Emre’nin bu ismi nas l ald na dair ay-
r nt l  bilgi için bkz. H. DURAN, D. GÜMÜ O LU, 
Hünkâr Hac  Bekta  Veli Velâyetnâmesi, Gazi Üni-
versitesi, Türk Kültürü ve Hac  Bekta  Veli Ara t rma 
Merkezi Yay nlar , 2010, Ankara, s. 221-225.

42 Bkz. a.g.y., s. 447-455.

gösterir. Hac  Bekta  Veli de Babal lar ayak-

lanmas  sonunda öldürülen Baba shak’ n 

halifesidir. Böylece Yunus Babal lar’a 

ba lanm t r.”43 

“12. ve 13. yüzy llarda Anadolu halkla-

r n n, özellikle göçebe Türkmenlerin ekono-

mik ve toplumsal durumu oldukça kötüdür. 

Anadolu Selçuklu Devleti’nin resmi dini 

Sünni slam’d r. Devletin ç karlar  ve dinin 

ç karlar  ayn d r.  Bu anlay  çerçevesinde 

din adamlar  ile devlet adamlar  aras nda 

bir i birli i vard r. Selçuklu sultanlar n n 

halka kar  zalim tutumlar  ve i kenceci uy-

gulamalar , halkta merkezi otoriteye kar  

güçlü bir tav r geli tirir. Baba lyas bu tep-

kinin simgesidir. Babai ayaklanmas n  bas-

t ran Anadolu Selçuklu Devleti, kendi halk  

ile yapt  bu sava tan sonunda galip gelir, 

ama bu y prat c  dönem devletin çökü üne 

neden olur. Köylüler, zanaatç lar, göçebe 

Türkmenler ile devletin ba lar  tamamen 

kopar. Heterodoks dervi ler halka devletin 

inanç ve dü ünce siteminden daha farkl  bir 

ya am biçimi kabul ettirirler, ancak s n fsal 

bir kopu  ba lar. Devlet Mo ol sald r la-

r  kar s nda güçsüz kal r, fazla bir direni  

gösteremez. Anadolu halklar  da Mo ollara 

direnirler, ama bu direni  Selçuklu ile bir-

likte olmaz. Ayaklanman n olu turdu u ka-

rars z ortam Osmanl  beyli ine yarar. Hete-

rodoks dervi lerle uzla mac  ili kiler geli -

tirerek Anadolu topraklar  üzerinde kararl  

bir devlet yap s  olu turur. Bu dönemde Os-

43 M. FUAT, Yunus Emre, 3. Bask , Yap  Kredi Yay n-
lar , Haziran 2001, stanbul, s. 15.
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manl lar n Hac  Bekta  ile olumlu ili kileri 

Anadolu’nun fethini kolayla t rm t r.44

“Anadolu’ya Horasan üzerinden gelen 

göç dalgalar n n gerçek boyutlar n n çok 

iyi bilinmesi gerekmektedir. Çünkü yine 

en çok yan lg  bu noktada görülmekte ve 

Anadolu’nun sosyo-kültürel yap s nda var 

olan durum sürekli göz ard  edilmektedir. 

Oysa Anadolu’ya yerle im belirli bir sistem 

içinde gerçekle mektedir. Bu, bir noktada 

üretim ili kilerine dayanan baz  zorunluluk-

lardan kaynaklanmaktad r. Horasan, tarihin 

en eski dönemlerinden beri insano lunun 

do u-bat ; güney-kuzey ekseninde siyasal, 

askeri ve ticari geçi  yolunu olu turmu  ve 

büyük bir hareketlilik göstermi tir. Geçmi -

te Horasan denildi i zaman bugünkü ran 

topraklar n n kuzeydo usu, Türkmenistan 

topraklar n n güneyi, Afganistan, Tacikistan 

topraklar n n bat s  ve K rg zistan’ n bir k s-

m  ile Özbekistan’ n bir k sm  alg lan yordu. 

Bu bir k ta büyüklü ündeki co rafya parça-

s  üzerinde de birden fazla sosyal yap  bu-

lunmaktayd . Güçlü bir kent kültürü ve bu 

kent kültürünün olu turdu u sosyal yap , 

üretime dayanan ticari bilinç vard .”45 

Türk iir ve dü ünce tarihinde, hayata 

farkl  boyuttaki mistik bak yla damga-

s n  vuran ve en önemli ki ilerinden biri, 

44 K. BA DEM R, Eski Anadolu Tarihsel ve Kültürel 
Süreklilik, Kaynak Yay nlar , 2. Bas m, Ocak 2003, s-
tanbul, s. 126-127. 

45 A. YALÇIN, Anadolu Alevili inin Ba lang ç Ev-
releri I: Horasan ve Maveraünnehir’de Ortaya Ç kan 
Geli meler, Alevilik-Bekta ilik Ara t rmalar  Dergisi, 
S.1, Yaz 2009, Köln-Almanya, s. 1-2. 

belki de birincisi olan Yunus Emre i te bu 

bölgelerden göçle gelen erenlerin oca nda 

yeti mi , “Ahmed Yesevi’den gelen Asya 

merkezli gelene in ve Mevlana’n n etkisin-

de kalm sa da, eserinde Atar veya Ibn al- 

Faridh taraf ndan geli tirilmi  eski konular , 

ranl lar’  ve Araplar’  ele alm , bu esinlen-

melere bir uyum ve orijinal bir tarz vererek 

Osmanl ’dan günümüze kadar popülari-

tesini yitirmeyen yeni bir Türk iir moti   

gerçekle tirmi tir. Gezgin dervi  Yunus’un 

ele ald  konular, Selçuklu döneminin so-

nunda Anadolu su  lerinin zihniyetlerinde-

ki evrensel bak n rolünü göstermektedir. 

Öncelikle söz konusu olan husus, Osmanl  

döneminde geli ecek olan ve slam’da k -

nanabilecek tutumlara mistik bir anlam 

kat larak olu turulan Melami tarz nda anti-

konformizm (düzensizlik)’dir. Bunda amaç 

yerel dine öncelik vererek sosyal uygunlu u 

sa lamakt r. Böylece arab n içilmesi ya da 

müzi in mistik bir sarho lu a dönü me-

si, kabarenin, Tanr ’n n saki oldu u evreni 

sembolize etmesidir.”46

On üçüncü yüzy lda ya anan ve tüm 

Avrupa’y  da etkisi alt na alacak olan 

Anadolu’daki o ayd nlanmac  dönem, bu 

Horasan erlerinin ve pirlerinin ya atmaya 

çal t klar  felse   bak  aç lar  ve özverili ça-

balar yla gerçekle mi tir. O dönemden gü-

nümüze kadar yüzy llara damgas n  vurmu  

46 M. BAL VET, Hac  Bektâ  et Yunus Emre ou 
L’universalisme Turc Medieval (Hac  Bekta  ve Yu-
nus Emre ya da Türk Ortaça  Evrenselle mesi), Çev: 
Doç. Dr. Perihan Yalç n, Gazi Üniversitesi, Türk Kül-
türü ve Hac  Bekta  Veli Ara t rma Dergisi, 2010/55, 
s.b156-157.
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olan, “kim olursan ol gel” diyen Mevlana, 

ac lar  mizahi gücü ve hicviyle ha   etmeye 

çal an Nasreddin Hoca, “okunacak en bü-

yük kitap insand r” diyen Hac  Bekta  Veli, 

yarat lan  yaratandan ötürü seven ve her e-

yin özünün a kta, sevdada oldu unu bilen 

Yunus Emre, dergâh na e ri odun dahi ka-

bul etmeyen do ruluk timsali Taptuk Emre, 

haks zl klara ba  kald ran ve her zaman ezi-

len halk n, do runun yan nda yer alan Pir 

Sultan Abdal vb. bu kültürden beslenerek 

etra  ar n  ayd nlatm lard r ve ayd nlatma-

ya da devam etmektedirler. Böylece Anado-

lu topraklar nda kendine münhas r yeni bir 

felse   anlay  ve dünya görü ü do mu tur. 

Bat ’n n ayd nlanmac  hümanist felsefesinin 

de beslenece i bu kaynak, kendine has ku-

rallar geli tirmi  ve bu kurallarla her zaman 

Bat  dünyas n n ayd nlanmac  hümanist 

felsefesinden belli noktalarda ayr lm t r.  

Hatta bu ayr l k ve temel dü ünce, mimari 

yap larda bile kendini göstermi tir. 

Yukar da sayd m z nedenlerle etki-

le ime geçen ve ülkelerine geri dönen kül-

tür ta y c lar  yoluyla Avrupa’ya ta nan 

bu kültürde özellikle, ahilik te kilat , lonca 

sistemi Avrupa’da model al nm t r ve ti-

caret ya am n  düzene sokmada son derece 

önemli bir rol oynam t r.  Ancak, ta nan bu 

kültür ö eleri, her iki toplumun geçmi ten 

de getirdikleri farkl  kültürel ö elere ba l  

olarak, o toplumda yeniden harmanlanm , 

özümsenmi  ve farkl  ekillerde geli mi tir. 

Antik Ça ’dan günümüze gelen yaz l  belge-

lerden, Bat  ve Do u felsefesi tarihlerinden, 

Haçl  seferlerini anlatan kroniklerden anla-

ld  kadar yla ve kaz bilimcilerin yapt k-

lar  kaz lar sonucu elde edilen tarihi kal n-

t lardan, mimari eserlerden, yerel kültürlere 

ait hal  ve kilimlerden, süs e yalar ndan vb. 

birçok unsurdan anla ld  kadar yla,  Bat  

ile Do u dünyas n n ezoterik (deruni, içrek) 

kültürü aras nda temel farkl l klar ortaya 

ç km t r. Do u ve Bat  toplumlar n n bu 

kendine özgülü ü, insanl k kültür birikimi-

ne ve miras na güzel bir bire im b rakm -

t r. Bat  ezoterik kültürünün temeli üçgene 

dayand r l r; tez-antitez-sentez  (hem ide-

alist Hegelci (Platoncu) anlay ta hem de 

diyalektik materyalist Marksist/Aristocu 

anlay ta), bu üç unsurun temelinde; ak l, 

bilgi, erdem bulunurken, Do u’nun ezote-

rik kültürü, günümüze gelen mimari yap -

lardan ve kalan yaz l  belgelerden anla ld -

 kadar yla, dörtgen üzerine kurulmu tur, 

yani dört unsura; ak l, bilgi, erdem ve a k’a 

dayan r ve bu unsurlar n her biri ana renk-

lerle temsil edilir. Yönler bu kültüre göre 

belirlenir ve derin alt anlamlar içermekte-

dir. “Dört kap ” dü üncesi ise, Eski Türkler-

de özellikle amanist uygulamalarda yo un 

olarak izlenen  “dört ö e”ye verilen de eri 

hat rlatmaktad r.47 

Tarih boyunca Horasan, Türk kültürü-

nün ve dilinin en güçlü ya and  bölgeler 

aras nda yer al r ve i te yukar da sözü edi-

len bu kültürün dört ayakl  felse   anlay -

n n da en yo un ya and  bölgedir. Bu 

bölgenin temsilcilerinin ocaklar nda yeti en 

47 M. S VR , Paul Eluard ve Nâz m Hikmet’te Renk-
lerin Dili, Kanguru Yay nlar , ubat 2008, Ankara, s. 
21-23.
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Yunus Emre’nin de dil bilincinin bu kadar 

geli mi  olmas  bir rastlant  de ildir.   Terte-

miz Türkçesi, derin felsefesi ile Tanr  ve in-

san sevgisini geçmi ten günümüze co kun 

bir lirizm ile dile getirmi  ayd n bir dü ü-

nürdür Yunus Emre. Halk ndan beslenerek 

Türkçe’mizi “ses bayra ” haline getiren 

Yunus Emre, Türk kültür ve edebiyat n n, 

dü ün dünyas n n sars lmaz temellerinden 

biri olmu tur.   

Türk kültüründe izlerini gördü ümüz 

“dört ö e”nin kutsall , slami bilgiler 

sentezinde, Yunus Emre’nin de içinde yer 

ald  ve en önemli temsilcilerinden biri ol-

du u Türk tasavvufunda, “dört kap ” ola-

rak kendini göstermi tir. lk olarak Ahmed 

Yesevi’de gördü ümüz “dört kap ” ö reti-

sini Hac  Bekta  Veli geli tirerek, “dört kap  

k rk makam” ekline getirmi tir. Anadolu 

Alevi-Bekta i kültüründeki inanç felsefesi-

nin temelinde bulunan “dört kap  k rk ma-

kam” inanc nda da her kap n n bir rengi ve 

temsil etti i bir kavram  vard r:

1. Kap : ER AT; Rengi MAV , Simgesi YEL (Hava),  Kavram  AKIL’d r.

2. Kap : TAR KAT; Rengi BEYAZ, Simgesi OD (Ate ), Kavram  B LG ’dir.

3. Kap : MAR FET; Rengi S YAH,  Simgesi SU, Kavram  ERDEM’dir.

4. Kap : HAK KAT; Rengi KIRMIZI,  Simgesi TOPRAK, Kavram  A K’t r.

Ayr ca Anadolu’daki co ra   yönler de yine bu renk anlay na göre temellendirilmi tir:

DO U    Rengi MAV

   Maddesi A AÇ

   Kutsal ku u AH N

   Kavram  AKIL, Simgesi YEL, 

   Alt edilmesi gereken kavram MADDE KARANLI I

BATI  Rengi BEYAZ

   Maddesi DEM R

   Kutsal ku u SUNGUR

   areti B LG , Simgesi OD (Ate ), 

   Alt edilmesi gereken kavram CEHALET

KUZEY   Rengi KARA

   Maddesi SU

   Kutsal ku u ÇAKIR

   areti ERDEM, Simgesi SU, 

   Alt edilmesi gereken kavram NEF S, 

   Aran lan ey GERÇEK
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GÜNEY   Rengi AL (KIRMIZI)

   Maddesi ATE

   Kutsal ku u KARTAL

   areti A K, Simgesi TOPRAK 

   Aran lan ey OLGUNLU A ERMEK, KÂM L NSAN.

Anadolu tasavvuf felsefesinin ve din 

anlay n n temelinde, madde karanl  ak l 

 ile, cehalet karanl  bilgi  ile, ne-

 s karanl  erdem ile ayd nlat l r ve kema-

le ermek, kâmil insan olabilmek için her i i 

a kla yapmak gerekir.

Tüm bu bilgilerin nda denilebilir ki,  

Do ulu ve Anadolulu insan n derin var olu  

felsefesinin temelinde; insanc l, sa lam, ev-

rensel bir denge olu turan çok önemli dört 

ayak, dörtgen, dört kap  vard r ve bunlar 

renk esas na göre düzenlenmi tir. Birinci 

kap  ak l kap s , ikinci kap  bilim kap s , 

üçüncü kap  erdem kap s  ve dördüncü kap  

a k kap s d r. Bu son kap da art k kâmil in-

sana, yani her eyi seven ve her eyle bar k 

olan insana ula l r. Her i i a kla yapan bir 

ki i zaten insana ve evrene yararl  ki idir. 

Anadolu’nun dört bir yan nda hep bu felse-

fe temel al nm , günlük ya am n vazgeçil-

mez bir parças  haline gelmi tir.48 

Anadolu kültürünün ba r ndan yeti -

mi , Türkçe’nin “süt di i” Yunus Emre’nin 

sanat , kendi ça nda üç boyutla doru a 

ula m  ve sonraki yedi yüzy l boyunca da 

geli erek, geli tirerek ve dönü türerek etki-

sini sürdürmü tür. Yunus Emre’nin sa-

nat n n üçlü sacaya n  u ekilde tan mla-

mak mümkündür:   

48 a.g.y., s. 23-25.

1. Duru söyleyi lerden duygu co kun-

lu una kadar de i en bir lirizmle dile geti-

rilmi  sevgi, inanç, kayg  iirleri. 

2. Ya ayan Türkçe’yi, halk n öz dilini,  

ilk kez yaz n dili haline getirmesi, bu dili 

olanca k vrakl , derinli i ve yerel rengiyle 

kullan . 

3. nsanl k de erlerine inanan, cinsiyet 

ayr m  gözetmeksizin, insan  evrenin mer-

kezine koyan, yobazl  k nayan, korku te-

melli de il, sevgi temelli Tanr  ve insan sev-

gisine dayanan hümanizmas .

Bu üç boyut, duygu, dil, de er zenginli-

i olarak da tan mlanabilir. Yunus Emre’nin 

ça lar boyu büyüklü ü, kendisinin ve ulu-

sal kültürünün dü ünce ve de er nitelikle-

rini bir bütün olarak al p geli tirmesinden 

ve gerek iirsel söyleyi te, gerek felsefede 

evrensel olmas ndan do mu tur. Yunus, 

evrenselli in yolunun yerellikten geçti i-

ni kavram , Anadolu’dan tüm insanl a 

kucak aç p seslenmi tir. Nâz m Hikmet’in 

“bo lukta çürür kelam/topraktan gelme-

mi se/topra a dalmam sa/kökünü sal-

mam sa” dörtlü ü Yunus Emre felsefe-

sinin derinli inin ve kal c l n n nereden 

kaynakland n  ispatlar niteliktedir. Hac  

Bekta  Veli ve Yunus Emre’yi kal c  k lan 

ve yüzy llara mal eden felsefelerinin dört 
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boyutunu olu turan “ak l-bilgi-erdem-

a k” zinciridir. Onlar  di erlerinden ay r c  

k lan; madde karanl n  ak lla, cehalet ka-

ranl n  bilgi  ile ne  s karanl n  er-

dem ile ayd nlatmaya çal malar  ve kâmil 

insan olabilmek için her i i a kla yapmalar -

d r. Bu yönüyle, tez-antitez-sentez kaynakl  

Bat  felsefesinden ayr lan Hac  Bekta  Veli 

ve Yunus Emre’yi, Anadolu kültürünün 

d ndaki farkl  kültürlere tan tmak, dünya 

kültürüne ve bar na yap lacak çok önemli 

bir katk d r.  

GENEL DE ERLEND RME VE 

SONUÇ

Hayatlar , duygu dünyalar , tasavvu   

yönleri, kulland klar  dil ve üsluplar  bak -

m ndan geni  ilgi toplayan ve derinlemesine 

de erlendirilen Hac  Bekta  Veli ve Yunus 

Emre’nin sanatlar ndaki en önemli ve en 

güçlü unsurlardan biri, yukar da da bahse-

dilen dört ayakl  felsefelerinden do an hü-

manist anlay lar d r. Hac  Bekta  Veli ve 

Yunus Emre’nin dü üncelerindeki “insan 

de eri” ve “insanl k” kavramlar , Türk hü-

manizmas n n temelidir. Bu anlay , ayr ca 

dil, din, rk, mezhep bölüntülerine kar  ç -

kan evrensel bir nitelik ta makta, Do u’nun 

ve Bat ’n n yüzy llar boyunca geli tirdi i 

hümanist dü üncelerin de bir sentezi olma 

özelli i göstermektedir. Hac  Bekta  Veli ve 

Yunus Emre, eski Yunan’dan ve Roma’dan, 

Do u dinlerinden, Orta Asya’dan, eski Türk-

lerin insanc l dü üncesinden, slamiyet’in 

öz de erlerinden, içinde ya ad  bölgedeki 

su  lerden ald klar  felse   kavramlar  birle -

tirerek bir Türk hümanizmas  yaratm lar ve 

onu Anadolu’nun ya ayan Türkçe’siyle ve 

iirsel boyutlarla i leyerek Türk toplumuna, 

Türk kültürüne ve dünya insanl na etkili 

bir ahlak olarak arma an etmi lerdir.

Veli ve Emre hümanizmas , insan n 

yeryüzündeki en önemli gerçek oldu u ve 

Tanr ’y  kendi içinde ta d  kavram ndan 

ba lar. ekilsellikten uzak, içsel maneviyat  

üstün tutan Hac  Bekta  Veli ve Yunus Emre, 

korku temelli kal pla m  dini ö retilere 

kar  ç karak, sevginin ve bar n en güçlü 

ahlak  yaratt , insan de erine ve haysiyeti-

ne bel ba lamak gerekti i, bütün dinleri ve 

bütün uluslar  bir tutmak ve ba da t rmak 

ülküsünün en dürüst ilke oldu u gibi temel 

hümanist dü ünceleri, yo un ve ahenkli i-

irlerle ve sözlerle yaym lard r. Bu yönleriy-

le de sadece maddi dünya merkezli Bat  hü-

manist anlay ndan da uzakt rlar. Onlar n 

hümanist anlay lar n  Bat ’daki hümanist 

anlay tan ay ran ve özellikli k lan ey, hem 

maddi hem de manevi dünyay  kendilerine 

özgü felsefe potalar nda birle tirebilmeleri, 

yani bir senteze ula abilmeleridir.

Hac  Bekta  Veli ve dervi lerinin Türk 

dili ve kültürünün geli mesinde ve yay-

g nla mas nda çok büyük paylar  vard r ve 

ayr ca yapt klar yla Avrupa’n n büyük bir 

kesimini de etki alt na alm lard r. Onlar n 

kültür tarihine katk lar n  öyle birkaç ba -

l k alt nda toplamak mümkündür:

Hac  Bekta  Veli dü üncesine ba l  der-

vi ler, Alevi inanc n n temsilcili ini yap-

man n d nda Horasan’dan ald klar  Türk 
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kültür ve gelene ini Anadolu ve Balkanlar’a 

ta m lard r. 

Alevi-Bekta i inanc n n ibadet dili 

Türkçe’dir. Bu sebeple yüzlerce y ll k Alevi-

Bekta i edebiyat  Türkçe’nin en önemli dil 

üretimlerini ortaya koymu tur. 

Alevi-Bekta i inanc n n en önemli kay-

naklar ndan birisi â k-zakir gelene idir. 13. 

yüzy lda Yunus Emre ile karizmatik temsil-

cili ini yapan â k gelene i, 16. yüzy lda Pir 

Sultan Abdal, ah Hatayi, 20. yüzy lda Edib 

Harabi ile ideal temsilini bulmu tur. Binler-

ce ozan Ehl-i beyt, on iki imamlar ve Hac  

Bekta  Veli yolunun temel de erlerini este-

tik ölçülerle ortaya koymu lard r. 

Alevi-Bekta i â klar , özellikle ba lama-

cura gibi çalg  aletleri e li inde, dilsel bece-

rilerini müzikle birle tirmi  ve son derece 

önemli bir edebi varl  yaratm lard r.

Yüzy llar boyunca Balkanlar’da ye-

rel ve ulusal dillerin etkisi alt nda Türkçe 

Alevi-Bekta i çevrelerde inanç-kültür dili 

olarak varl n  korumu tur. Bu çok önemli 

bir kültürel ba ar d r. Yak n zamana kadar 

Arnavutluk, Kosova, Bosna-Hersek’te Bek-

ta i babalar  ve dervi leri anadil yetisinde 

Türkçe’ye vak  ard . Bu ba ar  yüzy llar bo-

yunca Balkanlar’da Türk kültürünün varl -

n  sa lam t r.

Bugün Arnavutluk, Kosova, Makedon-

ya, Bulgaristan ve Yunanistan gibi Balkan 

ülkelerinde Alevi-Bekta i topluluklar  ya-

amaktad rlar. Bu topluluklarda hala güçlü 

bir â k-zakir gelene i devam etmektedir. 

Bu yönüyle Balkanlar’da Alevi-Bekta i gele-

ne i son derece önemli bir kültür de eridir.

Pir Sultan Abdal, Kul Himmet, ah Hata-

yi gibi ozanlar n eserleri sadece Anadolu’da 

de il, Balkanlar’da da günümüze kadar var-

l n  Alevi-Bekta i çevrelerde sürdürmü -

tür. Bulgaristan’ n Deliorman yöresinde, 

Bat  Trakya’da yerle ik Alevi çevrelerde, bu 

ulu â klar n eserleri hala okunmaktad r. Bu 

muhte em bir kültür hizmetidir. Dü ünül-

dü ünde Tokat’taki Kul Himmet’e ait bir 

deyi in, Deliorman’a ta nm  olmas  son 

derece önemli bir ba ar d r. Bu hizmet özel-

likle bilimsel aç dan de erlendirilmelidir. 

Anadolu’nun bir ucu olan Ardahan-

Damal’da da, Tunceli’de de, Ad yaman’da 

da, Trakya’da da, Karadeniz bölgesinde de 

Alevi-Bekta i inanç temsilcilerinin nefesleri, 

menk beleri, ocaklar  ve tekkeleri Türk dil 

ve kültürünün en temel unsurlar  olmu lar-

d r.

Alevi-Bekta i inanc , rkç  ve milliyetçi 

her türlü söyleme kar d r. Alevili in teme-

linde Türk kültür ve gelene i bulunmas na 

kar l k, erenler yolu tüm insanl  bir gö-

rür.

Alevi-Bekta i inanc n n temelinde insan 

sevgisi bulunmaktad r. Bu sebeple eren ö -

retisi farkl  etnik kökenden gelen topluluk-

lar aras nda geli mi  ve varl n  günümüze 

kadar korumu tur.

Telli Kur’an olarak adland r lan ba la-

ma ile Alevi-Bekta i yolunun â klar , Türk 

dilinin en önemli edebi de erlerini var eder-
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ken, Yunus Emre gibi ulularla Anadolu in-

san n n gönül dünyas n  ayd nlatm lard r.

Alevi-Bekta i inanc na ait kültür de er-

leri edebi özellikleri d nda, felse  -teolojik 

anlama sahip uygarl k parçalar d r. Sevgi, 

ho görü ve alçak gönüllük gibi evrensel 

de erleri temel alan Alevi-Bekta i inanc -

n n temel manifesto arac  nefesler, deyi ler, 

mersiyeler, duvazdeh imamlar ve demeler 

olmu tur. 

Geçmi imizi bize ö reterek, öz Türk 

kültürünü ayakta tutmay  ve yayg nla t r-

may  ba arm lard r.

O dönemlerde hemen hemen hiç bir 

kültürde görülmeyen bir yenilikçi anlay la, 

kad n  kamusal alana dâhil ederek, e itlikçi 

bir yakla m sergilemi lerdir.

Perihan Yalç n’a göre; “Hac  Bekta  Veli, 

Anadolu’da önde gelen evliyalardan kabul 

edilmi  ve büyük sayg  görmü tür. Hac  Bek-

ta  Veli, ya ad  dönemde, Anadolu’nun 

Türkle mesi ve Müslümanla t r lmas nda 

önemli rol oynam t r. Hac  Bekta  Veli’nin 

en önemli etkisi Türk kültürünün slamiyet 

öncesi ve sonras  aras nda güçlü bir köprü 

olu turmas d r. Hac  Bekta  Veli dü ünce 

sistemi Türk kültürünün ya at lmas nda 

ve geli tirilmesinde önemli rol oynam t r. 

Hac  Bekta  Veli’nin derin tasavvuf anlay , 

ho görüsü, birle tirici, yap c  ve uzla mac  

kimli iyle XIII. yüzy lda Anadolu’nun Türk-

le mesi ve Müslümanla t r lmas nda mistik 

hareketin evrenselle mesinde önemli rol oy-

namas  ve evrensel tutumu sayesinde halk 

üzerinde birle tirici dini bir e ilim olu tur-

mas , böylelikle de hayata farkl  bir boyut-

tan, mistik bak  ile an lmas d r.”49 Tüm bu 

geli melerin daha ayr nt l  bir de erlendir-

mesi için Ahmet Ya ar Ocak’ n çal malar n  

çok dikkatle okumak gerekir.50 

Hz. Muhammed’den ba lay p, Hz. 

Ali, Hallac  Mansur, Gazali, Sühreverdi, 

Muhiddin-i Arabî, Ahmed Yesevi, Lokman 

Perende, Hac  Bekta  Veli, Yunus Emre, 

Mevlana Celaleddin-i Rumi, Hac  Bayram 

Veli, Bal m Sultan, Pir Sultan Abdal, To-

katl  Barak Baba gibi inanç ve kültür dün-

yas n n çok de erli insanlar yla olu turulan 

bu kültür zincirinin en önemli halkalar n  

olu turan ve kültürel haf za ta y c l n n 

en önemli temsilcilerinden olan Hac  Bekta  

Veli ve Yunus Emre, bu yönleri ile ele al n-

d nda yerelden evrensele uzanan çizgide 

dünya döndükçe hat rlanacak, insanl k de-

erlerini dönü türmeye ve de i tirmeye de-

vam edecek ve ö retileri tüm insanl a reh-

berlik edecektir. Özellikle Hac  Bekta  Veli 

ve Yunus Emre, XIII. yüzy l n sonlar ndan 

ba layarak XIV. yüzy l n ba lar nda Orta 

Asya’dan ba layan, slam etkisinde geli en 

ve Farsça tasavvuf terimleriyle kurulan tek-

49 P. YALÇIN, Frans z Kaynaklar na Göre Hac  Bek-
ta  Veli ve Bekta ilik, Gazi Üniversitesi, Türk Kültürü 
ve Hac  Bekta  Veli Ara t rma Dergisi, 2010/55, s. 216-
217. 

50 Bkz. A. Y. OCAK, Geçmi ten Günümüze Alevi-
Bekta i Kültürü,  T.C. Kültür ve Turizm Bakanl  Ya-
y nlar , 1. Bas m, 2009, Ankara. 

A. Y. OCAK, Alevi ve Bekta i nançlar n n slam Ön-
cesi Temelleri, leti im Yay nlar , 6. Bask , 2007, stan-
bul.



2012 / Yıl: 2 Sayı: 4

147

ke iirimizi Türkçele tirerek edebiyat dili 

haline getirmi lerdir. Bu kültür zenginli ini 

di er dünya kültürlerine tan tmak, insanl k 

ad na önemli bir kazançt r. Asl nda varl k-

lar yla, dü ünce ve felsefeleriyle tüm Bat  

dünyas n  etkisi alt na alan,  ne kadar zen-

gin bir kültür miras na sahip olundu unun 

bilincinde olmadan ya ayan bizler, tüm bu 

de erleri imdilerde yeniden ke fetmeye ça-

l maktay z.
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