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“Hacı Bektaş Velî’nin yolunu bilmeyen, gündüzü karanlık gece 
sayılır.”

Kul Himmet 

GİRİŞ
İnsan konusunun incelenmesi, insanın yaradılışı ile başlamaktadır. 

Alevi teolojisi açısından ilk insanın yaratılması, Âdemin Cennette 
yaratılması ile başlamıştır (Yar, 2016: 95). Hacı Bektaş Velî Hazretleri, 
Allah’ın Âdemi dört türlü nesneden yarattığını ve dört bölüğe ayırdığını 
(âbidler, zâhidler, ârifler, muhîbler), bu nesnelerin de toprak, su, ateş ve 
yel (rüzgâr) olduğunu ifade etmektedir (Makâlât, s. 44). Bu yaradılış 
maddeleri Kur’an’da çeşitli varlıkların maddesi olarak geçmektedir. 
Şeytanın ateşten yaratıldığı1, insanın topraktan yaratıldığı (Âli İmran 
3/59, Kehf 18/37) ve her varlığın su ile canlı kılındığı (Hicr 15/27) 
açıklanmıştır (Yar, 2016: 96). İnsanın yaratıldığı madde her ne kadar toprak 
olarak açıklanmakta ise de başka ayetlerde toprağın çeşitli evrelerine 
de işaret edilmektedir. Bu evreler toprak/turab (Kehf 18/37, Hacc 
22/5, Fâtır 35/11), çamur/tin (Araf 7/12, Enâm 6/2, Mü’minun 23/12, 
Saffat 37/11), kurumuş balçık/salsâl (Hicr 15-26-28-33, Rahmân 55/14) 
olarak belirtilmiştir. Toprağın çamura dönüşmesi ona suyun karışması 
ile mümkün olması gibi, onun kuruması da ateş ve hava ile mümkün 
olmaktadır. Kur’an’ın, insan yaradılışının biyolojik yönünü açıklamak 
gibi amacı olmadığından, insanların bilgisindeki maddeleri kullandığı 
açıktır (Yar, 2016: 96-97). Tüm bu izahların işaret ettiği gerçekte şudur 
ki; Hakk’ın nazarında ve tasavvufi dünyada tesadüflere yer yoktur. Âlem 
bir program dâhilinde döngüsüne devam etmekte ve insanoğlu idrakiyle 
bilinmeyenlerin sırrını aramaya devam etmektedir. Bu idrak arayışında da 
mürşidin yol içindeki konumu talibin doğru istikamette ilerlemesi için çok 
önemlidir. Alevi-Bektaşi öğretisi insanı, “serbesttir, ama serazat (başıboş) 
değildir” biçiminde tanımlar. Kişiyi mürşidin müridi (talibi) olarak 
mürşide bağlı olarak görevlendirir. Mürşit, müridin (talibin) yolunu açan, 
aydınlatan, önüne seçenekler sunan ve ona Yaradılış Meclisinde verdiği 
ikrarı hatırlatan konumundadır (Çelik, 2014: 88). Bu hatırlatma o kadar 
önemlidir ki günlük yaşamın içerisinde koşuşturan talibin dünyaya yenik 
düşmemesi için adeta bir otokontrol sağlama metodudur. Cem ibadetleri 
de bu ikrarın tazelendiği birer meclis olarak işlevlerini yüzyıllardır 
sürdürmektedirler. 

1  Şeytanın Âdeme secde etmeme nedenini onun topraktan yaratılması ve kendisinin ateşten 
yaratılması ilkesine dayandırılmaktadır. Bununla birlikte Kur’an’da, şeytanın dumansız ateşten 
yaratıldığı da anlatılmaktadır. Bkz. A’raf 7/12, Hicr 15/27 ve İsra 17/61 (Yar, 2016: 96). 
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Alevilikle ilgili ülkemizin muhtelif bölgelerinde uzun yıllar 
saha araştırmaları yapmış olan sosyolog Orhan Türkdoğan da yaptığı 
alan araştırmalarında Alevi-Bektaşi cemlerinde anlatılan müşterek 
menkıbelerde insanın şu şekilde yaratıldığını aktarmaktadır: 

Cebrail’den sonra Tanrı; Mikail, İsrafil, Azrail ve Azazil isimli dört melek 
daha yaratır. Cebrail bu meleklere “Sen kimsin, ben kimim?” diye sorar. 
“Sen bir yaratıksın, ben de bir yaratığım” cevabını alır. Azazil bu tarz cevap 
vermeyi kabul etmez, Cebrail inandırmak için onları yeşil kandile götürür. 
İçeri girmek isterler, kapı açılmaz. Gaipten bir ses, “Kapının önünde hizmet 
ediniz ve tapınınız” der. Hepsi secde ederler Azazil etmez, bencillik ve 
gururluluk gösterir ve tükürür. Tükürükten bir halka oluşur ve bu halka 
Azazil’in boynuna geçer. Tanrı tarafından lanetlenir ve Şeytan diye anılır. 
Tanrı meleklerden sonra insanı yaratır. Cebrail’e yeryüzünden toprak 
getirtir. Cebrail ve melekler toprak, su ve havayı hamur yapıp yoğururlar, 
yeşil kandilin nuruna benzetirler ve kandilin içine koyarlar. Tanrı; ona akıl, 
nefs ve can verince “Âdem” diye adlandırırlar. Âdem aksırır, arkasından da 
kelimeyi şahadet getirir. Tanrı meleklerinden Âdem’e secde etmelerini ister. 
Azazil secde etmez, diğerleri ederler (Türkdoğan, 2008: 163).  

Türkdoğan’ın, Reşit Tanrıkulu’ndan aktardığı bilgiler ışığında: 
“Allah’ın kendisinin bilinmesini istediği için birçok kavim yarattığını2, 
bu kavimlerin Allah’ı bilmedikleri, sonra Allah’ın elinde beş nur 
halka olduğunu, bunların Hz. Muhammed (s.a.v), Aliyül Murtaza, 
Fatimatu’z Zehra, Hasan ve Hüseyin’in nurları olduğu, Cebrail’e halik 
mı malik mi olduğunun sorulduğunu, Hz. Ali’nin velayet nurunun yol 
göstermesi üzerine Cebrail’in “Sen Yaradansın, ben yaratılanım” dediği 
belirtilmektedir. Bu menkıbe şu hadise dayandırılmaktadır: “Ben gizli 
bir hazine idim. Bilinmek için mahlûkatı yarattım” (Türkdoğan, 
2008: 161). Alevi-Bektaşi toplumunun kolektif hafızasında taşınan 
bu menkıbelerin tasavvufi izah açısından birçok yönü vardır. Ancak 
konumuz açısından önemli olan yönü ise Hakk’ın kendi nurundan var 
ettiği âdemin meleklerden daha itibarlı görülmesi ve Hazreti Hakk’ın 
“Âdeme secde ediniz!” emrinin âdeme verilen itibarın bir ispatı olarak 
sunulmasıdır. Bu vasfıyla insanoğlu, Hakk’ın yaradılışında “Eşref-i 
Mâhlukat” hitabıyla da şereflendirilmiş, taşıdığı akıl ve gönülle de bu 
şerefin elçisi olarak kıymetlendirilmiştir. Bu izahların bir başka yönü de 
kendini Bakara suresinin 30. Ayetinde aşikâr etmiştir ve Yüce Yaradan, 
meleklerine “Yeryüzünde bir halife (temsilci) yaratacağım” şeklinde bir 
açıklamada bulunmuşlardır. Dolaysıyla Alevi-Bektaşi tasavvufu, İnsan-ı 

2  Nitekim yüce Allah insanları farklı şekillerde yarattığını ve söz konusu farklılıkların kendi 
kudretinin eseri olduğunu Kuran-ı Kerim’de şu ifadelerle belirtmektedir: “Göklerin ve yerin 
yaratılması, dillerimizin ve renklerimizin farklı olması O’nun ayetlerindendir” (Rum 30/22). 
“Ey insanlar! Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık, birbirinizle tanışasınız diye de çeşitli 
millet ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerliniz, O’ndan en çok sakınanızdır (takvalı 
olanınızdır)” (Hucurat Suresi 49/13). 
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Kâmil mertebesindeki her nefsi (insanı) Allah’ın bir tecellisi ve O’nun 
eşsiz aşkının bir taşıyıcısı/elçisi olarak görür ve öylece de kıymetlendirir.  

Bilinmelidir ki “İnsan gönlü, Hakk’ın evidir. Bu bakımdan insan 
yaşamında gönül eğitimi önemli yer tutmaktadır. Gönül eğitimi 
çocuklukta başlar, ölünceye kadar devam eder. Böyle bir eğitim sürecini 
herkes göze alamadığı gibi, başarıyla tamamlayanlar da oldukça azdır. 
Gönül eğitimini, ruh veya nefsin eğitimi olarak isimlendirenler de 
bulunmaktadır” (Gül, 2019: 33). Alevi-Bektaşi inanç dünyasında hiç şüphe 
yok ki gönül eğitiminin model kişiliklerinden biride Hünkâr Hacı Bektaş 
Velî Hazretleridir. O, kendi döneminde dile getirdiği izah ve yorumlarla 
gönlü ince ince işlemiş ve “Bizim yerimiz âriflerin gönlüdür” diyerek, 
maneviyatının da yine gönüller aracılığıyla taşınacağını ifade etmiştir. 

Hacı Bektaş Velî’nin insanoğlunun yaşantısına ve insanlık anlayışına 
yön vermedeki ve izinin canlılığını sürdürmedeki etkinliği çağdaşı 
düşünürlerle ölçülemeyecek bir düzeydedir. Alevi - Bektaşi toplumunda 
inanç, ahlak, sosyal yaşantı ve dil, O’nun devrindeki saflığını ve sağlığını 
korumaktadır. Hacı Bektaş Velî, türbesinde değil de sanki her evin içinde, 
her toplantının arasında nefes alırcasına yaşamaktadır (Ulusoy, 1986: 6). 

Türk tasavvufunun en önemli sûfilerinden biri olan Hacı Bektaş 
Velî, XIII. asırdan günümüze özel anlamda Anadolu’da ve Balkanlar’da 
yaşayanların, genel anlamda ise tüm dünya insanlarının gönüllerine 
seslenebilmiş bir gönül eridir. Kendisinden sonra kurulan ve yaşatılan 
Bektaşilik Tarikatı ise Anadolu’nun zengin irfâni geleneğinin günümüze 
taşınmasında ve yaşatılmasında da birinci derecede rol almıştır. 
Yüklendikleri sorumluluklarla birer ‟yaygın din eğitimiˮ kurumu gibi 
çalışan tekke ve dergâhlar, bu toprakların ihtiyaç duyduğu sevgi ve 
hoşgörü yüklü bireyler yetiştirmeyi başarabilmişlerdir. Şüphesiz ki bu 
manevi mirasın model kişiliklerinden birisi ve Alevi-Bektaşi inancının 
da “Serçeşmesi” Hacı Bektaş Velîʼdir. Ona atfedilen birçok eserde 
ahlaki olgunluğa yani İnsan-ı Kâmilliğe gidişin birçok açıdan reçeteleri 
mevcuttur (Solmaz ve Çelik, 2016: 181). Çalışmamızda, Hacı Bektaş 
Velî’nin eserlerinden hareketle “gönül” kavramı ele alınıp incelenecektir. 
Tasavvufi açıdan gönül, imanın içinde taşındığı bir ev, Hakk’ın mümin 
kulunda (İnsan-ı Kâmilde) anlam bulduğu uçsuz bucaksız bir deryadır. Bu 
nedenle kendisinden önceki mutasavvıflar gibi Hacı Bektaş Velî Hazretleri 
de gönüllerin fethiyle meşgul olmuş ve binlerce “Tahta Kılıçlı Dervişe” 
pirlik etmiştir. Heybelerini ilim, adalet, barış ve sevgiyle dolduran bu Tahta 
Kılıçlı Dervişler, “Hünkâr’ın Halifeleri” sıfatıyla hem Anadolu’yu hem 
de Balkanlar’ı irşat etmişlerdir. 
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HACI BEKTAŞ VELÎ HAZRETLERİ VE BEKTAŞİLİK
Bektaşi’ye tarikatının kurucusu dendiğinde akla, hemen, Hacı Bektaş 

Velî adlı Türk ereni gelir. Esasen her düşünce, sistem ve hatta din için 
bir kurucu aramak, insanoğlunun kaçınılmaz tutkularından biridir. Bu 
tutkunun, olumsuz bir yanı da yoktur. Yaratıcı Kudret, sınırsız irade ve 
gücüyle her şeyi sonsuz ilminde planlayıp zuhura getirirken, şehadet 
ve sebepler âlemi dediğimiz bu dünya planında, bir takım maddi sebep 
ve amilleri kullanmaktadır. Bu, Kur’an’ın ifadesiyle onun yolu, tarzı 
(sünnetullah) dır. XIII. asrın, özellikle İslam dünyası bakımından en 
büyük felaketi ve en dikkate değer olayı olan Moğol istilası, ilahi iradenin, 
bir yığın oluş ve eriş için kullandığı bir kahır tecellisi, celal kamçısı idi. 
Yaradılış düzeni, bütün büyük oluşları, sonsuzluk vadeden doğumları 
böyle büyük kahır ve ıstıraplara bağlamıştır. Bu da, ilahi sünnetin bir 
cilvesidir. İlahi kudret, büyük oluşları mayalandırmak ve nihayet onların 
zaruri doğumlarını vücuda getirmek üzere, insan hayatında esrarengiz 
göçlere, istilalara, harp ve darplara vücut vermektedir. Bu kahır ve ıstırap 
perdesinin arkasında saklı ilahi niyeti, nimet ve gelişmeyi fark etmekse, 
varlığın özü ile temas imkânına ermiş büyük ruhların işidir. Bu ruhlar, 
tablonun kahır tarafı büyük kitleleri bağırtıp çağırtırken, işte bu yüzden 
sakin ve endişesiz durabilmekte, bunun da ötesinde, kıvranan ve feryat 
eden kitlelere umut ve mutluluk vadedebilmekte, onların yaralarını 
sarabilmektedirler. Çünkü onlar, her kahrın arkasında bir lütuf, her celalin 
ardında bir cemal ve nimet olduğunu, çok iyi bilirler (Öztürk, 2013: 
43-44). Hünkâr Hacı Bektaş Veli Hazretleri de böylesi bir umutsuzluk 
tablosunun rengini değiştiren ve gönüllerde âşkı, sevgiyi ve umudu 
yeniden demleyebilen büyük bir sufî olarak tarih sahnesine adım atmıştır. 
O, metal kılıçları tahta kılıçlarla, kanları güllerle, aslanları da ceylanlarla 
dost edebilmiş büyük bir bilgedir. 

Hacı Bektâş-ı Velî’nin yaşamına dair ayrıntılı ve kesin bilgilere 
ulaşmak için birinci elden kaynaklar oldukça sınırlıdır hatta bu kaynaklar 
yok denecek kadar azdır. Ancak, Horasan’ın Nişâbur kentinde doğduğu 
kesin olarak bilinmektedir (Gölpınarlı, 1958: 3).  Gençlik yaşamının hangi 
ortam ve koşullar altında kimlerle geçtiği ayrıntılı olarak bilinmemektedir.

Onun yaşamıyla ilgili bilgiler çoğunlukla sözlü kültürün aktarıcı 
aracı olan menkıbeler aracılığıyla dilden dile aktarılmıştır. Elimizde 
bulunan kimi yazılı kaynaklardan derlenen parça parça bilgilere göre, 
“Hacı Bektaş, 1209’da Horasan’da doğmuş 1271’de bugün Kırşehir 
iline bağlı Sulucakarahöyük’te (Hacıbektaş) ölmüştür” (Eyüpoğlu, 1989: 
58). Müşterek kaynaklarda geçen bilgilere göre ise: Babası İbrahim, 
Anası Hatem Hatun’dur. Ayrıca soyu 7. İmam Mûsâ’yı Kâzım’dan Hz. 
Muhammed’e dayanır. Yani seyittir. Bedri Noyan Dedebaba’ya göre; 
“Hacı Bektaş Velî’nin doğumu 1248, Anadolu’ya gelişi 1281, ömrü 92 yıl, 
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ölümü 1325’tir” (Noyan, 1995: 23).  Bir başka araştırmacı Abdurrahman 
Güzel ise Hacı Bektaş’ın doğum ve ölüm tarihleri için şu açıklamalarda 
bulunmaktadır: 

Hacı Bektaş’ın doğum tarihi 1209-1248 arası yorumlanır. Aslında onun 
doğum tarihinin 1209 olduğu üzerinde ise bilim adamlarınca ittifak vardır. 
Ancak daha sonraları ortaya çıkan bazı rivayetler onun doğum ve vefat 
tarihleri arasında değişik yorumlar ve görüşler getirdi. Eğer onun doğum 
tarihini 1248’lere götürürsek Ahmet Yesevî ile görüşme ihtimali daha 
zayıflayacaktır. Bu sebeple onun 13. yüzyılın birinci yarısında doğmuş 
olduğuna kesin gözüyle bakabiliriz (Güzel, 2011: 64). 

Vilayetname’ye göre Hacı Bektaş Velî Hazretleri 151 kerametle 
dünyaya gelmiştir: “Sultan İbrahim ile Hatem yirmi dört yıl evli kaldılar 
ancak ne bir kızları oldu ne de bir oğulları. Bir gün İbrahim Sani ülkenin 
obaların-beylerini bir araya topladı ve onlara; ‘Bunca yıldır ne oğlum oldu 
ne de kızım, ne yapalım?’ diye sordu. Bilginler ve dervişler de ona ‘Dua 
edip, Kur’an okunmasını’ söylediler. Sonunda Hatem Hatun gebe kaldı ve 
bir oğlan doğurdu. Çok sevindiler ve adını Bektaş koydular” (Korkmaz, 
2006: 15). 

Hacı Bektaş Velî’nin doğum tarihi hakkında ulaştığımız bilgilere 
daha kesin gözüyle bakılmasına karşın O’nun ölüm tarihi hakkında 
araştırmacılar ihtilaf halindeler. Yine O’nun ölüm tarihi üzerine ilk ciddi 
şekilde eğilen kişi olan Hilmi Ziya Ülken’e göre de onun ölümü kesin 
olmamakla beraber 1300/1301 yılları gibi olmalıdır (Yıldırım, 2019: 
97). Ancak tüm bu ihtilaflar bir yana Bektaşi tasavvuf yolunun başında 
şüphesiz Hacı Bektaş Velî’nin bulunduğu bir gerçektir (Yıldırım, 2019: 
95).

Menkıbeye göre: “Hacı Bektaş’ı daha çocukken talim için Şeyh 
Lokman-ı Perende’ye teslim ettiler. Lokman-ı Perende, Hoca Ahmed 
Yesevî’nin halifelerinden, zahir ve bâtın ilminde çok derinleşmiş 
bir adamdı. Perendelik nasibini Ahmed Yesevî’den, bir rivayete 
göre Muhammed Hanefi’den almıştı.” (Köprülü, 2014: 106). Yine 
Velâyetnâme’ye göre; Hacı Bektaş’ın hocası Lokman-ı Perende bir gün 
abdest almak için Bektaş’tan dışarıdan su getirmesini ister. Bektaş, 
“Hocam bir nazar etseniz de, tekkenin içinden su çıkıverse de, dışarıdan 
su getirmeye muhtaç olmasak” der. Lokmân-ı Perende ise; “Buna benim 
gücüm yetmez, gücün yetiyorsa sen yap” der. Bektaş, secdeye kapanıp 
niyazda bulunur ve bir anda tekkenin ortasından su fışkırır. Bunun üzerine 
Lokman-ı Perende, “Yâ Hünkâr” diye bağırır ve o günden sonra da 
Bektaş’ın adı, “Hünkâr Bektaş” diye anılır (Gölpınarlı, 1958: 6).  

Hacı Bektaş, Yesevîlik tarikatının kurucusu Ahmet Yesevî’den 
ilk eğitimini aldıktan sonra Ahmet Yesevî tarafından Anadolu’ya 
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gönderilmiştir. Anadolu’ya gelmeden tahsilini büyük ölçüde tamamlamış, 
Arapça ve Farsçayı ileri derecede öğrenmiştir. Moğol istilası sebebiyle 
karışıklıklar içerisinde olan Anadolu’ya gelen, Anadolu’ya geldiğinde 
bir irşat eri olarak görev yapmaya başladığı bilinen Hacı Bektaş’ın tahsil 
ve manevi eğitimini Horasan’da tamamladığı kuşkusuzdur. Makâlât’ını 
Arapça yazdığını ve eserlerindeki muhtevayı dikkate alırsak, İslam 
bilimlerinde vukuf sahibi olduğu, sonuç olarak da çok iyi bir tahsil 
gördüğü hükmüne varabiliriz (Öztürk, 2013: 47). Hacı Bektâş-ı Velî’nin 
Velâyetnâmesi’ne göre de Ahmet Yesevî’nin müridi olan Hacı Bektaş, 
Horasan’dan Rum erenlerinin başına geçmek ve bu diyarı irşat etmek 
üzere gönderilir (Yıldırım, 2019: 96).

Hacı Bektaş Velî’nin Anadolu’ya geldiği bu dönemde, Anadolu’da 
heterodoks grupların oldukça yaygın olduğu, özellikle Ahiliğin etkili 
kurum niteliği taşıdığı biliniyor (Eyuboğlu, 2010: 82). Diyâr-ı Rûmʼa, 
yani Anadolu’ya, Ahmet Yesevî tarafından gönderilmiş olan Hacı Bektaş, 
güvercin donuna bürünür ve Pir-i Türkistan’ın fırlattığı yanan odun 
parçasının (dut köseğinin) ardından havalanarak, dalın yere düştüğü, 
Sulucakarahöyükʼe (bugünkü Hacıbektaş’a) konar (Mèlikof, 1999: 41) 
ve Anadolu topraklarını gönül fütuhatıyla irşat eder ve bu toprakları yurt 
kılar.

Düşünsel-inançsal-tasavvufi-felsefi evrenlerinin temelini “Türkistan 
Piri” Hoca Ahmet Yesevîʼnin geliştirdiği söylemin oluşturduğu Anadolu 
(Horasan) Erenleri, Anadolu topraklarında Hacı Bektaş Velî merkezli 
olarak organize olurlar. Hacı Bektaş Velî, bu dervişlerin önderi olur ve 
nihayetinde tarihsel-karizmatik bir kişiliğe dönüşür (Birge, 1991: 36). 
Hacı Bektaş Velî, zaman içerisinde Horasan tasavvuf geleneği üzerine 
geliştirdiği dinsel-düşünsel-felsefi derinliğe sahip söylemine ritüellik ve 
etiksel düzenlemeler getirerek güçlendirir. Yine zamanla Türkmenleri 
de öğretisinin içine aldığı görülür (Birge, 1991: 58). Hacı Bektaş Velî 
gösterdiği başarı ve kazandığı saygıyla Türk kültürü, Ehl-i Beyt, On iki 
İmam, Nübüvvet ve Velâyet gibi dinî öğeler üzerine temellenen Anadolu 
Aleviliğinin ve adıyla anılan Bektaşi geleneğinin Serçeşmesi, Hünkârı, 
Piri olur (Kılıç ve Kökel, 2006: 2). Böylece tarihe manevi bir önder ve 
şahsiyet olarak adı yazılır. 

Hacı Bektaş Velî, tasavvufu daha çok uygulama ve sonuçlandırma 
ilkesi çerçevesinde değerlendirip bunu “Dört Kapı / Kırk Makam” olarak 
isimlendirerek ‟Yolˮ hâline getirmiştir. Hacı Bektaş Velî’nin şahsiyetini, 
tasavvufi bakış açısını doğru kavrayabilmek için yaşadığı devrin kültürel 
yapısını iyi bilmek gerekmektedir. Hacı Bektaş Velî, Anadolu’da Ahmed 
Yesevî’den itibaren varlığı söz konusu olan Türk tasavvuf geleneği ve 
yorumunu öğretmeyi hedeflemiştir. Ahmed Yesevî’nin tarihi Horasan 
coğrafyasında temsil ettiği “Toplum Hocası” geleneği işlevini, Hacı 
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Bektaş Velî de Anadolu’da sürdürmüştür. Hacı Bektaş Velî’nin etkisi, 
XIII. yüzyıldan günümüze kadar gelmiştir. Dünden bugüne mesajlar veren 
Hacı Bektaş Velî’nin görüşleri, bugün yaşayan insanların bakış açısının 
tespitinde de önemlidir. Bu açıdan Hacı Bektaş Velî’nin görüşlerini 
anlamak, idrak etmek, onun hakkında gerçekleştirilen çalışmalar ile 
mümkün olacaktır. Özellikle Hacı Bektaş Velî’nin eserlerinin okunması 
ve tasavvufi sözcük hazinesi vasıtasıyla kavranması önem taşımaktadır 
(Cömert, 2011: 315). 

Hacı Bektaş Velî, XIII. yüzyılda bir takım siyasi ve sosyal çalkantıların 
hüküm sürdüğü Anadoluʼda “Gelin canlar bir olalım”, “Bir olalım, iri 
olalım, diri olalım” çağrılarıyla ayrılıkların getireceği olumsuzluklara 
dikkat çekerek herkesi birlik ve beraberliğe davet etmiş, “İlimden 
gidilmeyen yolun sonu karanlıktır” mesajıyla cehaletin kötülüğüne 
vurgu yapmış, “Eline, diline, beline sahip ol” nasihatlarıyla toplumda 
huzur, güven ve barış ortamı oluşmasına katkı sağlamıştır (Özcan, 2010: 
488). 

Savaşı dostlukla, dostluğu kardeşlikle, kardeşliği âşkla bir tutan 
Hacı Bektaş Velî; gerçek âşkın Allah âşkı olduğunu, bu âşka ulaşmak 
içinde Allahʼı bir tirandan korkar gibi değil, onun merhametine, sevgi 
ve muhabbetine ve her şeyden önce de onun eşsiz cemâline sevgi dolu 
doyumsuz bir yürekle inanmaktan geçtiğini bildirir (Altınok, 2012: 
175). Sevgi esaslı bu tasavvuf anlayışı, Anadolu irfânını oluşturan büyük 
mutasavvıfların da müşterek bakış açısı ve ruh hâlidir. Çünkü Yaradan 
sevgiyle hem âdemi hem de âlemi var etmiştir. 

 Bektaşilik ise XIII. yüzyılda Kalenderîlik içinde teşekküle 
başlayıp XV. yüzyılın sonlarında Hacı Bektâş-ı Velî anʼaneleri etrafında 
Anadolu’da ortaya çıkan bir tarikattır (Ocak, 1992: 373). Tarihi Horasan 
coğrafyasında yetişen büyük Türk sûfîsi Hoca Ahmed Yesevî; Türk-İslâm 
tasavvufunun tefekkür yapısını öz Türkçe ile yazdığı şiirlerinde ortaya 
koymuş, yüzlerce talebesiyle uyandırdığı manevi çerağı, yaktığı ocaklarla 
Ön Asyaʼdan Balkanlara değin bütün Türk coğrafyaları, Avrupa ve 
Afrikaʼya kadar ulaştırmıştır. Bilhassa Moğol (Cengiz) istilâsı esnasında 
tarihî Horasan coğrafyasından göç yoluyla Anadolu’ya gelen Yesevî 
halifeleri, Türk milletinin İslamiyet’i bir “gönül dini” olarak sevmelerinde 
öncülük eden önemli grupları oluşturduğu müşahede edilmiştir (Güzel, 
2011: 47). Türkistan’da Hoca Ahmet Yesevîʼden alınan tasavvuf geleneği; 
Anadoluʼda, Hacı Bektaş Velî ve temasta olduğu “Horasan Erenleri” ve 
“Bektaşilik” adı altında örgütlenir ve gelişir. XIV. ve XV. yüzyıllara 
gelindiğinde öğreti; Seyyid Ali Sultan (Kızıldeli), Âbdal Musa Sultan, 
Kaygusuz Âbdal gibi önemli temsilcilerini oluşturur. XVI. yüzyılda 
ise Balım Sultan devraldığı geleneği, temel ilkeleri paralelinde ritsel, 
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düşünsel ve pratiksel açıdan disiplinine eder (Kılıç ve Kökel, 2006: 5) ve 
Bektaşilik artık bir tarikat adı altında resmiyet kazanmış olur.

Bektaşi tarihi dört ana döneme ayrılabilir: Birincisi başlangıçtan XVI. 
yüzyıl başlarına kadar, ikincisi XVI. yüzyıl başlarından 1826’da Bektaşi 
tekkelerinin kapatılmasına kadar, üçüncüsü 1826’dan 1925’te tekkeler ve 
zaviyelerin Cumhuriyet idaresi tarafından kapatılmasına kadar ve nihayet 
dördüncüsü ise 1925’ten günümüze kadar süren dönemdir (Yıldırım, 
2010: 27).

Bektaşilik, Hacı Bektaş Velîʼnin tasavvufi düşüncesi çerçevesinde 
oluşmuş ve ona nispetle kurulmuş olan tarikatın müstakil adıdır. Hacı 
Bektaş Velîʼnin vefatından sonra ortaya çıkan ve Oʼnun yolundan gidenler 
tarafından yaşatılan bu tarikat, 1826ʼya kadar resmi himaye görerek 
Osmanlı Devleti içerisinde oldukça etkili olmuştur (Yılmaz, 2011: 33).

Bektaşilik iki kola ayrılır: Çelebiler kolu ve Babalar kolu. Bu 
ayrılmanın esası Hacı Bektaş Velîʼnin evli olup olmadığı meselesine 
dayanır. Çelebiler, Hünkâr Hacı Bektaş Velîʼnin evli olduğu inancındadırlar 
ve “çelebi” olarak bilinenlerin Hacı Bektaş Velîʼnin çocukları, Onun 
soyundan gelenler olduğunu ifade ederler. Bunlara “sulp”, “soy” 
anlamında “bel oğlu” da denilir. Babalar kolu, Hacı Bektaşʼın hiç 
evlenmediğini ve çocukları olmadığını beyanla “Önemli olan belinden 
gelmek değil, yolundan gitmektir” derler.  Kendilerinin de Hacı Bektaş 
Velîʼnin yolundan gittiklerini ifade ederler. Bu manada bunlara da “yol 
oğlu” denilir (Bozçalı, 2006: 33) 

HZ. PİR HÜNKÂR HACI BEKTAŞ VELÎ’NİN 
ESERLERİNDE GÖNÜL EĞİTİMİ 
Genel bir kanı olarak Hacı Bektaş-ı Velî’ye ait kabul edilen müstakil 

eserler şunlardır: Besmele Tefsiri, Fatiha Tefsiri, Makâlât, Kitābü’l-
Fevâid, Makâlât-ı Gaybiyye ve Kelimât-ı Ayniyye ve Şathiye’dir. 

Makâlât tamamen didaktik bir üslupla yazılmıştır. Hacı Bektaş-ı Velî 
bu eserinde; insan olmayı idrak etme, insanın dünyaya geliş gayesini, 
ibadeti, ölümü, iyiliği, kötülüğü vb. konuları gerek teşbihler yaparak 
gerekse bölümler şeklinde aktararak işlemiştir. Onun tasavvufi ve ilmi 
öğretisinin yeni kuşaklara aktarılmasında bu eser iyi bir rehber ve ahlâk 
kılavuzu niteliğindedir. Hacı Bektaş Velî Fatiha Tefsiri’nde, Fatiha 
suresinin yorumunu ve düşüncelerini beyan eder. Fatiha Tefsiri, Hacı 
Bektaş Velî’nin tefsir tarzındaki bir başka eseri olan Besmele Tefsiri ile 
bazı ortaklıklar taşımaktadır (Özcan, 2012: 47). Makâlât-ı Gaybiyye ve 
Kelimât-ı Ayniyye adlı eser Farsça olarak yazılmıştır. Şathiyye adlı eseri 
ise Türkçe ile yazılan bir eserdir. Dönemin dil özelliklerini temsil eder. 
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Kitab’ul Fevâ’id (Yararlı Öğütler) adlı eserinde Hacı Bektaş-ı Velî’nin 
nasihat ve öğüt tarzı sözleri yer almaktadır. 

Velâyetnâme adlı eserinde Arapça ve Farsça sözcükler ağırlıktadır. 
Velâyetnâme, kahramanlık unsurlarını da bünyesinde barındıran; bu 
açıdan Battalnâme, Saltuknâme gibi epik geleneğimizde din tesiri altında 
oluşturulan eserlerden biridir (Gölpınarlı, 1958: 12). Eser içerisinde 
çeşitli şahsiyetler, erenler, dervişler, çeşitli kıssalar, ahiret ve ölüm, fani 
dünyanın geçiciliğinden bahsedilmiştir. Manzum ve mensur kısımlar 
iç içedir. Hacı Bektaş Velî’nin hayatı, erkânı, ayini, giyiniş tarzları, 
kerametleri ve yolu üzerine müritleri ve muhipleri tarafından bir araya 
getirilmiş menkıbelerin toplamı olan Velâyetnâme bu açıdan kıymetli bir 
eserdir (Duran, 2010: 129). Hacı Bektaş Velî’nin yaşamına dair en ayrıntılı 
bilgileri bu menakıpnameler manzumesini oluşturan Velâyetnâme adlı 
eserden öğrenebiliyoruz. Hünkâr’ın mistik yaşamına dair birçok hadise 
de bu eserde ayrıntılarıyla anlatılmaktadır.  

Çalışmamızın bu bölümünde içerik ve muhteva yönünden tasavvufi 
bir terim olan “gönül” kavramının geçtiği eserlerden alıntı ve izahlarla 
konunun ana başlığını incelemiş olacağız. Bu nedenle incelediğimiz tüm 
eserler içerisinde “gönül” kavramını ele alan, Fevâid, Besmele Tefsiri, 
Makâlât-ı Gaybiyye ve Kelimât-ı Ayniyye ve Makâlât adlı eserlerin içeriği 
ele alınıp değerlendirilecektir. Söz konusu eserlerin içeriği başlıkla birlikte 
verileceği için, atıf yapılan eserlerin künyesi yerine sadece ilgili nüshanın 
sayfa bilgisi verilecektir. 

Fevâid (Yararlı Öğütler)
Fâide: Hazret-i Hacı Bektaş Velî, Hoca Ahmed Yesevi’nin Sırrı kutlu 

olsun şöyle buyurduğunu naklediyor: “Derviş olanlardan bir kısım vardır 
ki görünüşte düzgün, güzel konuşurlar utangaç gibidirler. Onlarda ne bir 
ev ne bir bark ne bir somun ne bir ekmek ne bir dane ne bir tuzak ne bir nam 
ne bir şöhret ne bir kandil ne bir mum ne bir zembil bir yeme ne sofra ne bir 
sema ne hücre ne halkla iç ne içe olma ne tekke ne bir elbise vardır. Oruç 
tutmaz ama adı sufidir, gece ibadetine kalkmaz uyur, baygın, heyecansız 
bir topluluk. Bazısı paçavra giymiş, bir güruh ki saçlarını tıraş etmiş, etmiş 
ama bin kişinin kâlbini kırmış. Sır ehlinin yaptığı gibi elbiseleri kısa; gel 
gör ki yasaklara elleri uzun. Gündüz akşama kadar kerametler söylerler, 
gece sabaha kadar deliksiz yatarlar. Şeyh ile müritliğe sözde inanırlar, din 
ile aralarında yüzlerce engelleri var. Ağızlarını açtıklarında ilahî bilginin 
son aşamasında dem vururlar. Hâlbuki bunu kazanmak için gereken 
çabadan fersah fersah uzağa kaçarlar. Sözüm ona görünüşte riyakâr içte 
berraklar; güya gönül evlerinde nefislerine düşkünlük hiç yok. Ne fakir 
sofrasından bir nasipleri var ne gerçeği görme şehrine giden bir yolları 
var (s. 45). 
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Üç günlük oruçtan sonra ufak bir dilenci ekmeğiyle sofra kurar, 
iftar ederler. Rabb’in borcunu eda etmek için, cem’ evine, mum ışığında 
gerçeği görmeye gelirler. Serverden bir yanış, huzurdan bir nur, namazdan 
bir zevk ve niyazdan bir safa, halvetten bir köşe, gönül huzurundan bir 
azık, neşeden bir çerez, eşsiz bir şakıyış, çalgılardan bir çeng (arp), 
yakarışlardan bir berbet (bir müzik aleti), feryattan bir ney, kırağı düşmüş 
bir şarap... Her biri secde ve şuhûd sahibi, naz ve niyaz ehli. Kıyama 
durmuş bir grup, secdeye düşmüş bir topluluk. Bir saat ah ederler, bir 
anlık yol bulurlar. Bir süre yakarırlar ve Allah’ın rızasını dilerler. Her biri 
yol kutbu (tarikat önderi) oldukları hâlde, birbirlerinden hayır dua isterler 
(s. 49).    

Fâide: Bir sanıdan ibaret olan varlık yok olmadıkça gönül gözü 
kıskançlık iğnesi dışında bir şeyle dikilmez ve can halvethanesi cananın 
görüntülerinin mumuyla aydınlanmaz.

Faide: Ve yine “Tevekkül nedir?” diye sordular. Buyurdu ki: “Bir 
işin olmasını veya olmamasını Allah’tan başka kimseden bilmemektir.” 
Faide: Bir gün Hazreti Hacı Bektaş dervişlerinden birini kederli gördü. 
“Senin tüm bu sıkıntın, gönlünü bu dünyaya bağlamandandır (s. 73). Bu 
dünyadan kurtulduğun ve gönlünü hiçbir şeye vermediğin anlarda sıkıntı 
duymazsın” buyurdu  (s. 75).                        

Dabbetü’l-Arz, Beytü’l-Haram’ın kendinden ibaret olduğu kalp 
makamında, kötülüğü emreden nefisten (nefs-i emmare) hatalarından 
dolayı kendini kınayıp olan nefsin (nefs-i levvame) baş göstermesidir. 
Çünkü kâlp gönül kabesidir ki Beytü’l-Haram (Kâbe) ondan ibarettir. 
Güneşin batıdan doğması, gizliden de gizli ruhun (ruh-i ahfa) nefisler 
üzerinde belirmesidir. Dumanın çıkması, kötülüğü emreden nefsin ve 
Allah’ın kahrediciliğinin görünmesidir. Göklerin ve yerin helak olması, 
gerçek varlığın nuru ile ruhların ve cesetlerin yok olmasıdır. İsrafil 
Aleyhisselam’ın sûra üflenmesi, kutsal ruhun (ruh-i kuds) doğup parlaması 
ve gizli ruh (ruh-1 sırri) ile güzel cisimlerin görünmesidir. Yaratılmışların 
bir yerde toplanması, onların sonsuzluk âleminde kalıcı oluşlarına 
işarettir. Müminlerin yüzlerinin ağarması, kalplerinin Yüce Allah’ın 
nuruyla nurlanmış olduğunun bir temsilidir. Münafıkların yüzlerinin kara 
olması, dünyayı talep etmeleri sebebiyle Yüce Allah’ın nurundan mahrum 
oluşlarının üstü kapalı ifadesidir (s. 113).                             

Dört düşünceyi şerefli şeriatın terazisinde tartmalı. Eğer seni Hüda 
(Allah) tarafına çağırıyor ve diğer düşünceler ona aykırı düşmüyorsa 
rahmani; eğer seni bir şeye cezbediyor ve başka bir düşünce onu engelliyorsa 
melekî; eğer onda sağlam inanca aykırılık ve tiksinme bulunuyor, birazcık 
yönelmeyle dönmüş oluyorsa şeytani; ille de bayağılığa itiyorsa nefsanidir. 
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Ve Hakk ile huzurda olan gönlü temiz mürit için bu düşünceleri ayırt 
edebilmek Allah’ın tevfiki ile kolaydır (s. 167).                        

Ve yine biliniz ki fakr, Yüce Bârinin ağacıdır. O ağacın kökü 
hidayet, zemini aşk, suyu ilim, yaprağı gönül huzuru ve saçak kökleri ise 
şevktir. Ondan bir yaprak edinen kimseye o, kıyamete kadar yeter. Onun 
kokusunun ulaştığı kimse hayretiyle hayran olur. Onun gölgesinde yer 
bulan kimse üzerine hakikat güneşi kıyamete kadar ışık salar ve o, Allah’a 
kavuşanlardan olur (s. 159).  

Şayet kötü ile iyinin durumunu ve her ikisinin arasındaki farkı bilmek 
istersen kendisine ruhu’l-kuds denilen aklı ile düşünen ve emeli olan, 
cihana hükmü geçen olgun bir padişah düşün. İki oğlunu güzel eğitim 
ile erdem, onur tamam etsinler, yüksek ahlak öğrensinler, temiz bir adap 
kazansınlar diye hükümdarlık yurdundan gurbet yurduna göndermiş. 
Gözü parlak bir gözcü, bedeni genç bir binek, fikri muhterem bir atabek, 
aklı muazzam bir vezir, organları hadem, kuvvâyı haşem, ağzı çeşnigir, 
mideyi eşi bulunmaz bir aşçı, ciğeri hoş bir sofracı, tuvalet bakıcı, pek 
şerefli bir ferraş, kaşlarını keman (yay), saçlarını çevgân, kirpiklerinin her 
birini bir nişan oku, benlerini gönül avlayan birer tuzak yemi, gözlerini 
kan dökücü bir cellat, yan bakışlarını keskin bir bıçak, dudağı şarap, 
zülüflerini tuzak, dişlerini inci, hislerini mücevher, beyninin içi sağlam, 
mizacının kilidi kuvvetli, yaratılışı oturmuş mahzun, bilgisi kuvvetli 
emin, hafızası genç bir hazinedar, hayali bir casus-ı kararsız, tasvirleri 
gözle görülen suretlerinin nakkaşı, fikirleri zorlu akla uygunluğun temeli 
olarak (s. 143).

Dördüncü katmana “gönül” denir ve o, görünüş madeninin ocağı, 
hakikat ehlinin görme yeridir. Yüce Allah Kur’an’da (Necm suresi) 
53/11. ayette buyuruyor: “Gönül gördüğünü yalanlamadı.” Yani ona 
selam olsun Hz. Muhammed’in kâlbi gönlü Miraç gecesi ne gördüyse 
yalan görmedi  (s. 125).       

Makâlât-ı Gaybiyye ve Kelimât-ı Ayniyye
Derviş gönlünü teklik (tevhit) suyu ile beslemeli (s. 343), ruhunu 

Hakk’ın görüntü nurlarıyla ışıklandırmak; “İnsanın özü, benim 
sırrımdır, ben de onun sırrıyım” incisine kavuşmak için Yaratanın 
görüntü denizinde dalgıçlık yapmalıdır. Çünkü ruha can diyorlar, (Canın 
içinde bir sır saklıdır ki ona da Canan denir. Sadece sevgilinin makamı 
değil kendisidir de) derun (iç) diyorlar. O, sevgi ve hatta Allah’ı anma 
makamıdır (s. 345). 

Derviş Allah’ın adını anmayı (zikir) dilinden düşürmemeli ve 
gönlünde Allah’ın adını anmaktan başka bir şeye yer vermemelidir. 
Talibin meramı ve şikâyeti Allah’tan başkasına olmamalıdır. Çünkü 
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gönül, Allah’ın göründüğü ve baktığı yerdir. Oraya ondan başkası için 
yol yoktur. Kıta: “İsterim ki, yüreğimden yabancılarla sohbetin 
kökünü kazıyayım; gönül bahçemde dost fidanından başkasına izin 
vermeyeyim” (s. 351). 

Derviş sabah akşam tüm organlarını Allah’ın adını anmakla öyle 
meşgul etmeli ki her tüyü dil kesilmeli; gönlünü Hakk’la kuşatmak 
ve ruhunu Hakk’ın varlıklar üzerindeki yansımasını görebilecek hâle 
getirmeli, bütün amaçlarında organlarının Allah’ın adını anmasını 
görebilmesi ve bütün şeyleri Allah’ın adını anan olarak algılayabilmesi 
için sırrını Allah’a ulaştırması gerekir. Allah’ın yardımı ile Allah’ın adını 
anan, Allah’ın adını anmakla da benliğini yok edecektir (s. 353). 

Talip için ideal olan, gerçek isteğine ulaşmaktır. Derviş gönlünü, her 
türlü Tanrı bilgisini (marifet-i Hak) görür duruma getirmeli; gözlerini 
ilahî bilgiyi görmek (müşahede) için açmalı ve her zaman görür hâlde 
(müşahede) olmalı ve de görmenin (müşahede) ne olduğunu bilmelidir. 
Görme (müşahede), dost perdesindeki (hicâbü’r-refik) Yüce Allah’ı 
görmektir. Dost perdesi, Tanrı’yı görmek için bütün yaratıkların baktığı 
ince perdedir. İnce perde ise, bütün yaratıklardır. Nitekim Yüce Allah, 
“Allah her şeyi kuşatır” buyurmaktadır. Yani Allah her şeyi ilmiyle 
kapsar. Yine, O, “Allah dilemedikçe siz dilemeyiniz. Doğrusu Allah 
bilendir” (İnsan Suresi 30. ayet) buyurmaktadır (s. 357).

Derviş kendini Hakk’ın yarattığı, takdir ettiği, emir alanı, baktığı yeri 
olarak bilmelidir. Allah’ın emrine razı ve ondan hoşnut olmalıdır. Kendini 
Allah’ın rızasına, isteğine ve eși olamayan Yaradan’ın iradesine teslim 
etmelidir. Çünkü Yaradan’ın yarattığına karşı iradesi çeşitlidir. Bazen 
sevinç bazen hüzün bazen sağlık bazen hastalık bazen darlık bazen de 
ferahlık şeklinde taksim edilmiştir. Hepsini Hakk’tan bilmeli ve Hakk’tan 
gelen her şeyi canı gönülden kabullenip onunla yetinmelidir. Hatta onunla 
sevinip onunla gülmelidir. Ancak bu şekilde Allah ile beraberlik makamına 
ulaşır ve sabredenler meydanında at sürer (s. 363). 

Derviş, Allah’ın yardımıyla Allah’ın cemaline eriştiğinde celalin 
cemal ile birleşik olduğunu görür. Kendini Allah’ın celaline bırakmadıkça 
cemale ulaşamaz. Demek ki, Allah’ın lütfu ile ululuk güneşi gönle doğup 
ışık saçarsa, Allah’tan başka hiçbir varlık ona etki edemez. Ondan sonra 
gönlünde arınma olur ve gönlünde âlemin yansımasını görür (s. 365). 

Tövbe üç çeşittir: Birincisi tövbe, ikincisi, inabet ve üçüncüsü, 
rü’yettir. Ey derviş bil ki, tövbe şu demektir: Talip vücudunu dünya 
zevklerinden arındırmalı, dilini dosttan başkası hakkında konuşmaktan 
sakındırmalı ve gönlünü Allah’tan başkasının sevgisinden korumalıdır. 
Sırrını, nefsinin rızasından ve heveslerinden temizleyip arındırmalıdır (s. 
385). 
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Ey derviş, barış içinde barışın ne olduğunu bil. Bu, karşılaştığı her 
türlü derdi, eziyeti, felaketi ve belayı Allah’tan bilmek; onu canı gönülden 
kabullenmek, hatta sevinç ve neşe ile karşılamaktır. O zaman Allah’a 
yakınlaşma kendisine nasip olur (s. 393). 

Ey derviş bil ki oruç üç derecedir. Birincisi halk (avam) derecesi, 
ikincisi seçkinler (havas) derecesi ve üçüncüsü ise seçkinlerin seçkini 
derecesidir. Birinci derece orucu, karnı ve cinsel organları orucu bozan 
şeylerden korumaktır. İkinci derece orucu, gözü namahreme bakmaktan, 
kulağı uygun olmayan sözleri duymaktan ve dili haksız konuşmaktan 
korumaktır. Üçüncü derece orucu ise peygamberlere ve evliyalara 
mahsustur ki bunlar, gönlü haktan gayri her şeyden korurlar. Nitekim 
Hazret-i Ali -Allah yüzünü aziz kılsın-: “Dünya bir gündür ve orada 
bizim için oruç vardır” buyurmaktadır. Demek ki onun bütün ömrü oruç 
tutmakla geçmektedir. Ey derviş bilmen gerekir ki (s.419) namaz, oruç 
ve hac gibi ibadetlerin sonu yoktur. Salatın sonu, ilahî olgunluk; zekâtın 
sonu gönlü Hakk’tan gayrisinden temizlemektir, samimiyet ile Hakk’ın 
sevgisine yer vermektir. Orucun sonu, Hakk’ta zenginleşerek yaratılış 
unsurlarından uzak durmaktır (s. 421). 

Bilmek gerekir ki halk dört gruptur. Bu dört grubun dört çeşit ibadeti 
ve dört çeşit arzusu vardır. Birinci grup abidlerdir. Onların ibadetleri 
beş vakit namaz kılmak, Ramazan ayında oruç tutmaktır, zekât vermek, 
hacca gitmek, cehennemden korkmak, cennetle sevinmek ve Allah’a 
ümit bağlamaktır, abitlerin arzusu işte bunlardır. İkinci grup zahitlerdir. 
İbadetleri korku, ümit, yakınlık kurmak, helali kabul edip haramdan 
sakınmaktır. Bilmek gerekir ki büyüklenme (kibir), alçak gönüllü olmanın 
(tevazu) (s. 423); kıskançlık, dinin; cimrilik cömertliğin; tamah kanaatin; 
öfkelenmek sabretmenin; ayıplamak şefkat göstermenin; kahkaha ile 
gülmek, ağır başlılığın ve şaka yapmak doğruluğun düşmanıdır. O hâlde 
ey derviş bilmek gerekir ki, amel salih olmadıkça kişi züht makamına 
erişemez. Zahitler âlimlerden ilim öğrenip halka öğretirler. Ama şimdiki 
zamanda acizdirler, nereden geldiklerini ve nereye gideceklerini 
bilmiyorlar, makamları sadece dünyayı terk etmekten ibarettir. Ey derviş 
bilmen gerekir ki, gönül büyük bir şehirdir ve bu şehirde iki sultan 
yaşamaktadır; biri akıldır ve diğeri İblis. Akıl bir sultandır ki, sultan 
tahtına oturmuş ve anlama (fehim), onun yardımcısı (naib) dır. Bu 
sultanın komutanları vardır. Deniliyor ki, bu komutanların birincisi ilim, 
ikincisi perhiz (sakınma), üçüncüsü edep, dördüncüsü nezaket, beşincisi 
iyi ahlaktır. Bu beşi tamamlanınca yüce Allah ona marifet verir (s. 425). 

Kahkaha ile gülmekten kaçın, çünkü çok gülmek gönlü öldürür. 
Herkese şefkat gözü ile bakmalısın, hiçbir kimseyi küçümseme, dış 
görünüşünü süsleme; çünkü dışı süslemek içi harap eder. Halkla mücadele 
etme, kimseden kimsenin sırrını isteme. Kimseye hizmet buyurma. 
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Şeyhlere malınla, canınla ve vücudunla hizmet et. Onların yaptığı şeyleri 
inkâr etme. Çünkü onları inkâr edenin yüzü hiçbir zaman gülmez. Dünya 
ile onun izzeti ve devleti ile gururlanma. Çünkü senin gönlün her zaman 
hüzünlü, vücudun hasta, gözün ağlar, amelin halis, duan iniltili, elbisen 
eski, arkadaşın derviş, sermayen basan, evin mescit ve yoldaşın yüce 
Allah olmalıdır. Nitekim “Her kim yalnızlıkla yoldaş olursa, Allah ona 
yoldaş olur” denmiştir. Ya Rab! Beni her iki dünyada ihtiyaçsız eyle, 
fakirlik içinde başımı dik tut (s. 467). 

Makâlât 
Şaşılacak ve garip karşılanacak bir latife de budur ki; ârifler kendi 

isteklerine ulaşıncaya kadar can vermezler. Ve yine sert bir demiri taşa 
vururlar. O taşın içerisinden ateş çıkar, yanar, dumanı göğe yükselir ve 
ateşi ocakta kalır. İşte “reyhan gülü” dedikleri aşk çiçeğidir. Aşk dedikleri 
yüce Allah’ın varlık ateşidir ki bütün âlemi kaplamıştır. Ve o ateşin 
ocağı erenlerin gönlüdür. İşte aşk cana hareket verir ve yakar. Bu ateşe 
muhabbet ateşi derler. Bu kadar acayiplikler ve gariplikler, yüce Allah’ın 
“Lebbeyk” demesiyle ve o velinin “Ya Rabbil” demesinden meydana 
gelir. Kimin ki Allah’dan nasibi olsa bu kadar sözlerden haber anlar. Gece 
gündüz Allah’ı zikir ile meşgul olur. Kim de Allah’ın zikriyle meşgul 
olursa bütün zahmetlerden kurtulur ve rahata ulaşır (s. 59). 

Nefis şeytanın vekilidir. Komutanları ise kibir, hased, buhl (cimrilik) 
açgözlülük, öfke, kahkaha ve maskaralıktır. Sözü geçen bu yedi fiil 
muhafızlardır. Bundan dolayı kalbin sağ tarafında yedi kale vardır. Her 
kalede bir muhafız görevlendirilmiştir. Her bir muhafızın yüz bin komutanı 
vardır. Şimdi, haset ve buhul, dünyayı terk etmekle; bunların tamamı sabır 
etmekle imana erer. Ancak kibrin kaynağı şeytan, alçak gönüllülüğün ise 
Rahmân’dır. O halde ne zaman ki kibir gelse, alçak gönüllülüğü O’na 
havale eder. Ne zaman ki haset gelse, ilmi O’na havale eder. Buhlün aslı 
ise şeytandır, cömertliğin aslı da Rahmân’dır. Ne zaman ki buhül gelirse, 
cömertliği O’na havale etmek gerekir.

Cömertlik dört çeşittir:

İlki mal cömertliği, zenginlerindir.

İkinci beden cömertliği, gazilerindir.

Üçüncü can cömertliği, âşıklarındır.

Dördüncü gönül cömertliği, ariflerindir (s. 60).

Zahidin ibadeti, aslını bilmeden iş yapmasıdır. Arifin tefekkürü, 
Allah’ın ilahi sanatına bakarak iş yapmasıdır. Muhibbin yalvarıp, 
yakarması ise, sevgiliyle muamele etmesidir. Ancak bütün bunları 
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yaparken riya ve tamahkârlık kişiyi kendi hâline bırakmaz. Öyle olunca 
kişinin daima gönül şehrini araması, gafil olmaması gerekir (s. 64-65). 

Aklın üç koruması vardır; riyâ ile tamahı gönül şehrinden çıkarırlar. 
Aklın birinci koruması sabırdır. Aklın ikinci koruması utanmaktır. 
Aklın üçüncü koruması kanaattir. Bunlar çok ulu kimselerdir ve aklın 
askerlerindendir. Ancak her kişi insan kabul edilmez. Her ne kadar görünüş 
olarak insan olsalar da onlar hayvanlardan daha aşağıdırlar (s. 67). 

Kul, Allah Teâlâ’ya kırk makamda erer, dost olur. (Bu makamlardan) 
onu Şeriat, onu Tarikat, onu Ma’rifet, onu da Hakikat içindedir. Şeriatın 
ilk makamı, iman getirmektir. Ârifler katında iman akıl üzredir. Ancak 
marifet gönül üzeredir ve Tanrı’ya gönülden şehâdet edip inanmazsa 
münâfiktır. Şu kadar ki, ibadet imandır, iman ibadettir; birbirinden ayrı 
olmaz. Her ibadet imana ulaştırmaz ve belki de günahtır; ancak her günah 
küfre ulaştırmaz. Bu iki söz kişilere dosttur (s. 68). 

Bu sırra eremeyen, kendisini bilmeyen, bu aşkla sarhoş olmayanın 
ömrü karanlıklar içindedir. Kadim aşk için de, varlık-yokluk, aşk-
muhabbet dünya-ahiret birdir. Arif sorar: Bu “Kırk Makam’ın yirmisi 
tanıklı, yirmisi tanıksız. Acaba mânâsı nedir? Cevap ver ki: Tanık, lâf 
(kâl) yurdunda olur; hâl yurdunda olmaz. Yine tanık, inkâr evinde olur; 
“evet” (kâlû belâ) evinde olmaz. Yine tanık, dışarda olur; içeride olmaz. 
İşte “Kırk Makam” bu öğrendiklerindir. Daha iyi bilirsen söyleyiver. Eğer 
bu “Kırk Makam”ın birisi eksik olursa hakikat tamam olmaz. Zira eksik 
olur. Meselâ birisi diliyle iman (s. 81) getirse ve gönlüyle inanmasa yahut 
öşrünü? Ve zekâtını vermese yahut Tanrı’nın hükümlerinden birini inkâr 
etse yahut Muhammed Mustafa’yı inkâr etse yahut evlatlarından birine 
haksız dese, işlediği bütün amelleri boşa gider (s. 82). 

Âlemin kutbu buyurur: Gönül büyük bir şehirdir. Noksan sıfatlardan 
uzak olan Yüce Allah, (yerden) arşa değin neyi yarattı ise o şehirde vardır 
ve o şehre sığar. Hem o büyük şehirde iki sultan vardır. Birisi Rahmânî, 
birisi Şeytanîdir. Rahmânî sultanın adı akıl, vekili îmândır, komutanı 
miskinliktir. Kalbin sağ tarafında yedi kale vardır. Her kalede Yüce Allah 
bir muhafız, vekil koymuştur. Muhafızların her birinin adı bilinmektedir. 
İlk muhafızın adı ilimdir. İkinci muhafızın adı cömertliktir. Üçüncü 
muhafızın adı ar ve hayâdır. Dördüncü muhafızın adı sabırdır. Beşinci 
muhafızın adı perhizkârlık (aşırı istekleri sınırlamak)tır. Altıncı muhafızın 
adı korkudur. Yedinci muhafızın adı edeptir (s. 85). 

Onlar ki gönülleri müşevveş, yani karışık olanlardır. Gönülleri 
kibirli, canları inatçıdır. “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” diye 
sorulduğu an “hayır” diyenlerdir. Hayvandan daha aşağıdadırlar. İnsan 
ilminde öğrendin: Birinci cana “cismâni” derler, diri kalır; diken batmasını 
veya kıl çekilmesini duyar. İkinci cana “yeme ve içme” derler; yedirir 
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ve içirir. Acıkmayı ve susamayı bildirir. Üçüncü cana, “ruhâni” derler. 
Beden uyuyunca o can uyanır.

Ve üç kişinin günahları yazılmaz. İlki ergenlik çağına gelmemiş 
çocuğa, ikinci uyuyana, üçüncü deliye. Gece olunca insanoğlu dünya 
günahından temizlenir. Ses uzağa varır, engel az olur. Ne zaman ki 
gündüz olur, günahlar birbirine karışır ve engel olur. Onun için ses uzağa 
varamaz. Birçokları demişlerdir ki: Uyku ten rahatlığıdır. Ve hem can da 
binek hayvana benzer. Ten canın bineğidir. Sıcak, soğuk, tatlı, acı, can 
sebebiyle ten de hisseder. Hayvanlar da dikene düşmezler. Köy yolunu 
bilir ve şaşırmazlar. Ancak Hak yolunu bilmezler. Gönül gözü kör olanlar 
da, hayvanlar gibidirler; Hak yolunu göremezler (s.90). Ahireti isteyenler 
var ya bunlar korku ve ümit topluluğudur. Mevlâ’yı isteyenler var ya, 
bunlar müşâhede topluluğudur. 

Dördüncü can marifettir. Ey azizim! Can bahçeye benzer, marifet 
sudur. İşte susamış bahçeye su ne yaparsa marifet de canı öyle yapar. 
Bundan dolayı ey azizim! Hak sizlere iki bahçe donattı: Biri din bahçesi, 
diğeri iman bahçesidir. Marifet suyunu gönlüne akıttı (s. 96). 

Yahya b. Meâd der ki: Benim gönlüm, dünyadan ve ahiretten 
üstündür. Zira dünya sıkıntı evidir, âhiret nimet evidir. Benim gönlüm 
marifet evidir. Öyle olunca marifet dünyadan ve ahiretten üstündür. Ve 
hem yedi kat gök vardır. İşte ten dahi yedi kattır: Et, damar, kan, sinir, 
kemik, ilik, kıl. Dünyada dört ateş vardır. Birincisi taş ateşi: İkincisi ağaç 
ateşi, Üçüncüsü yıldırım ateşi, Dördüncüsü cehennem ateşidir: İnsana 
gelince, onda (dört ateş) vardır. İlki mide ateşi, ikincisi şehvet ateşi, 
üçüncüsü soğukluk ateşi, dördüncüsü muhabbet ateşi. 

Yine dünyada (dört türlü rüzgâr) vardır: Birinci rüzgârın adı batı 
rüzgarıdır. İkinci rüzgârın adı sabâ’dır. Üçüncü rüzgârın adı güneydir. 
Dördüncü rüzgârın adı kuzeydir. Ancak tende dahi dört türlü rüzgâr 
vardır. Birinci rüzgârın adı câzibdir, insanın yediğini kursağına sürer. 
İkinci rüzgârın adı hâzimdir; insanın yediği kursakta bekler. Üçüncü 
rüzgârın adı kassâmdır, yenen lokmayı parçalar. Dördüncü rüzgârın adı 
dâfidir, yenen lokmanın kepeğini dışarı bırakır. Gönül şehre benzer. Ten 
kaleye benzer. İçinin kalabalığı pazara benzer. Yürek, akciğer, öd, dalak 
dükkânlara benzer. Doğruluk (sıdk), kabullenme (ikrar), isbat, dileme 
(irâdet), perhiz (riyâzet), şevk, muhabbet, korku (havf). Kesin bilgi 
(yakîn), kumaşa benzer. Akıl iki tarafı da kesen kılıca benzer. Ve yine 
sermayede kazanç var, zarar var. İman sermayeye benzer. Ve yine Cenâb-ı 
Hakk’ın buyurduklarını yerine getirmek kâr etmeye benzer. Îmânsız 
kalmak sermayeden zarar etmişe benzer. Müteâkiben akıl aya benzer, 
marifet güneşe benzer ilim yıldızlara benzer (s. 101). 
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Ve yine dünyada iki deniz var: Biri tatlı biri acı; birbirine karışmaz. 
Gözyaşı acı, gözbebeği yaşı tatlıdır. Eğer gözyaşı acı olmasa göz kokardı. 
Ve eğer gözbebeği yaşı tatlı olmasa göz görmez olurdu. Ve yine dünyada 
bulut ve yağmur var. Bundan dolayı tasa buluta benzer. Gözyaşı yağmura 
benzer. Ve yine gönül kuşa benzer. Kuş uçarken bazen şaşırır. Fakat 
gönül şaşırmaz. Zira gönül ile Allah arasında bir engel yoktur. Ve yine 
padişah var, başında tacı, sırtında kaftanı var. Ferman, taht, ülke, halk 
vardır. Tevhit tacdır, ibâdet gerdanlıktır, Müslümanlık kaftandır. Ferman, 
taht, ülke ve halk İslam’dır. Şimdi o halde ey can! Halk ve ülke, imanın 
fermanı, marifetin tahtıdır. 

Dünyada âlimler var ki, kimisi fıkıh ve kimisi miras paylaştırma 
(ferâiz) ilmini bilirler. Şimdi sözü bırakmak yok. Ağız tatlı ve acıyı bilir. 
Gönül hoş olanı ve olmayanı bilir. Gönül ne hüküm verirse dil onu söyler 
(s. 102).

Ve yine dünyada düşman var, savaş var. Nefis düşmandır. Nefise 
istediğini vermemek savaş etmek gibidir. Günahına boyun eğmek Yahudi 
olmaya benzer. Dinin emirlerine boyun eğmemek Hristiyan olmaya 
benzer. Hak’tan dönmek haça tapmaya benzer. Aç gözlülük, muhalefet 
etmeye benzer. Oyalanmak aslana benzer. Huysuzluk ayıya benzer. Şehvet 
ata benzer. Kızmak, öfkelenmek yılana benzer. Ve yine gönül, âlemin 
mutlak padişahı olan Tanrı’sının bakış yeridir. Gönül ile Allah arasında 
perde yoktur. Bu durumda şimdi mü’minlerin gönlü Kâbe’ye benzer. 
Gönül isteyenin yüzüstü sürünmesi gerekir. Onun için âşıklar yüzlerini 
yere sürerler. Hakkı batıldan ayırmak Kâbe’de ihram giymeye benzer.

Pişman olmak, kalan ömrümüzü Hakk’a kullukla geçirmek Safa ile 
Merve arasında gidip gelmeye benzer. Af dileyerek yürümek Kâbe’yi 
tavaf etmeye benzer (s. 105).

Marifet ağacının başı tevhittir. Özdeki îmândır. Kökü yakınlıktır. 
Kökü tevekkül, budakları kötülükleri nehiy, suyu korku ve ümit, yemişleri 
ilim, yeri mü’minlerin gönlüdür. Başı arşdan yukarıdır. Ve hem gönlün 
Arap dilinde yedi ismi vardır. Her bir adının yetmiş mânâsı vardır (s. 106).

Ey azizim! Akıl dört türlü nurdandır. İlki ay nurundandır. İkinci 
gün nurundan, üçüncü sidretü’l-müntehâ nurundan, dördüncü arş 
nurundandır. Şimdi onun için insanın sureti içinde akıl sultandır ve gönül 
içinde de rahatlıktır. Bundan başka Cenab-ı Hakk insana bunca nimet ve 
bunca giysiyi akıl sahibi olması sebebiyle vermiştir. O halde şimdi kimin 
ki gönlünde akıl nuru var ise iyi; eğer yok ise kendisine dahi faydası 
yoktur. Onun Cenab-ı Hakk katında da yeri yoktur (s. 129). 

Ay ve güneş batar, ilim okunur ama çoğu kez hatırda kalmaz. Kimin 
gönlünde ma’rifet olsa; ölüp kabre girse de hatırından gitmez. Belki 
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kabirde dahi faydası vardır. Güneş günde bir burçtan doğar, kalan diğer 
burçlar mahrum kalırlar. Akıllı gönüllerde üç yüz altmışaltı burç vardır. 
Ve yine sekiz Rahmânî kale vardır. Her bir kalenin yüz bin burcu vardır. 
Ma’rifet cümlesinin üstünde görevlidir. Bundan dolayı bütün burçlara 
erişir. Asla bir burç mahrum kalmaz. Her ne vakit güneş doğarsa nuru 
yere dokunur. Ancak ma’rifetli gönüllerin nuru arştan yücedir (s. 130).

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
Hünkâr, tüm bu bilgileri eserlerinde anlatıp, açıkladıktan sonra 

hakikatin âşikar olması için “Dört Kapı Kırk Makam”ın eksiksiz olması 
gerekliliği üzerinde durmuştur. Bu tasavvufi yolun bir süreç olduğu ve 
öğütleri tutanların da ‟İnsan-ı Kâmilˮ olma yolunda ilerleyeceğine dair 
kanıtları sunmaktadır. Hacı Bektaş Velî Hazretlerine göre:  ‟Kâmil insan; 
dünya nimetlerini elinin tersiyle iten, yalnızca Hakk’a gönlünü açan ve 
Hakk ile meşgul olan kişidir.ˮ Hz. Peygamber bir hadisinde, “Şeriat 
sözlerimdir, Tarikat fiillerimdir, Hakikat hâlimdir ve Marifet hâlimin 
başıdır” (Sarıkaya, 2008: 28) diyerek insanın dört kapıyı hayatına 
karakterize etmesi gerektiğini vurgulamıştır. Hünkâr da bunu eserlerinde 
latifeli, kıssadan hisse çıkarılabilecek şekilde ve hoş bir anlatımla tercih 
etmiştir.  

Alevi-Bektaşi tasavvufunda nihai istikamet olan ‟İnsan-ı Kâmil 
olmaˮ amacının, temiz bir kalp (gönül) taşımakla eş anlamlı olduğu 
görülmektedir. Bu aynı zamanda buyruklarda yazan şu ifadelerde de 
kendine yer edinmiş bir hakikattir: 

  Gönül sarayını pak et ki mihman-hane-i Hakk’dır.

  Vakit olur ki tahtını görmekliğe Sultan gelir.

Demek ki saray silinmiş, süpürülmüş olursa Sultanın hoşuna gider. 
Toprak o tâlibin başına ki erenleri hazır ve nazır bilmez ve gönül aynasını 
silmez. Hangi talibin gönlü temiz değilse ondan Peygamberler ve Erenler 
bizar (usanmış/bıkmış) olur (Yaman, 2013: 21).  

Ey Hakkʼa talip olan kardeş! İyi huylarla kötü huyların ne olduğunu, 
Cenneti kimlerin, Cehennemi kimlerin kazanacağını anlamış olsan gerek. 
Bir hadiste şöyle buyurulur: “Dünya, ahretin ekin tarlasıdır. Burada ne 
ekersen, orada onu bulursun.” İyi ve kötü ne yaparsan, öbür dünyada 
bulacağın odur. Hakk yoluna bağlanmak isteyen taliplere bu Buyrukʼta 
anlatılanlar yeter. Fakat akıllı ve arif kişilerle musahip (dost) olmadıkça 
gerçeğe erişmek zordur; kuru sözün faydası yoktur, bir kâmil mürşide 
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(kılavuza) sahip olmalıdır. Zira bal bal demekle, ağız tatlanmaz (Atalay, 
2011: 282-283): 

Yarabbi! Beni iki dünya hakkında emsalsiz kıl,

Yoksulluk tacı ile beni üstün kıl,

İstek yolunda beni rızk vericiden ayrı düşür,

Ve sana erişmeyen yoldan yüzüm çevir

                                                               (Hacı Bektaş Velî; Öz, 2011: 79).

Hacı Bektaş Velî Hazretlerinin “gönül eğitimimin” manevi misyonun 
da Yaradan’a olan ikrarın ve imanın taşınacağı büyük bir mülk/hazine 
olarak görülen gönül şehrinin her daim mamur edilmesi ve şeytani 
vasıfların o şehirden içeriye girmemeleri öğütlenir. Bu nedenledir ki 
Hazreti Pir, gönül hususunda oldukça ayrıntılı telkinlerde bulunmuş ve 
gönlün “çiğ kalmaması” için adeta ısrarcı bir üslupla da nasihatlerde 
bulunmuştur. Hünkâr’ımızın inanç dünyasında İslami ahlâkın ve Kur’an 
referanslı ayetlerin birçok karşılığı da görülmektedir. Ayetlerin Şeriat 
anlamından daha ötelerde tarikat ve marifet anlamları üzerinde de 
duran Hünkâr Hazretleri, gönlün Mutlak (Bâkî) Yaratıcıyla irtibatının 
kopmamasını amaçlamıştır. 

Hacı Bektaş Velî Hazretleri; yetiştirdiği, Anadolu ve Balkanlara 
gönderdiği halifeleriyle gönül eğitiminin en büyük mimarı olduğunu tarih 
seyri içerisinde defalarca ispatlamıştır. Çalışmamızda Hz. Pir Hacı Bektaş 
Velîʼnin eserlerinden hareketle insan merkezli ele alınan bir manevi 
telkin sisteminin ipuçlarını aktarmaya çalıştık. Umarız; Anadolu, kendi 
bağrında yetiştirdiği tüm ‟gülleriniˮ ve çorak gönüllere ‟Ser-çeşmeˮ 
olmuş Hacı Bektaş Velî Hazretlerinin mesajlarını toplumsal yaygınlıkla 
içselleştirebilir. Çağımızın ihtiyaç duyduğu ‟sevgi” ve “hoşgörüˮ yüklü 
bireylerin bu vesileyle yetiştirilmesine de katkı sağlayabilir. 
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