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HACI BEKTA -I VELÎ TÜRBES ’NDE BULUNAN 

SEMBOLLER VE ANLAMLARI

SYMBOLS AND MEANING IN HACI BEKTA -I VELI’S 

SEPULCHER

Sadberk ERSOY1 

Sezgin ERSOY2 

ÖZET

Simge ve semboller tarih boyunca kül-
türlerin ve kurumlar n dü üncelerini ifade 
eden bir dil olarak kullan lm t r. De erlerin 
ifadesinde kelime ve isim kullanmak yerine 
simge ve imgeler kullanmak teolojik ve kült 
boyutunda kar m za ç kmaktad r. Örne in 
slamiyet’te Allah; yarat lm  ve benzeri olan 

herhangi bir isim ile ifade edilmemektedir. 
Esmâü’l-Hüsnâ olarak bilinen isimler d na 
ç kmamaya özen gösterilir. Ancak yaz l  ve 
sözlü eserlerde Allah isminin sembolleri bu-
lunabilmektedir.

Anlam biliminin yan nda skolastik, 
hermenötik, masonlukta ve k smen de olsa 
slamiyet’te kelam ilmi içersinde simgelere 

rastlanmaktad r. 

Anadolu Türklerinin kulland  simge 
ve semboller; Orta Asya’dan ta nan kültür 
ve bu kültürün Hristiyanl k ve Musevilik 
gibi dinlerle etkile imi sonucu olu mu tur. 

1 Ö retmen, e itimci. 

2 Dr., Marmara Üniversitesi, Teknik E itim Fakültesi.

Çal mam zda Hac  Bekta -  Veli 
Türbesi’nde yer alan ve de i ik zamanlarda 
eklenmi  olan simge ve sembollerin aç kla-
mas  yap lm t r. Bu semboller hakk nda ya-
p lan ara t rmalar n incelenmesi sonucunda 
elde etti imiz bilgileri sunmay  amaçlamak-
tay z. Bu bilgiler nda kullan lan sembol-
leri irdelemenin faydal  olaca na inan yo-
ruz.

Anahtar Kelimeler: Semiyoloji, Simge, 
mge, Anlambilim, Hac  Bekta -  Veli.

ABSTRACT

Signs and symbols have been used as a 

language that expresses the thoughts of cul-

tures and institutions throughout history. 

Use of signs and images instead of words 

and names in the expression of values is 

encountered both in theological and cult 

dimensions. For example, in Islam, Allah is 

not expressed with names like created et cet-

era. Great attention is paid not to go beyond 

names known as Esmâü’l-Hüsnâ. However, 

many symbols are encountered in the trans-

fer of written and visual works that imply 

Allah. 
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Symbols are encountered in scholastic, 

hermeneutic, Masonic and Word science 

in Islam, even partial. The emergence of 

Alavism–Bektashism in Anatolia, where 

religions such as Christianity and Judaism 

were also lively together with its culture 

brought from the Middle Asia shows that it 

signi  cantly contains signs and symbols. 

The Chinese proverb that says “When a 

 nger points to the moon, the imbecile looks 

at the  nger” shows us the nature of signs. 

In our study explanations were made 

for signs and symbols that are located in the 

tomb of Hac  Bekta -  Veli and were added 

during different periods. We aim to present 

the information obtained as a result of the 

studies that were performed in relation with 

these signs. We believe that it will be use-

ful to examine the symbols in light of this 

information. 

Key Words: Semiology, Icon, Image, Se-

mantics, Hac  Bekta -  Veli.

G R

Bir duygu, dü ünce, ihtiyaç, bilgi gibi 

mesajlar n ki iler aras  aktar m n  ileti im 

olarak tan mlayabiliriz. Ancak ileti imi aç k-

layacak daha fazla ve geni  tan mlara ihtiyaç 

duymaktay z. Bu sebepten ileti imi bir yak-

la m olarak tan mlamal y z. Bir kaynaktan 

bir mesaj n (bilgi, duygu, dü ünce,  kir, ih-

tiyaç, v.b.) bir kanal yolu ile bir al c  veya al -

c lara aktar m yöntemi olan ileti imde mesa-

j n do ru bir kanalla aktar m  önemlidir. Bu 

kanallardan en önemlisi ku kusuz ki dildir. 

Sözlü ileti imde mekân kavram  önemlidir. 

Aktar lmak istenen mesaj n iletilmesinde 

mekân örtülü bir etkiye sahiptir. Mekân n 

kurgusu anlat lmak istenen dü ünceleri bir 

do rultu üzerinde kurgular. Mekânlar anla-

t lmak istenen hususu di er anlam ve etkile-

rinden ar nd ran bir özellik gösterir.

Ancak dil en çok kullan lan ileti im ara-

c  olmas na ra men zaman, mekân, toplum 

ve kültür farkl l klar yla de i ikli e u ra-

maktad r. Buna kar  bu unsurlara istinaden 

de i ikli e u ramad  dü ünülen di er 

bir mesaj aktar m  ise sözsüz ileti imdir. Bu 

ileti im türünün sembollerle aktar m  da 

mümkün olabilmektedir.

leti imin temel bir yönünü de sözsüz 

ileti im olu turur. Ba ka bir ifadeyle ya am 

içinde gerçekle tirilen ili kilerde ba vuru-

lan simgesel kodlar içersinde sözsüz olanlar 

anlam olu turma ve payla mada ço u kez 

bilincinde olmaks z n ama; kaç n lmaz ola-

rak sürekli kullan l rlar (Tosun, 1999: 14).

Sözsüz ileti im dedi imizde; giyim ku-

am, müzik, davran lar, jest ve mimikler 

say labilir. Ancak en küçük yap  içerisinde 

en fazla anlam yüklenebilen araç semboller-

dir.

Sembol, kendisinden ba ka bir gerçe e 

dikkat çeken, bir eyin yerine geçen veya 

onu tasvir eden bir nesne, bir  il veya insan-

lar taraf ndan yap lm  herhangi bir i arettir 

(Kimpel, 1954: 132; Hinnels, 1984: 316; Be-

van, 1962: 244; Atasa un, 2001: 167).
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Simge ve semboller asl nda birer ileti-

im teknolojisidir. letilmek istenen mesajlar 

kendi toplum de erlerine ait olmak kayd y-

la tüm zamanlarda ayn  anlam  ifade eder.

Semiyotik ya da di er ad yla semiyolo-

ji; simge, sembol ve i aretlerin yorumlan-

mas n , üretilmesini veya i aretleri anlama 

süreçlerini içeren bütün faktörlerin siste-

matik bir ekilde incelenmesine dayanan 

bir bilim dal d r. De i ik i aret sistemlerine 

dayanan anlam ve bildirim konular n  ince-

ler. Modern semiyotik ba l ca iki kayna a 

dayan r. Bunlardan birincisi Ferdinand de 

Saussure’e ait 1916’da yay mlanan Genel 

Dilbilim Dersler’i, ikincisi ise Charles San-

ders Peirce’ n yaz lar d r. Kültürel kodlara, 

geleneklere ve metni anlam süreçlerine göre 

düzenlenmi  i aret sistemleri diye nitelenen 

her ey semiyoti in inceleme alan na gir-

mektedir. Semiyotik bugünkü anlamda ilk 

defa John Locke taraf ndan 1960 y l nda 4 

ciltte yay nlad  “Essays Concerning Hu-

man Understanding” ba l kl  eserde kulla-

n lm t r. Semiyoloji, yap salc l n modeli 

olarak dü ünülmektedir (www.turkcebilgi.

com).

Göstergebilim (Semiyoloji); diller, düz-

güler, belirtiler vb gibi gösterge dizelerini 

inceleyen bilimdir (Guiraud, 1994: 17).

Göstergeler kuram  üzerinde; 17. ve 18. 

yüzy llarda kendine ara t rma alan  bulan 

ve felsefeci olan John Locke, Matematikçi 

Jean Henry Lambert, Dil Felsefeci Joseph 

Maria, Hoene-Wronski, Çek Matematikçi 

Bernhardt Bolzano, Edmund Husserl gibi 

bilim adamlar  çal malarda bulunmu lar-

d r (R fat, 2005; Özgür, 1998). 

Görsel göstergebilim kuram n n geli -

mesinde Frans z dü ünür Roland Barthes’in 

çal malar n n önemi büyüktür. Algirdas-

Julien Greimas, 1984’te Frans z göstergebili-

minin yay n organ  “Actes Semiotiques” adl  

bilimsel dergide yay mlad  bir incelemede 

görsel göstergebilimini betimsel göstergebi-

limle birlikte ele alarak tan mlar. Ona göre 

görsel göstergebilim, foto raf, resim, gra  k 

gibi bir yüzeyi kullanan yap lar n incelen-

mesidir (Karahan, 2004: 75).

Göstergebilim kavram  etraf nda Hac  

Bekta -  Veli Türbesi’nde yer alan ve de i ik 

zamanlarda eklenmi  olan simge ve sembol-

lerin aç klamas  yap lm t r.

Skolastik dü üncede, hermenötik anlam 

bilgisinde, masonlukta ve k smen de olsa 

slamiyet’te kelam ilminin içersinde sim-

gelere rastlanmaktad r. Alevi-Bekta ili in, 

Orta Asya’dan ta nan kültürü ile birlikte 

ayn  zamanda H ristiyanl k ve Musevilik 

gibi dinlerin canl  oldu u Anadolu’da orta-

ya ç kmas  simge ve sembolleri önemli ölçü-

de içerisinde bar nd rd n  göstermektedir.

1950 y l nda Mayanas Üniversitesi’nde 

verilen bir konferansta Alman E itim Baka-

n  Hellpachinpek u kelimeleri ifade etmi -

ti: “Muhtelif muhitlere ait olan sembollerin 

ihtiva etti i özel bir kuvvet ki, insanlar , bu 

sembolün ifade etti i tasavvuru gerçekle -

tirme e te vik eder” (Schimmel, 1954: 3).
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Durkheim’ n din analizi ise; dini sem-

bollerin anlam  ya da içeri i (kutsall ) ile 

dinin fonksiyonlar ndan biri (toplumu bü-

tünle tirmesi) aras ndaki temel bir kar k-

l a dayan r. Berger, dini sembolleri; nes-

nelle tirme, somutla t rma ve içselle tirme 

süreçleri taraf ndan üretilen psiko-sosyal 

yans tmalar olarak görür (Davis, 2004: 231). 

Tarihi dinleri inceledi imizde 

Hinduizm’de inek canl  olan her varl n 

simgesidir. Zerdü tler ba ta “ k” simgesi 

olarak ate i kullanm lar fakat bu sembol 

zamanla anlam n  kaybetmi  ve bu ate  sem-

bolü Tanr ’n n yerini almaya ba lam t r.

Svetlana Nesterova çal mas nda, 

Mevlânâ’n n Mesnevisi’nin müstakil bir ça-

l ma olmaktan ziyade tasavvuf gelene inin 

bir parças  oldu unu vurgulam t r. Tasav-

vuf metinlerinde geleneksel olan metaforik 

ve sembolik dil kullan ld n  ve bunlar n 

bir dinî ö retinin geli tirdi i meta  zik tas-

virlerin aç klanmas nda en do ru yol oldu-

unu aç klam t r.

Anadolu tasavvuf edebiyat nda s kça 

kullan lan metaforlar n sunulmas nda me-

cazlar bili sel i levi yerine getirirken, sem-

boller daha çok ontolojik statü tan mak için 

kullan lmaktad r (Ne terova, 2011).

Bahtiyar (2004: 33) çal mas nda dinde 

sembollerin, ilahî hakikatlerin nakil vas tas  

oldu unu, bunlar n varl n yüksek halle-

rinden kaynakland n  ve bunu bizim bu 

hallere ta yarak dönü türdü ümüzü belirt-

mi tir.

Ricouer‘a göre, (2007: 82) dinsel simge; 

söylemin ba ms z bir ürünü olan metafor-

dan bütünüyle farkl d r. Simgeler sözlü ol-

du u kadar görsel olarak da betimlenebilir. 

Görsellik olarak imgeler dü üncelere yak n 

durmaktad r, metaforlar ise henüz simgeler-

den ay rt edilemeyen dilsel ifadelerdir. Ona 

göre, simgeler de i mez olsayd , metaforlar 

her zaman yeniden yarat l rd .

Neo-Durkheimc  olan Neo-Muhafazakâr 

Daniel Beli ile Neo-Marksist Frederic Jame-

son toplumsal ba  restore etmek için dini 

sembolizme ba vurman n gere ini vurgu-

lamaktad rlar (Thompson, 1993: 451; Bodur, 

1994: 167).

HACI BEKTA -I VEL  TÜRBES

Bütün bu bilgiler do rultusunda ça-

l mam z n konusu olan Hac  Bekta -  Veli 

Türbesi’nde bulunan semboller aç klanma-

ya çal lacakt r. Türbenin yap s  ve tarihi 

k saca tan t larak, söz konusu sembollerin 

durumu hakk nda bilgi verilecektir. 

Nev ehir’in Hac bekta  ilçesinde bulu-

nan türbe hem Alevi hem Sünni müslüman-

lar taraf ndan ziyaret edilmektedir. 

Hac  Bekta -  Veli Türbesi’nde yer alan 

bilgiye göre Hac  Bekta -  Veli Türbesi Nev-

ehir iline 60 km uzakl kta olan Hac bekta  

ilçesinde yer almaktad r. Türbeye Çatal Kap  

ismi verilen kap dan girilmektedir. Bu kap  

Nadar Avlusu’na aç lmaktad r. Bu bölüm-

den sonra s ras yla Üçler, Alt lar ve K rklar 

Kap s  ad  verilen kap lar bulunmaktad r.
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Nadar Avlusu’nda en dikkat çekici yap  

1902 y l nda Feyzullah Dedebaba dönemin-

de yap lm  olan Üçler Çe mesi’dir. Nadar 

Avlusu’ndan ikinci bölüme yani Dergâh 

Avlusu’na geçilmektedir. Bu avluda Ars-

lanl  Çe me bulunmaktad r. Klasik M s r sa-

nat  anlay nda skenderiye mermerinden 

yap lm  olan arslan n, M s r valisi Kavalal  

Mehmet Ali Pa a’n n k z  olan Kara Fatma 

Hatun taraf ndan 1853 y l nda dergâha he-

diye olarak gönderildi i kay tlarda yer al-

maktad r. Arslan n içine yerle tirildi i esas 

çe me bölümü ise 1554 y l nda Silistre valisi 

Malkoç Bali Bey hayrat  olarak yak nlar  ta-

raf ndan yapt r lm t r. 

Dergâhta; A  Evi, yeniçeriler taraf ndan 

kutsal kabul edilen Karakazan’ n bulundu-

u mutfak ve kar s nda meydan yer almak-

tad r.

Meydan Evi Bekta ili i benimseyen ki-

ilerin “yol” a girme törenlerinin yap ld  

ve çe itli sorunlar n tart ld  yer olmu -

tur. Meydan  çevreleyen duvarlarda çe itli 

resim ve semboller bulunmaktad r.

Meydan Evi’nden ç k ta “Alt lar Kap -

s ” bulunmaktad r ki bu avluya ayn  zaman-

da Hazret Avlusu da denilmektedir. 

Dergâh içinde ayn  zamanda Bekta ili i 

kurumsalla t ran Bal m Sultana ait türbe yer 

almaktad r. Kutsal kabul edilen Kara Dut 

a ac  burada yer almaktad r. S ras yla Pir 

Evi, Ak Kap  ve dergâha hizmet etmi  ki i-

lere ait mezarlar bulunmaktad r. Çilehane 

yine bu alanda yer almaktad r (www.kapa-

dokyaweb.com).

TÜRBEDE BULUNAN 

SEMBOLLER

Hû

 Sembol ve kavramlar n incelenmesinde 

öncelikle Alevi-Bekta i kültüründeki selam-

la ma eylemini aç klamak gerekmektedir.

Hû kelimesi “o” i aret s fat na kar l k 

gelmektedir. slamiyet öncesi inan ta Gü-

ne  dini hükmünde Türkler yarat c ya çok 

sayg  gösterirler ve onun ad n  ancak ibadet-

hanelerde anarlarken di er zamanlarda ve 

günlük hayatta yarat c n n ad  “O” eklinde 

ifade edilirdi.

Alevi-Bekta i kültürünün Türk kültürü 

ile do rudan ili kisinden dolay  Hû selam-

lama olarak tercih edilmi  olabilir.

Tasavvuf aç s ndan inceledi imizde ise 

çokluk görüntüsünün ard ndaki, öz`deki 

teklik boyutudur. Yaratan n vahdet-i vücut 

ile aç klanan varl ; var olan her eyin yara-

t c n n bir parças  oldu u inanc  Hû kelime-

sinin kullan lmas yla ili kilendirilebilir.

Hû kelimesinin Anadolu tarihinde yer 

alan Enel-Hak inanc n n bir göstergesi ola-

rak kullan ld  da dü ünülebilir. Hallac-  

Mansur’un ölmeden önce söyledi i “Ya 

Rabbi can m  alan bu kullar n  ba la; çünkü 

onlar senin bana gösterdi in s rlar ndan haber-

dar de iller, senin bana gösterdiklerini onlar 

göremezler, bilemezler” sözü Hû kelimesinin 
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selam n ötesinde bir anlam ve sembol ol-

du unu dü ündürmektedir. Bu inanc n en 

büyük temsilcileri Hac  Bekta -  Veli, Yunus 

Emre, Niyâzî-i M srî gibi büyük Türk- slam 

dü ünürleridir.

Allah’ n sadece Allah ismi ile hitap edil-

mesini istedi ini baz  Kur’an ayetlerinden 

anlamaktay z. Esmâü’l-Hüsnâ olarak bili-

nenler ise yarat c n n s fatlar n  anlatan yal-

n zca birer sembollerdir. Su   inanc nda ise 

Allah ismini kar layan yegane söz Hû ke-

limesidir ve bu kelime yarat c y  sembolize 

etmektedir.

BEKTA L KTE TAHTA ASA VE 

KILIÇ

Bir Altay efsanesine göre yerin göbe in-

de, her eyin merkezinde yeryüzünün bü-

tün a açlar n n en yükse i olan ve Tanr ’n n 

ikametgâh na dokunan kocaman bir çam 

büyümektedir. Bazen bu dünya a ac n , 

amanlar n davullar n n üzerinde de gör-

mek mümkündür. Yine Abakan Tatarlar ’na 

göre, dünyan n ortas nda demir bir da  var-

d r ve bu da n üzerinde de yedi dall  beyaz 

bir kay n a ac  dikilidir (I k, 2004: 89; Har-

va, 1959: 225).

Tatarlar bu kutsal kay ndan öyle bah-

sederler: “Alt n yaprakl  kutsal kay n! Sekiz 

gölgeli kutsal kay n! Dokuz köklü, alt n yap-

rakl , Bay-kay n (mübarek kay n)...” (I k, 

2004: 89). 

Dede Korkut hikâyelerinde O uz 

Ka an’ n bir a aç kavu unda do du una, 

e lerinden birinin gökten indi ine, di eri-

nin ise yeryüzünün derinliklerinden sunul-

du una inan lm t r. Bu yüzden Türkler’in 

gök ve yerin tüm kuvvetlerine sahip oldu-

u inanc  yerle mi tir. Di er bir e inin ise 

bir adada gök renkli gözlere sahip oldu u 

belirtilmi tir. Gök renginin Tanr ’y  sembo-

lize eden bir renk oldu unu O uz Ka an 

Destan ’ndan bilmekteyiz. 

ekil.1. 

Çuva ya bayra  ve Ya am A ac   gürü

Dünya a ac  sembolizmi ile gök ve yer 

aras nda merdiven veya köprü kurmak 

mümkündü. Çünkü bunlar bir dünya mer-

kezinde yükselmekte idi. Bu anlamda, dün-

ya a ac  sembolizminde birçok dini  kir de 

bulunmaktad r. Bir taraftan o sürekli olarak 

yenilenmekte olan evreni, kozmik haya-

t n tükenmez kayna n , kutsal n mükem-

mel olarak hazinesini temsil ederken, di er 

yandan da gök veya gezegenlere ait gökleri 

temsil eder (I k, 2004: 95). 

Eski Yunan’da birçok y ld z, a açlarla 

sembolize edilirdi. Bunlardan en bilinen ör-

ne i Sirius y ld z  Alevi-Bekta i kültürü ve 

amanizm’de kutsal kabul edilen ard ç a a-

c yla metaforize edilmi tir. 
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slamiyet’in kabul edilmesinden sonra 

Türk kültüründe a aç kutsal yerini koru-

mu tur. Hac  Bekta -  Veli, Ahmet Yesevi 

taraf ndan Anadolu’ya gönderildi inde, 

dervi lerden biri ocakta yanmakta olan 

odunlardan birini alarak Rum diyar na 

do ru f rlat r. Dut a ac ndan kesilmi  olan 

bu odun Rum diyar nda Ahmet Fakih tara-

f ndan tutularak, daha sonra Hac  Bekta -  

Veli’nin tekkesini yapaca  yerin önüne di-

kilir ve bu odun derhal ye ererek bir dut 

a ac  olur. Günümüzde bu dut a ac n n 

halâ durdu u ve tepe k sm n n yan k oldu-

u inanc n n yayg n oldu u belirtilmektedir 

(Ocak, 1983).

Türk geleneklerinde a aç  gürünün 

yeri oldukça önemlidir. Maddi dünya ile 

manevi hayat aras nda bir köprü oldu u gö-

rülmektedir. Tahtac  diye an lan bir kesimin 

a açlar ve ormanlara çok sayg  duydu u 

bilinmektedir. Alevi inan nda Muharrem 

ay nda kesinlikle a aç kesilmez.

Birçok erenin tahta k l çlarla mucize 

göstermeleri yine Alevi-Bekta i menk bele-

rinde görülmektedir.

Bugün Anadolu’da da baz  orman ve 

a açlar n kutsal oldu u eklindeki inan -

lar n yayg n oldu u bilinmektedir. Günü-

müzde Sünni müslümanlarda görülmekle 

birlikte, bu tür inan lar n daha çok Alevi-

Bekta i kültüründe tamam yla korundu u 

görülmektedir. Anadolu’da ve Balkanlar’da 

birçok tekke ve dergâhta kutsal say lan bir 

a ac n varl ndan söz edilmektedir.

Anadolu’da a açlara çaput ba lamak, 

mum yakmak gibi kültlerin Alevi-Bekta i 

kültüründeki a aç olgusuyla kar t r lma-

mas  gerekmektedir. Nitekim Alevi-Bekta i 

kültüründe a açlar slami kurallarla uzla -

t r lm , manevi gücü ve Allah’a olan ba  

artt ran bir araç olarak görülmektedir.

Hac  Bekta -  Veli Türbesi’nde bulunan 

me e a ac  yukar da bahsedilen Hoca Ah-

met Yesevi’nin Anadolu’ya k yaymas  için 

f rlatt  me ale olarak bilinmektedir.

Nadar Avlu: Alt n avlu da denilmekte-

dir. Alt n kelimesi, Eski M s r yaz lar nda 

arslan  güründe kullan larak yaz lan bir 

kelimedir. Arslan  gürü Alevi-Bekta i kül-

türünde kullan lan sembollerden biri olma-

s na kar n bu felsefenin kurumsalla mas n-

dan önce bu  güre rastlanmas  ilginçtir. 

Evler: “Meydan Evi”, Dergâh’ n en 

önemli bölümlerinden biri olan Meydan 

Evi, kitabesinden anla ld na göre 1367 

y l nda Ahi soyuna mensup Murat Bey ta-

raf ndan yapt r lm t r. Halk aras nda ceme-

vi olarak da bilinen Meydan Evi yola girme 

(tarikata girme), nasip alma ve ikrar verme 

gibi törenlerin yap ld  ve Bekta i ö retisi-

nin ya at ld  bir yerdir. Meydan odas n n 

tavan  bingi tekni inde ve gö ün dokuz kat 

oldu unu simgelemek aç s ndan dokuz kat 

olarak yap lm t r. Türkler’de gö ün katlar  

7, 9, 12, 16 ve 17 olarak gösterilmi tir. Eski 

Türk mimarisi ve Anadolu’da halâ mevcut 

olan birçok ta  evlerde tavan 7 katl  olarak 

yer almaktad r.
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Kap : Kap lar makam ve meydanlar n 

giri inde bulunmaktad r. ç mekân kap la-

r n  e ilmeden geçmek mümkün olmamak-

tad r. Bu durum ayn  zamanda mekânlara 

sayg dan da kaynaklanan bir davran t r. 

Bekta ilik’te ‘’kap dan geçmek’’, bir makama 

eri mek anlam nda kullan l r. Alevi-Bekta i 

kültüründe kâmil insan olman n yolunun 4 

kap ya ba l  oldu u ve bu 4 kap ya ba l  40 

makamdan geçti i anla lmaktad r.

Dergâh içersinde yer alan kap  e ikleri-

ne kesinlikle bas lmamal  ve türbe bulunan 

odalardan geri geri ç k lmal d r. Bu sayg  

ifade eden ritüel olarak benimsenmi tir.

SAYILARIN ANLAMI

Üç Rakam : Üç rakam na dini sembol 

olarak oldukça s k rastlanmaktad r. Örne-

in; Trimurtu diye bilinen üç ilah simgesi, 

Hinduizm’de görülmektedir. Hristiyanl kta 

ise Baba, O ul ve Kutsal ruh ilk akla gelen-

lerdir.

Türk- slam kültürü incelendi inde ise 

yine kar m za birçok örnek ç kmaktad r.

Alevi-Bekta i kültüründe Allah - Hz. Mu-

hammed - Hz. Ali eklinde bilinmektedir. 

Osmanl  sancaklar nda rastlanan 3 hilâlli 

bayra n yine Hak-Muhammed-Ali anlam -

n  ta d  rivayet edilir. Barbaros Hayrettin 

Pa a’n n sanca nda yine üçlemeye rastlan-

maktad r.

Üçler baz  Alevi-Bekta i yaz  ve iirle-

rinde; vücut, can ve ruh olarak da anlat l-

m t r. 

Be  Rakam : Be ler olarak rastlan r.    

Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz. Fat ma, Hz. 

Hasan ve Hz. Hüseyin’dir (Arslano lu, 

2001: 33).

Bunun d nda Be ler’in dördü dünya, 

biri insanla ilgili olarak ifade edilir. Dört; 

ate , rüzgâr, su ve toprakt r. Ate  ve rüzgâr 

bir, su ve toprak birdir. Asl nda dördü bir 

gömle e girmektedir ve birdir. Be incisi 

ise can’d r. Can, üçlerin toplam d r. Vücut, 

kan ve iradenin toplam na can denir, yani 

insan’d r.

Yedi Rakam : Yediler olarak rastlanmak-

tad r. Çorum bölgesinde ya ayan Alevilerde 

yediler: Allah, Muhammed, Ali, Haticet’ül 

Kübra, Fat mat’üz Zehra, Selman-  Far sî ve 

Kanber’dir (Arslano lu, 2001: 33; Er, 1996: 

84).

Baz  gruplar için yediler, yedi ulu 

â klard r. Bunlar; Hatayi, Nesimi, Fuzuli, 

Kul Himmet, Virani, Yemini ve Pir Sultan 

Abdal’d r (Arslano lu, 2001: 33).

Türk inanc nda, brani kültüründe ve 

Kur’an’da birçok ayette gök katlar  7 olarak 

tan mlanm t r.

Dokuz Rakam : Türbe’de tavan 9 kat 

olarak tasarlanm t r. Türk inanc nda ge-

nellikle 7 kat olarak tan mlanan gökyüzü, 

Hac  Bekta -  Veli Türbesi’nde 9 kat olarak 

tasarlanm t r. Bununla birlikte Mart n Do-

kuzu ifadesi de kullan lmaktad r. Bu terim 

12 Hayvanl  Türk takviminde Arslan y l  

Alevi- Bekta i kültüründe önemli olaylar n 

ya and  bir dönemi ifade etmektedir. Ars-
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lan y l  olarak bilinir. Hz. Ali’nin do umu,                  

Hz. Ali ile Hz. Fatma’n n evlili i bu zaman-

da gerçekle mi tir. Hz. Hüseyin’in hilâfeti 

almak üzere arkada lar yla hareket edip, 

Kerbela vakas n n ya and  tarihi ver-

mektedir. Bunun yan  s ra Hz. Hasan veya 

Hüseyin’in do um tarihi olarak kabul edi-

lir. Bahsi geçen bu konularla ilgili destanlar, 

menk beler ve efsaneler bu zaman dilimini 

i aret etmektedir.

On iki Rakam : Onikiler olarak kul-

lan l r. Hz. Ali, mam Hasan, mam Hüse-

yin, mam Zeynel Abidin, mam Muham-

med Bak r, mam Cafer Sad k, mam Musa 

Kaz m, mam Ali R za, mam Muhammed 

Taki, mam Ali Naki, mam Hasan el-Askeri, 

mam Muhammed Mehdi.

K rk Rakam : Hz. Muhammed Musta-

fa, Sidretü’l-Münteha’dan (Miraç’tan) dün-

yaya döndü ü zaman, K rklar meclisinin 

(ceminin de il) kap s na geldi ve o s rada 

gaipten bir ses i itti: “Habibim, ol meclise 

dahil ol.” Orada 39 ki i bulunuyordu. çeri 

girmek üzere kap y  çald . “Kimsin” diye 

sordular. ”Ben peygamberim” dedi, ”Bizim 

yan m zda peygamberin yeri yoktur” dedi-

ler. “Ben Muhammed’im” dedi, yine “Biz 

Muhammed’i tan may z” dediler, çünkü bu 

sözlerde hep “benlik” söz konusu ediliyor-

du. O s rada Cebrail gökten indi ve Allah’tan 

bir mesaj getirdi: “Habibim, bencilli i b rak 

ve gönlünü turab et.” En son “Ben fukarâ-  

miskinim” dedi. Bunun üzerine kendisini 

içeriye ald lar. “Siz kimsiniz?” diye sordu. 

“Biz k rklar z” dediler. “Ben sizin k rklar 

oldu unuzu nereden bilirim?” dedi. Bunun 

üzerine “ Biz k rklar z; birimiz hepimiz, he-

pimiz birimizdir. Birimizin kolundan kan 

aksa hepimizden akar” dediler. Hz. Ali ko-

luna bir ne ter vurdu, gerçekten hepsinin 

kolundan kan akmaya ba lad . Bir damla da 

tavandan damlad , bu orada bulunmayan 

ve Sidretü’l-Münteha’da Hz. Muhammed’e 

verilen üzümü ke küle (po ete) koyan 

Selman’ n kan  idi. Selman-  Farisi, o mec-

lise kat ld ktan sonra Peygamberimiz onun 

getirdi i üzümden bir tanesini parma yla 

s k p bir ma rapa üzüm suyu meydana ge-

tirerek peygamberlik mucizesini gösterdi. 

K rklar n hepsi bu üzüm suyundan içerek 

kendilerinden geçtiler ve bunun manevi 

sarho lu u ile aya a kalk p dönmeye ba -

lad lar. te cem törenlerinde içilen dem ve 

dönülen semah buna dayanmaktad r (Ars-

lano lu, 2001: 33).

Hz. Muhammed de k rklarla birlikte se-

mah dönerken abas  yere dü tü, bunu k rk 

parçaya böldüler ve bellerine ba lad lar. 

Buna kemerbest denildi. Tarikata girenlere 

kemerbest ba lanmas  buradan gelir (Er, 

1996: 39). Bu olay cem törenlerinde dua e li-

inde aktar lmaktad r.

ARET VE SEMBOLLER

Güne : Allah’ n sembolize edildi i bir 

ekildir. I n kayna  ve ayd nlatan özel-

li inden dolay  bu anlam  ta d  dü ünül-

mektedir. K rklar meydan n n yüksek tavan  

üç kemer taraf ndan ta nmaktad r. Kemer-

ler aras nda yer alan ah aptan yap lm  iki 

tam ve iki bas k kubbe güne  sembolleri ile 

süslenmi tir. Meydan  “Hacet (Mürüvvet) 
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Penceresi” ayd nlatmaktad r. Güne  sembo-

lü ço unlukla arslan resmi ile birlikte kulla-

n lmaktad r.

Hilâl: O uz Türkleri’nde k 

Tanr ’y , yani Gök Tanr ’y  ifade eder. 

Ulu ki ileri “ n  güne ten alan ay” ile öz-

de le tirmek, O uzlu atalar m z n önemli 

inan  betimlemesidir. iraz ( ran) Alevile-

rince yap lan Hz. Ali resimlerinde Ali, hilâl 

ile güne ’in aras nda resmedilir.

Arapça yaz l nda hilâl kelimesini olu -

turan sözcükler Allah yaz l ndaki kelime-

lerle ayn d r. 

Osmanl  sancaklar nda görülen Zül  kar 

ve hilâller Alevi-Bekta i kültüründeki kutsal 

üçleme olan Hak-Muhammed-Ali üçlemesi-

ni akla getirmektedir. Hilâl sembolüne Hac  

Bekta -  Veli Türbesi’nde de rastlamakta-

y z.

Alt n Y ld z Moti  : Hac  Bekta -  Veli 

ta  olarak da bilinir. 12 uç notaya sahip 

olan bu ekilde 12 imam sembolize edilmek-

tedir.

Süleyman Mührü: “Davud Y ld z ” 

veya “Davud Mührü” veya “Davud Kalka-

n ” gibi de i ik isimlerle adland r lan (Carl, 

1991: 300; Smith, 1907: 653; Atasa un, 2001; 

125), alt  kö eli veya alt  uçlu bir y ld zd r ki, 

iki e kenar üçgenin e it noktalardan birbirini 

çapraz olarak kesmesiyle meydana gelmi -

tir. Fakat ne Ahd-i Atik’te ne de Talmud’da 

bu tabirlerin hiçbiri geçmemektedir.

Alt  kö eli y ld z n, bronz ça ndan çok 

daha önceleri bir süs ve bir büyü i areti ola-

rak kullan ld  görülmü tür. Baz  kültür-

lerde, Yukar  Mezopotamya ve Britanya’n n 

baz  bölgelerinde Demir Ça  örnekleri bu-

lunmu tur. Bazen de Yahudiler taraf ndan 

zaman zaman lamba ve mühür gibi Yahudi 

e yalar  üzerinde, herhangi bir özel anlam 

ifade etmeksizin kullan ld  görülmü tür 

(Atasa un, 2001; 125).

Buna dair en eski ve çarp c  örnek M.Ö. 

VII. yüzy lda Sidon’da bulunan Joshua b. 

Asayahu’ya ait bir mühürdür. kinci Ma-

bet döneminde alt  kö eli y ld z, Süleyman 

Mührü olarak bilinen be  kö eli y ld zla bir-

likte Yahudi ve Yahudi olmayanlar taraf n-

dan s k s k kullan lm t r. Alt  kö eli y ld z, 

süs amac yla Ortaça ’da özellikle X. ve XI. 

yüzy llarda Müslüman ve H ristiyan mem-

leketlerinde de kullan lm t r.

Abdal Musa Türbesi’nde de Süleyman 

mührü olarak adland r lan ekilde bir kuyu 

ta  bulunmaktad r. Barbaros Hayrettin 

Pa a’n n sanca nda yine bu i areti görmek-

teyiz. 
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ekil.2. 

Deniz müzelerinde yer alan Barbaros Hayrettin 

Pa an n kulland  sancak 

(http://www.denizmuzeleri.tsk.tr)

Bu mühür, birçok slam eserinde mev-

cuttur. Y ld z n yukar  bakan k s mlar  iyili-

i a a ya bakan k s mlar  ise kötülü ü sem-

bolize etmektedir.

ekil.3 

Hac  Bekta -  Veli Türbesi’nde yer alan Süleyman 

Mührü

Arslanl  Çe me: Avlunun sa  taraf nda, 

Yusuf Bâli Çelebi’nin o lu Bekta  Çelebi’ye 

konuk olan Silistre valisi Malkoç Bâli bn-i 

Ali Bey’in 1554 y l nda yapt rm  oldu u 

bir çe me bulunmaktad r. Renkli kesme 

ta lardan yap lm  olan çe menin üç kurna-

s  vard r. Çe menin suyu Çilehane Tepesi 

eteklerindeki bir kaynaktan gelmektedir. 

Çe menin al nl na da H.1270 tarihli bir ki-

tabe aç lm , bir kitap sayfas  görünümünde 

yerle tirilmi tir.

1826’da II Mahmud zaman nda yeniçeri 

ocaklar  kald r lm t r. Böylelikle yeniçerili-

in arkas ndaki güç olan Bekta i tekkeleri 

önemli bir kurumunu kaybetmi tir. 

Kavalal  Mehmet Ali Pa a II. Mahmud 

döneminde ba kald rm  ve Osmanl  devle-

tine kar  büyük ba ar lar elde etmi tir. Bu 

dönem sonunda Osmanl  ordusu ve donan-

mas  önemli ölçüde gücünü yitirmi tir.
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Bu çe meye Kavalal  ailesinden ve bir 

M s r prensesi olan Kara Fatma Sultan ta-

raf ndan 1853 tarihinde arslan heykeli gön-

derilmi  ve bu yüzden de çe meye Arslanl  

Çe me ismi verilmi tir. Çe menin suyu üç 

borudan sürekli akmakta olup, bu gözler-

den biri arslan n a z ndad r. 

Kemer üzerindeki kitabede; “Malgoç 

Bali bn-i Ali hazretleri gaziler serdar  ol 

din eri, Hac  Bekta -  Velî’nin a k na, eyledi, 

cari bu ayn-  kevseri, tarih dokuz yüz altm  

ikide te nelikten oldu abdalan beri” ifadesi 

bulunmaktad r.

Sersem Ali Baba’n n buraya bir çe -

me yapt rd , ancak bunun kald r ld ktan 

sonra yeni yap lan çe me olan Arslana z  

Çe mesi’nin in as ndan sonra kitabenin bu-

raya kondu u bilinmektedir. 

Arslanl  Çe me’nin sa daki duvar pa-

yesine nakledilmi  bulunan kitabesinde 962 

(1544-55) y l nda ünlü ak nc  beylerinden 

Malkoço lu Bâlî Bey taraf ndan yapt r ld  

belirtilmekte, cephesindeki di er kitabeden 

ise 1270 (1853-54)’te ihya edildi i anla l-

maktad r. hya kitabesinde ad  geçmeyen 

ki inin “M s rl  Kara Fatma Hatun-Sultan” 

oldu u rivayet edilir. 

Arslanl  Çe me, sar  ve k rm z  renkli 

kesme ta lar ile iç içe örülmü  alt  adet sivri 

kemere sahiptir. Osmanl  mimarisinin kla-

sik üslup dönemine ait olmas na ra men 

Memlûk etkili bir ta ra üslubu sergileyen bu 

çe menin ortas nda, Kara Fatma Hatun’un 

M s r’dan getirtti i söylenen arslan heykeli 

yer al r. Bat  etkisinin hissedildi i, tepesinde 

de “Yâ Ali” ibaresi ve Zül  kâr tasviri bu-

lunan bu heykel, “Allah’ n Arslan ” olarak 

an lan Hz. Ali’yi temsil etmektedir. Bunun 

yan  s ra çe menin cephesi, üç adet lüle, be  

adet on iki kö eli teslim ta , on iki dilimli 

gülçeler (Hüseyin Tac ) gibi ba ka sembolik 

unsurlar  da bar nd r r. 

Çift Ba l  Kartal: Çift ba l  kartal  gü-

rü, ilk kez MÖ 3000 y l n n sonlar  ve 2000 

y l n n ba lang c nda, Mezopotamya’da gö-

rülür. Zamanla bütün Orta Asya’ya yay l-

m t r. Daha sonra ise, Anadolu’ya kadar 

uzanan evrede; çift ba l  kartal, Türk mede-

niyetleri taraf ndan sevilerek kullan lm t r. 

Bu pek çok sembolik anlam da yüklenmi -

tir. Orta Asya’da çift ba l  kartal; nazarl k, 

t ls m, ayd nl k ve güne  sembolü olarak i -

lenir. Sikkeler üzerinde ise; baz  hükümdar-

lar arma-sembol, di er bir k s m hükümdar 

ise, hükmetme gücünü destekleyen, peki -

tiren bir motif olarak kullanm t r. Artuklu 

sikkelerinde ve Anadolu’daki Selçuklu ya-

p lar nda kullan lan çift ba l  kartal simgesi, 

surlarda, cami ve medreselerde, saraylarda; 

koruyucu ve hâkimiyet sembolü olarak ve 

kötü güçlerden koruyucu olarak kullan l-

m t r. Ayr ca çift ba l  kartal moti   Bizans-

l lar taraf ndan da kullan lm t r (http://

tr.wikipedia.org/wiki, 2011). 

Ço unlukla masonik bir sembol oldu u 

bilinen bu simge Sümerler taraf ndan ba -

kentlerinin simgesi olarak kullan lmaktayd .

Çift ba l  kartal resmi K rklar Meyda-

n  diye an lan yerin güneyinde yer alan Pir 

Evi’nin duvar nda görülmektedir. Selçuk-

lu, Alt nordu, Arnavutluk, Bizans, Alman-
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ya ve Rus Çarl  bayraklar nda rastlan r. 

Sivas-Divri i’de bulunan Ulu Cami’nin d  

duvar n  da bu  gür süslemektedir. Ayr ca 

Konya nce Minareli Medresesi’ne ait oldu-

u dü ünülen ve u an Metropolitan müze-

sinde bulunan oymal  mermer ta ta yine bu 

sembole rastlamaktay z. Bu sembolü Türk 

kültürünün izlerini ta yan her yerde gör-

mek mümkündür. Türk mitolojisinde insan-

lara gökyüzü ve yeryüzü yolculuklar nda 

e lik etti ine inan l r. Bozkurttan türeme 

inanc  kadar yayg n olmasa da baz  Türk 

boylar nda kartaldan türeme oldu una ina-

n l r. Günümüzde polis te kilat  ile Selçuk 

Üniversitesi’nin armas nda yer almaktad r. 

Koruyuculu un ve hâkimiyetin sembolü-

dür.

ekil.4. Çift Ba l  Kartal simgesi 

(http://tr.wikipedia.org/wiki, 2011)

SONUÇ

Türbede yer alan daha birçok sembol 

vard r. Bal k, güvercin, geyik ba  v.b. gibi 

bu semboller nesillere aktar lan birer bilgi 

ifreleridir.

Sembollerin anlam na bak ld nda 

Alevi-Bekta i kültürünün ço unu Türk 

sembolleri olu turmaktad r. Hac  Bekta -  

Veli, aman- slam sentezini Türk kültürü 

bünyesinde birle tiren bir dü üncenin ve 

Türkle en Anadolu’nun bir simgesi ve sem-

bolü oldu unu bizlere göstermektedir.
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