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ÖZET

Bu çalışmanın birinci bölümünde; Hacı Bektaş Velî’nin hayatına dair tarih-
sel veriler kısa bir biçimde özetlenmiştir. İkinci bölümde; Velâyetnâme’de an-
latılan söylencevi Hacı Bektaş kimliği ile ilgili olarak ortaya çıkan anakronik 
(tarih yanılgısı içeren) sorunlar, Bektaşiliğin tarih algısı üzerinden açıklan-
mıştır. Üçüncü bölümde; Velâyetnâme eksenli anlatılar üzerinden Hacı Bek-
taş Velî’nin, Sulucakarahöyük’e yerleşmesinin arkasındaki manevi sebepler 
ile tarihsel veriler birleştirilerek, Hünkâr’ın Anadolu’da yaşayan Türkmenleri 
bir araya getirme çabası açıklanmıştır. Dördüncü ve son bölümde ise yine 
Hacı Bektaş Velî’nin, Bektaşilik Tarikatı ve Türk Tasavvufu üzerinde oluştur-
duğu liyakat anlayışı, Velâyetnâme ve Eski Türk Töresinden örnekler verilerek 
açıklanmıştır.

ABSTRACT

In the first part of this study; historical data about the life of Hacı Bektaş 
Velî are briefly summarized. In the second part; the anachronical problems 
arising in relation to the mythical identity of Hacı Bektaş described in Vela-
yetname are explained through the historical perception of Bektashism. In 
the third part; the spiritual reasons behind Hacı Bektaş Velî’s settlement in 
Sulucakarahöyük and historical data were combined through the narratives 
based on Velayetname, and the effort of Hünkâr to unite the Turkmens living 
in Anatolia was explained. In the fourth and last part, the perceptive of merit 
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that Hacı Bektaş Velî has established on the Bektashi Order and Turkish Su-
fism is explained by giving examples from Velayetname and the Old Turkish 
Traditions

GİRİŞ

1. HÜNKÂR HACI BEKTAŞ VELÎ’NİN HAYATI VE VELÂYETNÂME 
İLE İLGİLİ TARİHSEL VERİLER

Kesin doğum ve ölüm tarihi hakkında bir şey söylemek zor olsa da Hacı 
Bektaş Velî’nin Hicri 606 (Miladi 1209-1210) tarihinde Nişabur’da1 doğdu-
ğu ve Hicri 669 (Miladi 1270-1271) tarihlerinde vefat ettiğine dair, tarihçi-
ler arasında genel bir kabul oluşmuştur.  Babası, İbrahim Sânî lakaplı Seyyid 
Muhammed b. Musa Sani, annesi ise bilgin bir zat olan Şeyh Ahmet’in kızı 
Hatem Hatun’dur.

Osmanlı yazarlarından Taşköprülüzâde, onu I. Murat (1362-1389) devri 
uleması arasında anmaktadır. Aşıkpaşazâde, onun doğu illerinden geldiğini 
ve Osmanlılardan hiçbiriyle görüşmediğini, Ahmet Eflâkî ise Hacı Bektaş 
Velî’nin Mevlânâ ile (1207-1273) çağdaş olduğunu söylemektedir.2

Velâyetnâme’ye göre Hacı Bektaş Velî, hayatını geçirdiği bugünkü Hacı 
Bektaş ilçesinin bulunduğu Sulucakarahöyük’te vefat etmiş ve aynı yerde top-
rağa verilmiştir. I. Murad, mezarını Yanko Madyan adlı mimara yaptırtmış, II. 
Bayezid ise mezarın kubbesini kurşunla kaplattırmıştır. Hacı Bektaş Velî’ye 
ait olduğu düşünülen eserler; Kitabu’l-Fevaid, Fatiha Suresi Tefsiri, Şathiyye, 
Nasihatler, Şerh-i Besmele ve Makâlât’tır.3

Aslında tarihsel ve söylencevi kimliği olmak üzere iki Hacı Bektaş Velî 
kimliğinden söz etmek mümkündür. Söylencevi Hacı Bektaş, Anadolu’da ya-
şamış diğer sufilerin ulaşamadığı oranda güçlü bir etkiye sahip olan mitolojik 
bir Hacı Bektaş Velî’dir. Bektaşilikten başka hiçbir tarikatın pîri de bu de-
rece muazzam bir kültün, güçlü bir imanın ve kutsallığın konusu olmamış-
tır. Onun mitolojik hayatını anlatan bilgilerin kaynağı da “Velâyetnâme” adlı 
eserdir. Bugünkü Alevi-Bektaşi toplulukları, onu bu eserin anlattığı mitolojik 
çerçevede tanımaktadırlar.

Tarihsel Hacı Bektaş Velî ise “Horasan Erenleri” diye bilinen Kalenderiye 
akımına mensup, dolayısıyla Horasan Melametiyye Mektebinden olduğuna 

1  Nişabur, bugün İran sınırları içerisinde, Hazar Denizi’nin güney doğusunda, Türkmenistan sınırına 
yakın ve İmam Rıza’nın türbesinin bulunduğu Meşhed kentine 120 km uzaklıkta bir şehirdir.

2  Muammer Ulutürk, ‘Hacı Bektaş Velî ve Mevlana Celaleddin-i Rumi, Tefekkür Dergisi, 57, (Kasım-A-
ralık 2012), s.1.

3  A.g.m., s.2.
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muhakkak gözüyle bakılan sûfilerden biridir. 1200’lerin başında gerçekleşen 
Moğol istilasıyla yaşadığı coğrafyadan Anadolu’ya doğru, kendine bağlı bir 
Türkmen aşiretiyle birlikte göç etmiş olmalıdır.4

Selçuklu Anadolu’sunda, Babâi hareketinin lideri Baba İlyas’ın çevresin-
de, Osmanlı’nın ve Yeniçeri Ocağı’nın kuruluşunda adı geçen Hacı Bektaş’ın, 
yaşadığı dönemde herhangi bir kaynağa girmeyişi, bazı araştırmacılar tarafın-
dan yaygın bir şöhrete sahip olmadığı biçiminde yorumlanmaktadır ki, bu da 
kanaatimizce doğrudur. Çünkü Anadolu’da savaşların ve göçlerin yoğun ol-
duğu bir dönemde, okur-yazar oranın son derece düşük olması, haberleşme, 
tarihi olayları kayda geçirme ve belgeleri muhafaza etme koşullarının çok zor 
olması nedeniyle yaşanan tarihsel olaylar, yaşandıkları süreçlerde kolaylık-
la yazıya geçirilememiştir. Döneme ait kısıtlı belge sayısı, bunun önemli bir 
göstergesidir.

Hacı Bektaş Velî’nin, Hoca Ahmet Yesevî tarafından yetiştirilip Anado-
lu’ya gönderildiğine dair bazı iddialar bulunmasına rağmen, yaşadıkları dö-
nem dikkate alındığında, Ahmet Yesevî (10935-11666) ile Hacı Bektaş Velî 
(1209-1271) arasında yüz yılı aşkın bir zaman dilimi olduğu görülmektedir. 
Ancak, Yesevî Ocağından etkilendiği konusunda mevcut araştırmacılar uz-
laşma halindedirler. Bunlardan Ethem Ruhi Fığlalı’ya göre, Hacı Bektaş Velî 
tahsilini Nişabur’da yapmış, Arapça ve Farsçayı iyi derecede öğrenmiş ve 
manevi terbiyesini de aynı yerde tamamlamıştır. Ahmet Yesevî’nin, onun ilk 
hocası olması tarihsel olarak mümkün görünmemekle birlikte, Yesevî etkisi 
fark edilmektedir.

Velâyetnâme’nin yazım tarihi ile ilgili bir başlık açmak gerekirse; ilkyazım 
tarihi belli olmamasına rağmen metin içerisinde Mehmet Han’dan ve oğlu 
II. Bayezid’in tahta oturduğundan bahsedilmesi,7 bize istinsah tarihi ile ilgili 
bir fikir vermektedir.  Bu bilgilere ek olarak, Bayezid Han’ın ölümü ile ilgili 
herhangi bir bilginin olmayışı ve Bektaşiliğin ikinci piri olarak anılan Balım 
Sultan’dan bahsedilmemesi ise Velâyetnâme’nin istinsah edildiği tarihin II. 
Bayezid’in hüküm sürdüğü 1481 ve 1512 tarihleri arasında olduğunu kuv-
vetle göstermektedir. Sultan II. Bayezid’in 1485-1486 yıllarında Hacı Bektaş 
Velî Dergâhında yaptırdığı düzenlemeler8 ile Balım Sultan’ın, Bayezid’in ki-

4  A.g.m., s.2.
5  Hayati Bice, “Pîr-i Türkistan HOCA AHMED YESEVÎ”, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Ankara, 2016, 

s.55.
6  Bice, a.g.e., s.263.
7  Hamiye Duran – H. Dursun Gümüşoğlu, “Hünkâr Hacı Bektaş Velî Velâyetnâmesi”, ed. Gıyasettin 

Aytaş, Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Merkezi, Ankara, 2010, s.901
8  T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı - Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, Hacı Bektaş Velî Külliyesi 

(Dergâhı), https://aregem.ktb.gov.tr/TR-12618/haci-bektas-velî-kulliyesi-dergahi.html. Erişim Tarihi: 
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şisel desteği ile 1501 yılında Hacı Bektaş Velî Dergâhının şeyhliğine geldiği9 
düşünülür ise, istinsahın 1486 ve 1501 yılları arasında gerçekleşmiş olması 
oldukça kuvvetli bir olasılıktır. 

Bu durum ise Hacı Bektaş Velî’nin evlendiği iddia edenlerin iddialarını 
geçersiz kılmaktadır çünkü Velâyetnâme’nin içeriğine bakıldığında, yukarıda 
da bahsi geçen Bektaşi Tarikatının ikinci Piri olarak kabul edilen ve mücerret-
liğin10 kurucusu sayılan Balım Sultan’dan11 ve tarikatın ilk mücerret Dedeba-
bası12 olan Sersem Ali Dedebaba’dan13 bahsedilmemesi önemli bir ayrıntıdır.

Bu bilgilere bağlı olarak Velâyetnâme’nin mücerret erkânı uygulayan Ba-
bagân Bektaşilik14 veya ona bağlılar tarafından yazıldığı veya yazdırıldığı bil-
gisi, mevcut tarihsel verilerle uyuşmamaktadır.

2. VELÂYETNÂME VE ANAKRONİZM SORUNU

Velâyetnâme’ye tarih dizimi (kronolojik) olarak bakıldığında birçok tarih-
sel sorunla karşılaşırız. Bunlar:

a) Hacı Bektaş Velî’nin Ahmet Yesevi ile görüşmesi,
b) Lokman Perende ile görüşmesi,
c) Mevlana ile aynı dönemde yaşaması,
d) Yunus Emre ile görüşmesi,
e) Orhan Gazi ile görüşmesi ve benzeri konulardır.
Yine de Aşıkpaşazâde hariç bütün kaynaklar, Hacı Bektaş Velî’nin Orhan 

Gazi ile görüştüğünü kabul eder. Buna rağmen bir anakronizmin varlığı, el-
deki mevcut verilere bakarak kaçınılmaz bir biçimde karşımıza çıkmaktadır. 

Bu anakronizmde ilk ve en önemli etki, Hacı Bektaş Velî’ye ait bilgilerin 
onun yaşadığı dönemde yazıya aktarılamaması ve çeşitli nedenlerle toplum-
sal belleğe kaydedilerek sözlü kültür içerisinde kuşaktan kuşağa aktarılması-
dır. Bu durum, aynı zamanda Alevîlik-Bektaşilik meselesinin tarihsel gelişim 
sürecini de net bir şekilde ortaya koyamama sorununu doğurmaktadır. Zira 
“Alevîlik-Bektaşilik, üst üste bindirilen, dalga boyları birbirine geçmiş bir süreçler top-
luluğu olarak günümüze gelmiştir; başlangıç ve bitiş noktalarını tespit etmek çok kolay 

16 Ekim 2020.
9  TDV İslam Ansiklopedisi - M. Baha Tanman, HACI BEKTÂŞ-ı VELÎ KÜLLİYESİ, https://islaman-

siklopedisi.org.tr/haci-bektas-i-velî-kulliyesi. Erişim Tarihi: 16 Ekim 2020.
10  A. Yılmaz Soyyer, “Hünkâr Ansiklopedik Bektaşilik Sözlüğü: Mücerredlik Maddesi”, Post Yayınları, 

İstanbul,2019, ss.312-313
11  Soyyer, a.g.e., Balım Sultan Maddesi, ss.86-87
12  a.g.e., Dedebaba Maddesi, s.140
13  a.g.e., Sersem Ali Baba Maddesi, s.379
14  a.g.e., Babagân Maddesi, ss.74-75
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değildir. Üstelik konu bir bütün hâlinde anakronizm örneği olarak karşımıza çıkmak-
tadır; iç içe geçmiş bir geçmişte, hem geçmiş hem de bugün ve gelecek kaybolmuştur”15 
denilebilir.

Bu anakronizmin oluşmasında bir diğer etken ise 15. Yüzyılın ilk çeyreğin-
den itibaren Osmanlı Merkezileşmesinin göbeğinde yer alan Bektaşi Tarikatı 
ve tarikat ile ilgili bilgileri yazıya aktaranların, güçlü bir sözlü kültürün de 
etkisiyle Bektaşilik haricindeki diğer tasavvufi kişileri ve olayları Bektaşilik 
ile ilişkilendirmeleridir. Bu ilişkilendirmenin yapıldığı yüzyıldan ve hatta gü-
nümüzden de bakıldığında:

a) Hacı Bektaş Velî’nin kesinlikle Hoca Ahmet Yesevi’nin ardılı olduğu,
b) Hacı Bektaş Velî’nin Türkçeye ve Türk diline önem verdiği,
c) Hacı Bektaş Velî’nin şeriat kurallarına uymakla beraber Bâtınî bir anla-

yışa sahip olduğu,
d) Velâyetnâme’de bahsedilen Yunus Emre’nin şiirlerinin Bektaşilerin gö-

rüşleriyle paralellik taşıdığı, 
e) Velâyetnâme’de bahsedilen Mevlana’nın ardından ortaya çıkan Mevlevi 

Tarikatının Şemsi Kolunun, Bektaşiliğe benzer bir tasavvufi anlayışa sahip 
olduğu,

f) XIV. yüzyıldan itibaren Bektaşiliğin güçlenerek Abdallar, Kalenderiler, 
Vefâiler, Haydariler ve Hurufiler için bir çatı yapı haline geldiği,16

g) Bektaşiliğin erken dönemde, fetih hareketleriyle olan ilişkisinden dola-
yı kurumsallaşmaya başladığı,17

h) Fetret Devrinde devleti bir arada tutan Ahi örgütlenmelerinin de za-
manla Bektaşilik içerisinde erimeleri18 ve bunu doğrular biçimde Ahi erkânla-
rının Bektaşi erkânları ile olan benzerliği,

i) Ahi Fütüvvetnâmelerinde19 yer alan bazı duaların, Bektaşi Gülbangla-
rı20 ile aynı olduğu,

j) Osmanlı’nın merkezi ordusu olan Yeniçeriler’in, ocaklarının piri olarak 
Hacı Bektaş Velî’yi kabul ettikleri, 

k) Velâyetnâme’nin istinsah edildiği tarih aralığında, dönemin padişahı 

15  Harun Yıldız, “Anadolu Alevîliğinin Yazılı Kaynaklarına Bir Bakış”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî 
Araştırma Dergisi, 30.1302-6453, 2004, ss.324-325.

16  Yalçın Çakmak - İmran Gürtaş, “Kızılbaşlık, Alevilik, Bektaşilik Tarih-Kimlik-İnanç-Ritüel”, İletişim 
Yayıncılık, İstanbul, 2015, s.116.

17  H. Dursun Gümüşoğlu, “Sadık Abdal Divanı”, Horasan Yayınları, İstanbul, 2009, ss.33-35.
18  Eşref Doğan - Hasan Çelik, “Hû Erenler! Hâyy’dan Geldik Hûʼya Gideriz: Alevi-Bektaşi Deyimleri-

nin Türk Edebiyatına Yansımaları”, Millî Kültür Araştırmaları Dergisi (MİKAD), 2.2587-1331, Aralık 
2017, s.205.

19  Cemal Anadol, “Türk-İslam Medeniyetinde Ahilik Kültürü ve Fütüvvetnâmeler”, T.C. Kültür Bakanlı-
ğı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yayınları, Ankara, 1991, ss.14-15

20  Soyyer, a.g.e., Gülbang Maddesi, ss.190-191
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olan Sultan II. Bayezid’in Bektaşilik ile olan ilişkisi ve Hacı Bektaş Dergâhın-
da yaptırdığı düzenlemeler21 gibi buraya kadar sayılan maddeler, Velâyetnâ-
me’nin yazarı ve istinsah edicileri üzerindeki tarihsel etkileri anlamak adına 
önemli konu başlıklarıdır.

Yazar veya istinsah ediciler üzerinde bu tip etkilerin varlığını bir olasılık 
dâhilinde kabul etsek bile, o tarihten günümüze kadar çok az değişerek gelen 
bu bilgiler, tarihçilerin ve araştırmacıların önünde çözülmesi ve ilişkileri ku-
rulması gereken bir veri yığını olarak durmaktadır. 

Bu durumu günümüze dair bir örnekle açıklarsak eğer dünya görüşünü 
Atatürk’ün siyasi görüşleri doğrultusunda belirleyen birisinin: “Benim başöğ-
retmenim Atatürk’tür!” dediğinde, bu kişinin söyledikleri elbette Atatürk ile 
aynı zaman diliminde yaşamadığı için “kronolojik” olarak yanlıştır. Buna rağ-
men o kişinin Atatürk’ü manevi anlamda öğretmen olarak kabul etmesi ise 
reddedemeyeceğimiz bir doğrudur. İşte tarihi verilerle çelişen bu manevi ger-
çekliğin bir benzeri Velâyetnâme için geçerlidir.

Velâyetnâme ile ilgili anakronizmin üçüncü ve gözden kaçan sebebini ise 
şahsi kanaatimizce en doğru biçimde İrene Melikoff ortaya çıkarmıştır. Meli-
koff’a göre aslında kendisi münzevi bir yaşam süren Hacı Bektaş, daha sonra 
Orhan Gazi’nin yoldaşları arasında yer alan ve kendisini Hacı Bektaş’a atfe-
den Abdal Musa tarafından meşhur edilmiştir. Abdal Musa sayesinde Bektaşi-
lik, Osmanlı elitleri tarafından benimsenmiş ve hatta Yeniçeri Ocağının resmi 
tarikatı haline gelmiştir.22 Melikoff’un aktardığı bu bilgiye bakarsak eğer Ab-
dal Musa’nın kendini Hünkâr’a atfetmesi, Bektaşi İrfanı açısından tarikatın 
geleneklerine uygun bir davranış biçimidir. Çünkü Bektaşilikte her mürit, 
kendisini yetiştiren mürşidin nefesi yani manevi doğumuna kaynaklık eden 
bir baba olduğunu, tarikat içerisinde öğrenir. 

Bektaşilik erkânı açısından manevi makamların sürekliliği, Melikoff’un 
bahsettiği atıf konusunun temelinde yatan önemli sebeplerden biridir. Örne-
ğin, Hacı Bektaş Dergâhında veya diğer büyük Bektaşi Dergâhlarında ikrar23 
vererek tarikata giren bir mürit, önce o dergâhın At Evi’nde muhib24 olarak 
fiziki ve manevi yolculuğuna başlar. Muhib, yola sadakati ve liyakatine bağlı 
olarak Aş Evi’nden mezun olur ve yine aynı At Evi’nin dervişliğine25 yükse-

21  Duran – Gümüşoğlu, a.g.e., s.903.
22  Hamit Aktürk, “Değişen Etkisiyle Alevi Düşüncesinde Hacı Bektaş Velî”, “Bilgeler Zirvesi Gönül Sul-

tanları Buluşması Uluslararası Sempozyumu Bildirileri: Alevi Bektaşi Hiyerarşik Yapılanmasında Rol 
Model Olarak Hacı Bektaş Velî, 26-28 Mayıs 2014, ed. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir 
Valiliği, s.226.

23  Soyyer, a.g.e., İkrâr Maddesi, s.233
24  a.g.e., Muhib Maddesi, s.307
25  a.g.e., Derviş Maddesi, s.146
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lerek hizmete ve manevi yolculuğuna bir başka seviyede devam eder. Aynı 
makamlar, farklı yetkinlik seviyelerinde Muhib, Derviş, Baba26 ve Halifebaba27 
olarak geçilir. Benzer biçimde Aynü’l Cem28 meydanındaki postlara oturan 
Halifebaba, Baba, Derviş ve Muhibler, tarikata sadakatle hizmet ettikleri sü-
rece o postlara oturabileceklerinin, liyakat sahibi oldukları oranda da ilerle-
yebileceklerinin bilincindedirler. Bu ilerlemenin en üst derecesi ise tarikat 
hiyerarşisine göre Dedebaba29 makamıdır. Dedebaba, Babagân Bektaşilerce 
Hacı Bektaş Velî’nin postunda, onu temsilen oturmaktadır ve Dedebaba vası-
tası ile tarikat mensupları, Hünkâr Hacı Bektaş Velî ile Ehli Beyt’e bağlanan, 
kesintisiz bir manevi zincirin son halkasında olduklarını düşünürler. 

Erkânlar açısından bakılırsa, Kur`an merkezli tasavvuf düşüncesine kay-
naklık eden -Hz. Musa’nın Tuva Vadisi’ne yalın ayak girmesi gibi- önemli an-
latıların, ayetlerde ifade edildikleri biçimiyle Bektaşi erkânlarında uygulandığı 
görülür. Bektaşi olacak kişi, tarikata giriş töreninde yine Kur`an’da anlatıldığı 
biçimiyle, Hz. Musa gibi yalınayak30 içeriye alınmaktadır.31 

Benzer şekilde Bektaşi erkânlarında kullanılan kandil ve mum gibi öğeler, 
öncelikle Kur`an referansından hareket etmekle beraber hem İncil hem de 
Tevrat’ta geçen metinlerle de uyum içerisindedir. Kur’an’da Nur Suresi 35. 
ayette32 Tanrı’nın yerin ve göğün nuru olduğu açıklanmakta, 36. ayette33 ise 
“Kandil, Allah’ın yükseltilmesine ve içinde adının anılmasına izin verdiği ev-
lerdedir. Orada sabah-akşam O’nu tespih eder” denilmektedir.

Görüldüğü üzere Bektaşiliğin semavi dinlere yaklaşımı, bu dinlerin bir-
birlerinden ayrılarak farklılaşmış dinler oldukları yönünde değildir. Aksine 
Kur`an’a da uygun olarak Hz. Musa’yı34, Hz. İsa’yı35 ve Hz. Muhammed’i36 
aynı Tanrı’nın gönderdiğine iman etmişlerdir. Bektaşiler, bütün semavi dinle-
ri İslam dini olarak kabul ettikleri için farklı gibi gözüken Musevilik ve Hris-
tiyanlığı da o bütünden ayırmamışlardır. 

26  a.g.e., Baba Maddesi,  s.73
27  a.g.e., Halîfebaba Maddesi,  s.203
28  a.g.e., Âyinü’l-Cem ve Aynü’l-Cem Maddesi, ss.69-71
29  a.g.e., Dedebaba Maddesi, s.140
30  Yaşar Nuri Öztürk, “Kur’an-ı Kerim Meali (Türkçe Çeviri):Taha Suresi 12. Ayet Meali”, Hürriyet 

Ofset, İstanbul, 1994, s.285.
31  M. Kemal Atik, “Bektaşi İlmihali, Necip Asım (Yazıksız)”, KSÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 

11,2008, s.169.
32  Öztürk, a.g.e., Nur Suresi 35. Ayet Meali, s.323.
33  a.g.e. Nur Suresi 36. Ayet Meali, s.323.
34  a.g.e., Hud Suresi 96. Ayet Meali,s.211.
35  a.g.e, Maide Suresi 46. Ayet Meali, s.112.
36  a.g.e, Bakara Suresi 119. Ayet Meali, s.31.
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Sonuç olarak Abdal Musa’nın, Yeniçeri Ocağı’nın kuruluşu esnasında kendi 
yaptıklarını tasavvufi gerekçelerle sahiplenmeyip, kendinden daha önce yaşa-
mış ve pir olarak kabul ettiği Hacı Bektaş’a atfetmesi, kendisini de Hünkâr’ın 
hedefini gerçekleştiren bir araç olarak görmesi, Velâyetnâme’ye Abdal Mu-
sa’nın değil de Hünkâr’ın Yeniçeri’ye börk giydirmesi biçiminde yansımıştır. 
Bektaşi ulularının bu atıf sistemini, yukarıda saydığımız birçok sebebe bağlı 
olarak bir yöntem olarak kullanmaları, olaylar ve şahıslar arasında bağ kuran 
bir tarih algısı için görünürde hatalı sonuçlar vermektedir. 

3. HACI BEKTAŞ VELÎ’NİN SULUCAKARAHÖYÜK’E YERLEŞME 
SEBEPLERİ

Eserlerinde yer alan inanç unsurlarına göz atıldığında, Hacı Bektaş’ın 
Kur’an’a iyi derecede vâkıf olduğu, inanç esaslarını yorumlarken Kur’an’dan 
hareket ettiği ve bu çerçevede açıklamalar getirmeye çalıştığı görülür. Hacı 
Bektaş Velî öğretisi, temelini kadim Türk kültüründen alan ve Şeyh Ahmet 
Yesevi geleneğinin devamı durumundadır. Türklerin Anadolu’yu yurt edinme-
leri sürecinde bu geleneğin büyük rolü vardır. Dönemin önemli isimlerinden 
olan Mevlana, İbn Arabi ve Sadreddin Konevi gibi isimler Arapçanın yanında 
Farsça gibi dillerle konuşup yazarken Hacı Bektaş Velî Türkçeyi tercih etmiş-
tir. Yayınlanan eserlerinin çoğunluğu bu hakikate işaret etmektedir. Onun öğ-
retisi, niteliği açısından sevgi, dostluk ve barış gibi ilkeler üzerine kuruludur. 
Bu öğreti içinde savaş ve kavganın yeri yoktur.37

Hacı Bektaş’ın Sulucakarahöyük’e gelerek gözden uzak küçük bir köye 
yerleşmesi, ondan bahseden ilk Osmanlı kaynaklarında onu değersiz gösteren 
bir tutuma yol açmıştır. Ancak bu kaynakları iyi incelediğimizde, bu küçüm-
seyici tavrın geçmiş bir hesaplaşmaya dayandığını görürüz. Elvan Çelebi ve 
Âşık Paşazade gibi yazarlar, Baba İlyas soyundan gelmektedirler ve Hacı Bek-
taş Velî’yi, dedelerinin kendilerince haklı isyanına karışmadığı için gözden 
düşürmeye çalışmaktadırlar.38

Tam bu noktada savaştan ve kavgadan uzak duran Hacı Bektaş Velî’nin 
evlilik de dâhil, dünya nimetlerine istek duymayan bir karakter taşıdığını söy-
leyebiliriz. Anadolu’ya ilk geldiği dönemlerde Baba İlyas’ın Selçukluya karşı 
isyanına taraf olmamış ve Türkmenlerin, yaklaşan Moğol tehlikesi karşısında 
zaafa düşürülüp haksız bir biçimde kardeşkanı akıtılmasını hoş karşılama-
mıştır. Onun, süreç içerisinde tanıyıp değer verdiği bir şeyh olan Ahî Evran’ın 

37  Sıddık Korkmaz, Hacı Bektaş velî Öğretisindeki İtikadi Unsurların Menşei, Türk Kültürü ve Hacı 
Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 2011, Sayı 59, ss.119-120.

38  Ziya Avşar, “Hacı Bektaş Velî”, Anadolu’da Bir Kurucu Akıl; Hacı Bektaş Velî, ed. Bülent Kara, İncir 
Yayıncılık, Kayseri, 2017, s.23.
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isyanına katılmayışını ise bu isyanın başarıya ulaşma ihtimalini, zayıf görmüş 
olmasına bağlayabiliriz. Çünkü herhangi bir başarısız kalkışmanın binlerce 
masum Türkmen’in canına mal olacağı çok açıktır. Bu duruma bakarak, Hacı 
Bektaş Velî’nin neticesiz isyanlardan uzak durulması ve Müslüman Türkmen-
lerin zalimler elinde helâk olmaması konusunda Mevlana ile mutabık oldu-
ğunu söyleyebiliriz.39

Bektaşî Velâyetnâmesi’nde onun Hacca gidip hacı unvanını aldıktan sonra 
Anadolu’ya geldiğini belirten anlatıya göre izlediği yol, Mevlânâ’nın ailesi-
nin izlediği yola çok benzemektedir. Bektaşlı Oymağı, Anadolu’da Elbistan, 
Amasya, Sivas, Kayseri gibi kentler arasında bir müddet gezdikten sonra Hacı 
Bektaş Velî ve kardeşi Menteş, Amasya’ya giderek daha sonra Babailer İsyanı-
nı başlatacak olan Baba Resûl lakaplı Şeyh İlyas-ı Horasani ile görüşmüşler-
dir. Kaynaklar bu görüşmeden hareketle ve Baba Resûl’ün de Vefayî (Vefai) 
şeyhi olmasına dayanarak onu, Vefayîlik’e girmiş ve Baba İlyas’tan halifelik 
almış gibi gösterirler ki bu bilginin doğruluğu tartışmaya açıktır. Hacı Bektaş 
Velî’nin Vefayîlik’e intisap etmesinde bir sıkıntı yoktur. Zira bu tarikatın ku-
rucusu Bağdatlı Ebu’l- Vefa da tarikat eğitimini Buhara’da tamamladığı için 
Melamiliğe mensup bir şeyhtir ve tasavvufi anlayışı Hacı Bektaş’ın Yesevîlik 
anlayışı ile büyük ölçüde örtüşmektedir. Ancak Hacı Bektaş Velî, sanıldığı 
gibi Baba İlyas’a intisap etmiş bir Vefayî (Vefai) halifesi olsaydı, Babailer İsya-
nına iştirak etmekten başka bir tercihi olamazdı.

Ziya Avşar’a göre; Hacı Bektaş Velî, Baba İlyas’la bir Yesevî halifesi olarak 
görüşmüş ve muhtemelen Baba İlyas’ın kendi isyan çevresine katılma tekli-
fini usulünce reddetmiştir. Ancak öyle anlaşılıyor ki Bektaşlı aşiretinin beyi 
olan kardeşi Menteş, isyanın kendi siyasî beklentilerine denk düştüğünü he-
sap ederek bu teklifi oldukça sıcak karşılamıştır. Bu görüşmeden sonra Hacı 
Bektaş Velî, Baba İlyas’ın etki alanında bulunan Amasya, Sivas, Tokat, Malat-
ya, Maraş ve Elbistan gibi yerlerde hoş karşılanmayacağı için Kayseri yoluyla 
Babailerin etki dairesinin dışında bulunan Kırşehir’e gelerek, bugünkü adı 
Hacı Bektaş olan Karayol’a ulaşmış ve Çepni boyunun bu küçük kışlağına 
yerleşmiştir. Eğer Hacı Bektaş Velî, Baba İlyas’la şu veya bu şekilde bir müna-
sebette bulunmuş olsaydı Selçuklu Devleti’nin onu orada yaşatması mümkün 
olmazdı. Gerçek şu ki: kardeşi Menteş’e bağlı kendi oymağı isyana iştirak 
etmiş ve Menteş, Sivas’taki çarpışmada öldürülmüştür. Kardeşi ve oymağı 
isyana iştirak etmiş birinin affedilmesi için adının hiçbir şekilde bu başkaldırı 
ile anılmaması gerekir ki Hacı Bektaş Velî’nin izlediği yol da tamamen bu 
hareket tarzı içerisinde olmuştur.40

39  Avşar, a.g.e., s.23.
40  a.g.e., ss.21-22
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Hacı Bektaş’ın Horasan’dan geldiğinde siyasi başkent olan Konya yerine, 
kültürel başkent sayılabilecek, Sulucakarahöyük civarında bulunan Kapadok-
ya bölgesine yerleşmesinin bir başka nedeni de Hristiyan topluluklarla daha 
yakın ilişki içinde bulunma arzusunu bize düşündürmektedir. Şüphesiz bu 
isteğin arkasında yatan temel unsur hem bölge halkına hem de Hristiyanlığın 
önde gelen din aydınlarına, Türk Kültürü ve İslam dinini tanıtmak gayreti 
olarak algılanmalıdır.41

Hacı Bektaş Velî, Ürgüp yöresindeki Hıristiyanlarla çok sıkı ilişkiler ge-
liştirmiş, onların ihtidasına zemin hazırlamıştır. Nitekim kendisine yakınlık 
duyan bölge Hıristiyanları tarafından “Aziz Charalambos” adıyla takdis edil-
miştir.42 Haralambos’un43 isim manası, Latince Chara ve Lampo kelimele-
rinden gelmekte ve neşe ile nur saçan, parlayan anlamına gelmektedir. Aziz 
Haralambos (M.S.89-202)  I. yüzyılda Manisa’da doğmuş ve Hristiyanlık için 
önem arz eden bir azizin de adıdır.  Anlaşıldığı kadarı ile bölgedeki Hristiyan-
ların Hünkâr Hacı Bektaş Velî’yi bu azizin adı ile anmaları, onun kişiliğine 
gösterdikleri sevgi ve saygıdan kaynaklanmakta ve Hünkâr’ı, Aziz Haralam-
bos’un yeniden dünyaya gelişi olarak tanımlamaktadırlar.

Velâyetnâme üzerinden bir başka okuma yaptığımızda ise Müslümanlar 
açısından yenmesi haram ve murdar44 olarak nitelen domuz ile ilgili şöyle 
bir hikâye anlatılmaktadır: Bir gün Kalecik civarından birileri Hünkârı gör-
mek için yola çıkarlar ve eskiden kadılık yapmış fakat sonra Hünkâr’ın dervişi 
olmuş olan bir kişinin de kendilerine öncülük etmesini isterler. Bir konak 
yerinde gruptakilerden biri bir grup domuzun içerisinden bir yavru domuzu 
yakalar ve eğlenmek için de boynuna bir çan takarlar. Domuz yavrusu ça-
nın sesinden ürküp sürekli kaçtığı gibi diğer domuzlar da bu sesten korkup 
kaçıştılar ve bu grupta bulunanlar dervişin tüm uyarılarına rağmen eğlen-
meye devam ettiler. Kırşehir’e geldiklerinde Hünkâr, Ahi Evran ile Gülbey 
Pınarında sohbet etmekteydi. Gelenler Hünkârı burada görünce elini öpüp 
ayağına düştüler. Hünkâr bu gelenlere bakıp: “O domuz yavrusu size ne yaptı da 
boynuna çan taktınız! Çanın sesinden ürkerek kaça kaça kimisi öldü, kimisi de perişan 
oldu. Hakk’a giden Hak yolunun hakkı için hiçbir yerde alnımız terlemedi, bu domuz 
yavrusunun boynundaki çanı alıncaya kadar. İşte ona taktığınız çan”45 diyerek kız-
gınlığını göstermiştir.

41  Korkmaz, a.g.m., s.121.
42  Hakan Yalap,“Edebiyattan Sosyolojiye: Besmele ve Fatiha Tefsirleri Üzerinden Bir Şerh Denemesi”, 

Anadolu’da Bir Kurucu Akıl; Hacı Bektaş Velî, İncir Yayıncılık, Kayseri,2017, s.143
43  Okunuşu ve Velâyetnâme’de geçtiği şekliyle: Haralambos
44  “Murdar: Kirli, pis”, Türk Dil Kurumu Sözlükleri, Erişim Tarihi: Ekim 15, 2020 https://sozluk.gov.tr/ 
45  Duran – Gümüşoğlu, a.g.e., ss.499-503
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Hacı Bektaş Velî’nin domuz yavrusu ile ilgili bu menkıbesinden anlaşıla-
cağı üzere Hristiyanlar için sıradan fakat Müslümanlar için murdar olan bir 
hayvanı, dini değerler üzerinden değil de domuzun yaşama hakkı üzerinden 
değerlendirerek ona saygı duyması elbette Anadolu ve özellikle Kapadokya 
civarında yaşayan Hristiyanların dikkatini çekmiş, takdirini kazanmıştır. Aynı 
şekilde onun takipçileri açısından da bir hayvanın yenmesinin yasak olması 
ile yaşam hakkına saygı duyulmasının farklı şeyler olduğunu da Hacı Bektaş 
Velî bu örnekle göstermiştir. 

Yine Hacı Bektaş Velî’nin Hristiyanlar ile olan ilişkilerine devam edecek 
olursak eğer Velâyetnâmeye göre Hünkâr, Ürgüp’te Sineson adındaki köyde 
bir Hristiyan kadınına rastlar. Kadın, gördüğü bu dervişe ekmek vermek is-
ter ama yoksulluklarından dolayı buğday ekip biçememektedirler; üzülerek 
Hünkâr’a yanında sadece çavdar ekmeği olduğunu, verecek başka bir şeyi ol-
madığını söyler. Hünkâr da, Velâyetnâme’ye göre keramet gösterir, onlar için 
dua eder ve köylüler o günden sonra çavdar ekip buğday biçerler. Hünkârın, 
köylerinde kaldığı yeri de kutsal bir ziyaretgâh yaparlar.46

Bu anlatıdan anlaşılacağı üzere Hacı Bektaş Velî, erkek-kadın, Müslü-
man-Hristiyan ayırt etmeden bölge halkı ile ilişkiler kurmuş, iyi niyetli ve 
yardımsever davranan kim olursa olsun, onlara olumlu kerametleri ile karşı-
lık vermiştir. Hünkârın, farklı dini ve etnik gruplar ile iyi ilişkiler kurması ve 
bir birliktelik sağlamaya çalışması açıkça görülmektedir.

Hünkârın, bu gibi toplulukların kendi dinlerinden veya törelerinden vaz-
geçmeden,  bir birlik etrafında buluşmalarını sağlamaya çalışmasının bir 
başka sebebi ise Horasan civarında gördüğü Moğol yayılmacılığı olmalıdır. 
Kendisinin ve oymağının da göç etmesine sebep olan ve Horasan’ı istila eden 
Moğolların, büyük bir ihtimalle Anadolu’ya doğru ilerleyeceklerini erkenden 
sezmiş olmalıdır. Böylelikle Anadolu coğrafyasındaki Müslüman-Hristiyan 
herkesi tehdit edecek ve katledilmelerine yol açabilecek bir istilâya karşı, 
Türklerin Ehli Beyt merkezli, birleştirici İslam yorumunu Anadolu’ya yay-
mıştır. Hünkâr: “Bir olalım, iri olalım, diri olalım” diyerek farklı etnik ve dini 
toplulukları, yaklaşmakta olan çok büyük bir tehlikeye karşı birlikte hareket 
etmeye çağırmıştır. Kendi halifelerini, Hristiyanların,  Tatarların ve Moğolla-
rın hüküm sürdüğü yerlere göndererek, bu toplulukları Müslüman yapmaya 
gayret ederek, olası bir tehdidi azaltmaya çalıştığı gibi halifeleri aracılığıyla 
uzak merkezlerden Anadolu’ya karşı oluşabilecek bir saldırıya karşı da bir 
çeşit erken uyarı sistemi kurmuştur.

46  a.g.e., ss.241-245.
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4. VELÂYETNÂMEYE GÖRE HACI BEKTAŞ VELİ’NİN LİYAKAT 
ALGISI

Liyakat, Türkler için son derece önemli bir kavramdır. Öyle ki; Türk töresi-
ne göre, ne beşikteki çocuğa ne de rüştünü ispatlamamış bir reise, ne olursa 
olsun, itaat edilmezdi. Han öldüğü vakit çocukları olsa dahi çok kere eşleri 
olan hatunlar hükümet işlerini yürütürlerdi ve bu yürütmeyi vekil olarak de-
ğil asıl olarak yaparlardı. Çünkü töreye göre hatun da han gibi başkumandan 
kabul edilmiştir; fakat liyakat şartıyla. Örneğin Temuçin’in annesi Ulun Ha-
tun, senelerce kabilesini ve topraklarını yönetmiştir. Temuçin, cengiz olarak 
seçildiğinde hem annesinin makamını hem de babasının verasetini kazanmış-
tır. 47 Çünkü zorlu siyasi ve doğa şartlarında var olmak için sürekli savaşan 
ve mücadele eden Türkler açısından iktidarı veya makamları liyakatsiz ellere 
teslim etmek, yok olmak demekti. Dolayısı ile Türk Töresi açısından yetkinlik 
yani liyakat sahibi olmak zamanla bir varlık koşulu haline dönüşmüştür. Bu 
liyakat anlayışına göre kadın-erkek ayrımı da yapılmamıştır. 

Yine Türklerin erginliğe, yetkinliğe bakış tarzları, Oğuz töresine göre bir 
gencin ad almak için yiğitlik göstermesi gerekliliği ile anlatılır. Yiğitlik göster-
me, lâyık olma ve liyakat sahibi olmak gibi unsurlar, Dede Korkut Masalların-
da bizlere Türklerin asli davranış biçimleri olarak tanıtılmaktadır.

Gölpınarlı, Hacı Bektaş Velâyetnâmesi’nin dine dayanan Türk edebiyatın-
daki zincirin adeta bir halkası olduğunu belirtir ve Velâyetnâme’yi, Kitâb-ı 
Dede Korkut ile beraber anarak şöyle dile getirir : “Bu zincir Kitâb-ı Dede Kor-
kut’la başlar. Hamza-Nâme, Kitab-ı Ebâ- Müslim, Battal Gazi ve Danişmend Gazi des-
tanları, Saltuk-Nâme kitaplarıyla yürür, Otman Baba Velâyetnâmesinden sonra Hacı 
Bektaş Velâyetnâmesini verir; bu eserden sonra da Hacım Sultan, Abdal Musa, Seyyid 
Ali Sultan, Demir Baba Velâyetnâmeleri gibi küçük eserlerle tamamlanır”48

Necip Asım’ın Bektaşi İlmihalinin son cümlesinde de ehil (liyakatli) ol-
mak ile ilgili önemli bir uyarısı vardır : “Azizim” Sakın ha sakın ehli olmayana hiz-
met verilmeye. Zira erenlerimizin ehil olmayana bir şey verilmesine laneti vardır. Erenler 
lanetinden çekinmek üzerimize gereklidir…”49

Böyle bakıldığında Hacı Bektaş Velî, Türk Töresinin liyakate verdiği öne-
mi Anadolu’da İslam içerisinde ve tasavvufi bir bakış açısı ile yeniden tesis 
etmiştir. Bunu da Hz. Muhammed’den Hz. Ali’ye ve Ehl-i Beyt’e, oradan da 
İmamlar yolu ile Horasan’a ve Hoca Ahmet Yesevi’ye ulaşan ve kendisine 

47  Baha Said Bey, “Türkiye’de Alevi - Bektaşi, Ahi ve Nusayri Zümreleri”, Haz. İsmail Görkem: Kültür 
Bakanlığı, Ankara, 2000, s.113.

48  Melek Malkoç Meteer, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili Edebiyatı Anabilim 
Dalı Türk Dili Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Edirne, 2012, s.3.

49  Atik, a.g.m., s.177.
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devrolunan manevi emanetleri, liyakatli kişilere asalet, zenginlik veya sosyal 
statülerine bakmaksızın vererek yapmıştır. İrşat yani toplumu aydınlatma gö-
revi verdiklerine taç, hırka, alem, çerağ gibi emanetlerin yanında sofra vererek 
sofra açma yani eğitim yetkisi vermiş, derviş yaptıklarını ise usulüne göre 
tıraş50 ettirmiş ve taçlarını tekbirlemiştir. 

Velâyetnâmeye göre dervişlik ve halifelik verdiği kimseler şunlardır:

1. Hacı Tuğrul51

2. Tapduk Emre52

3. Çoban İbrahim Hacı53

4. Bahaeddin Bostancı Çelebi54

5. Seyyid Cemal Sultan55

6. Kolu Açık Hacım Sultan56

7. Sarı İsmail57

8. Resûl Baba58

9. Huzurunda sürekli sohbetinde bulunan 360 halife59

10. Karadonlu Can Baba60

11. Hoy Ata61

12. Sarı Saltuk Baba62

13. Ulu Abdal63

14. Kiçi Abdal64

15. Kırşehir Kadısı65

16. Hünkâra elma getiren “Çırak” isimli kişiye dervişlik verilmesi66

50  Bkz.: Çar Darb Maddesi. A. Yılmaz Soyyer, “Hünkâr Ansiklopedik Bektaşilik Sözlüğü”,Post Yayınları, 
İstanbul,2019, s.127.

51  Duran – Gümüşoğlu, a.g.e., ss.209-211
52  a.g.e., s.223.
53  a.g.e., s.227.
54  a.g.e., s.237.
55  a.g.e., s.343.
56  a.g.e., s.343.
57  a.g.e., s.345.
58  a.g.e., s.345.
59  a.g.e., s.345.
60  a.g.e., s.377.
61  a.g.e., s.413.
62  a.g.e., s.421.
63  a.g.e., s.425.
64  a.g.e., s.425.
65  a.g.e., s.497.
66  a.g.e., s.513.
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17. Sipahiye dervişlik verilmesi67

18. Denizlili Bostancı Baba68

19. Hristiyan Keşişi69

20. Molla Saadeddin’in dervişliği70

21. Kara Reisi derviş yapması ve Kara Reis’in Kara Abdal adını alması71

22. Seyyid Gazi’nin türbedarını derviş yapması72

23. Bacı ilinde birini derviş yapması ve o kişinin Kuzukıran Derviş adını 
alması73

24. Hünkârın tacını ve kemerini tekbirleyip Osman Bey’e giydirmesi.74

25. Hünkârın Dindiken Köyünden bir gence dervişlik vermesi75

26. Güvenç Abdal76

27. Hünkârın 36.000 kişiye halifelik verdiğinin bilgisi77

28. Pir-âb Sultan78

29. Recep Seyidi79

30. Sultan Bahaeddin80

31. Yahya Paşa81

32. Barak Baba82

33. Ali Baba83

34. Sarı Kadı84

35. Atlas-pûş Sultan85

36. Dost-ı Hüda86

67  a.g.e., s.513.
68  a.g.e., s.523.
69  a.g.e., s.531.
70  a.g.e., s.587.
71  a.g.e., s.687.
72  a.g.e., s.689.
73  a.g.e., s.691.
74  a.g.e., ss.723-725.
75  a.g.e., s.745.
76  a.g.e., s.767.
77  a.g.e., s.771.
78  a.g.e., s.773.
79  a.g.e., s.773.
80  a.g.e., s.773.
81  a.g.e., s.773.
82  a.g.e., s.773
83  a.g.e., s.773.
84  a.g.e., s.773.
85  a.g.e., s.773.
86  a.g.e., s.773.
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37. Hızır Samit87

38. Habib Emirci88

Velâyetnâme kronolojisine göre Hünkâr, listede beşinci sırada bulunan 
Seyyid Cemâl’i halifesi yapmıştır. Buradan anladığımıza göre Seyyid Cemal, 
soy bağı yolu ile aynı Hacı Bektaş Velî gibi On İki İmamlara, Hz. Ali’ye ve Hz. 
Muhammed’e bağlanmasına rağmen halife yapılmasında seyitliği değil şüp-
hesiz liyakati göz önünde tutulmuştur. Bunun dışında on dokuzuncu sırada 
yer alan “Hristiyan Keşiş” gibi Müslüman dahi olmayan89 kişilere dervişlik 
vermesi, Türk Tasavvufu ve İslamiyetin Anadolu’ya yayılması açısından son 
derece önemlidir.  Çünkü soy bağı ve Seyyidler üzerinden Türkmenlerden izo-
le edilen On İki İmam, Ehl-i Beyt ve Hz. Ali sevgisi, Hacı Bektaş Velî’nin hali-
felerini Anadolu’nun çeşitli yerlerinde görevlendirmesi ile yayılmış, böylelik-
le Türklerin Ehl-i Beyt merkezli İslam algısı Anadolu’da belirleyici bir unsur 
olmuştur. Bu belirleyiciliğin temelinde de Horasan’da Ehl-i Beyt imamların-
dan öğrenilen, zulme uğramışların ve mazlumların İslam algısı vardır. Kaldı 
ki Türkler birkaç yüzyıl kendilerine zulmeden Emevi veya Abbasiler yüzünden 
İslam’dan uzak durmuş, zalim olarak gördükleri kişilerin dinlerine de girmek 
istememişlerdir. Bu uzak duruş; Emevi ve Abbasi zulmünden kaçarak Hora-
san’a yerleşen Ehl-i Beyt İmamları tarafından öğretilen, aklı ve sevgiyi öne 
çıkaran, kabilecilik veya Arapçılık yerine Türkleri de kavrayan daha evrensel 
bir İslam anlayışı ile ancak değişikliğe uğrayabilmiştir.

Dolayısı ile Babagân Bektaşilik tarafından yapılan soy bağı eleştirisinde, 
Horasan etkisi görüldüğü gibi İslam’a ait tarihsel deneyimler ile Kur`an mer-
kezli bir anlayış vardır. Soy bağı ile ilgili bazı temel eleştirileri sayarsak eğer:

a) Babagân Bektaşilik, Hz. Ali’nin, Hz. Muhammed’in amca çocuğu ol-
masına rağmen doğrudan evlâdı olmadığı için aralarındaki manevi ilişkiyi bir 
kardeşlik ve yoldaşlık ilişkisi olarak kabul etmiştir.

b) Hz. Ali daha 10 yaşında ilk iman eden Müslüman olarak aynı Dede 
Korkut Masallarında ad almak, yiğitlik göstermek gibi liyakati, zekâsı, kavra-
yışı ve peygambere olan sevgisini kanıtlamış ve hayatı boyunca yaptıkları ile 
İslam Tarihinin baş sayfasına adını yazdırmıştır.

c) Kur`an’da Hud Suresi 42-4690 ayetlerde anlatıldığı üzere Hz. Nuh oğ-
lunu kurtarmak ister fakat oğlu gemiye binmek istemez ve tufanda boğulur. 
Nuh Peygamber, oğlu da dâhil bütün ailesinin kurtulacağına dair beklentisi 
boşa çıkınca sitemde bulunur ve o siteme Tanrı: “O senin ailenden değildi!” diye-

87  a.g.e., s.773.
88  a.g.e., s.775.
89  Velâyetnâme’ye göre keşiş Müslümandır fakat Müslümanlığını gizleyerek kendi halkı içerisindeki ay-

dınlatma görevine Hünkârın izni ile devam etmektedir.
90  Öztürk, a.g.e., Hud Suresi 42-46 Âyet Meali, s.211.
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rek karşılık verir. Böylelikle Hz. Nuh’un akıl yoldaşlığı veya iman birlikteliği 
yerine kan bağını öne çıkarması, Tanrı tarafından eleştirilmiştir.

d) Hz. Muhammed peygamberliğini açıkladığında ilk ve en büyük tepki 
birinci derece akrabalarından gelmiştir. Hz. Muhammed’in öz amcası olan 
Ebu Leheb ve eşi, Kur`an’da Tebbet süresinde eleştirilir: “Elleri kurusun Ebu-
Leheb’in; zaten kurudu ya. Ne malı kurtardı onu ne de kazandığı. Alevli bir ateşe yas-
lanacaktır o. Karısı da öyle. Odun hamalı olarak. Gerdanında bir ip olacaktır onun, en 
sağlam fitillisinden”. Tebbet Suresi 1-5. Ayetler91

e) Aklı ve liyakati temel alan önemli ayetlerden biri: “Hiç bilenle bilmeyen 
bir olur mu?” Zumer Suresi 9. Ayet92

f) Hz. Muhammed ve Hz. Ali’nin, İslam’ın doğuşu esnasında en büyük 
muhalefeti yapan Ümeyyeoğulları ile akraba olmaları.

g) Akrabalık ilişkileri konusunda aynı Hz. Nuh gibi peygamber olan Hz. 
Muhammed, Tevbe Suresi 113. ayette93 açıkça eleştirilir: “Akraba bile olsalar, 
cehennem halkı oldukları açıkça belli olduktan sonra müşrikler için af dilemek ne Pey-
gambere yakışır ne de iman edenlere”.

h) Babagân Bektaşilik açısından ise soy bağı konusunda en önemli kırıl-
manın yaşandığı olay; ilk dört halifenin seçim, şura seçimi, atama gibi akra-
balık bağlarından uzak yöntemlerle göreve geldikleri hâlde Muaviye’nin kendi 
soyunu yücelterek, öz oğlu Yezid’i halife olarak ataması olayıdır.

Bu ve örneklerini çoğaltabileceğimiz sebeplerden dolayı Hacı Bektaş Velî 
ve onun fikirleri doğrultusunda biçimlenen Babagân Bektaşilik, Kur’an ve 
Türk Töresinin soy bağına ve liyakate bakış açısını birbiri ile harmanlamış, 
Anadolu’nun ve Balkanların Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında en büyük ve 
en temel görevin de sahibi olmuşlardır.

SONUÇ

Yukarıdaki veriler ışığında, bu makalede Hacı Bektaş Velî’nin Velâyetnâ-
me’ye göre Türk Tasavvufunu etkileyen temel özelliklerinden bir kaçı söylen-
cevi kimliği üzerinden incelenmiştir.

Hacı Bektaş Velî’nin, Sulucakarahöyük’ü tercih etmesindeki en temel un-
sur: Hristiyanlara ve Türkmenlere yakın fakat siyasi karışıklıktan uzak bir yer 
olmasıdır.  Dolayısı ile Sulucakarahöyük’ü merkez tutması, Ahi Evran ve Sel-
çuklu Sultanı Alaaddin gibi önemli isimlerle temasta bulunması, halifelerini 
Anadolu’nun çeşitli yerlerine göndermesi, kardeşi Menteş’in aksine savaşlar-

91  a.g.e., Tebbet Suresi Meali, s.575.
92  a.g.e., Zumer Suresi 9. Âyet Meali,s.420.
93  a.g.e., Tevbe Suresi 113. Âyet Meali, s.186.
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dan uzak durması, Anadolu’daki Türk birliğinin dağılmaması için gösterdiği 
yüksek bir çabanın ürünüdür. Hünkâr, bu birliği sağlayacak olan kişi olarak 
gördüğü Osman Gazi’ye Velâyetnâme’de şunu söyler: “Hünkâr adımı sana ver-
dim. Senin soyundan gelenleri de aynı isimle ansınlar. Güneşin doğduğu yerden battığı 
yere kadar çerağın yansın. Anadolu Erenlerinden her birisi bu makamı birine vermek 
istediler. Ben ise yedi yıldır senin ve soyunun ruhlarını, velâyet kabzasında saklayıp dur-
dum. İşte geldin ve nasibin aldın”.94 Görüldüğü üzere Hünkâr, savaşlardan uzak 
ve merkezi bir konumda bulunan Sulucakarahöyük’e yerleşerek, Türk ruhu-
nun kendi içerisinden Türkmenleri birleştirecek ve Anadolu’da birliği sağla-
yacak güçlü bir lideri yani Orhan Gazi’yi doğuracağını öngörmüştür. Anado-
lu halkını din, dil, ırk, mezhep ve hatta cinsiyet üzerinden ayırt etmeyen ve 
onlara hoşgörü ile yaklaşan Hünkâr, kendisi gibi birlikten yana olan Osman 
Gazi’ye Hünkâr adını vererek, Anadolu halkına kimin etrafında toplanmaları 
gerektiğini işaret etmiştir. Burada da yine daha önce bahsettiğimiz gibi Abdal 
Musa’nın kendini Hünkâra atfetmesi gibi Hünkârın da kendini Osman Gazi 
ve soyundan gelenlere atfetmesi söz konusudur. Fakat bu atıfta önemli olan, 
yine yukarıda bahsettiğimiz gibi Osman Gazi ve Osmanlı soyu yani soy bağı 
ilintisi değil bir Türk birliğinin kurulması hedefidir. Nitekim 1826 sonrası Ye-
niçerileri bahane ederek Bektaşi Dergâhlarını kapatan ve toplumun birlik ve 
beraberlik hissiyatını kendi eliyle zedeleyen Osmanlı yıkılmış ve o birliği sağ-
layacak olan Türk ruhu, bağrından yeni bir lideri, Mustafa Kemâl Atatürk’ü 
doğurmuştur. 

Osmanlı’nın dağılması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması sürecinde 
dikkat çekici iki husus vardır:

Bunlardan ilki; 1826 sonrası Osmanlı’dan kopuşların, Osmanlı’nın yalnız 
duruma düşürdüğü Bektaşilerin yoğunluklu olarak bulundukları Balkan coğ-
rafyasında yaşandığı gerçeğidir. Bektaşilerin Osmanlı devlet ve asker bürok-
rasisi içerisinde tasfiyeye uğradıklarını, Bektaşi Tekkelerinin kapatıldığını ve 
Bektaşilerin kovuşturmaya uğradıklarını gören Yunan milliyetçileri ile Balkan 
coğrafyasındaki diğer etnik milliyetçiler, bu durumu Osmanlı’dan ayrılmak 
için bir fırsat bilmişlerdir. Birbirleri ile organizasyon bağını yitirmiş yerel as-
keri (Yeniçeri), bürokrat ve sivil (Bektaşi) bir yapının ortaya çıkması ve Yeni-
çeri yerine kurulan askeri yapının bu süreçte tam anlamıyla etkinliğini sağla-
yamaması gibi nedenlerden dolayı Osmanlı’da ayrılmayı hedefleyen milliyetçi 
unsurlara zamanında müdahale edilememiş ve Balkan coğrafyasında önemli 
kopuşlar gerçekleşmiştir.

Diğer husus ise Millî Mücadelenin başlangıcında Mustafa Kemâl’in Hacı 
Bektaş Dergâhını ziyaret etmesidir. Hünkârın türbesinde uzunca bir süre yal-

94  Duran – Gümüşoğlu, a.g.e., s.725.



304 • HACI BEKTAŞ VELÎ VE TAKİPÇİLERİ SEMPOZYUMU 

nız başına kalan Mustafa Kemâl’in95 Hacı Bektaş’a gelerek, manevi anlam-
da Hünkâr’dan yardım talebinde bulunması Alevi ve Bektaşi toplulukları 
derinden etkilemiş, bu yardım talebini Bektaşiler, manevî bir işaret olarak 
değerlendirmişlerdir. Hünkâr’ın, Türk Birliği’ni sağlamak amacı ve koşulu ile 
Osman Gazi’ye verdiği manevi emanetlerin, bu mirası Bektaşilere yaptıkları 
sonucu reddetmiş olan Osmanlı’dan geri alındığını ve Türk Birliği’ni yeniden 
kuracak olan Mustafa Kemâl’e verildiğini kabul etmişlerdir. Bu kabul sonrası 
da Milli Mücadeleye tüm varlıkları ile destek sağlamışlardır.

Tarihçileri yanıltan anakronizm sorunu ise yukarıda sıklıkla bahsettiği-
miz ve Melikoff’un da değindiği üzere yine Bektaşiliğe özgü atıf sisteminden 
kaynaklanmaktadır. Abdal Musa’nın yaptığı gibi Yeniçeri Ocağı’nın kuruluşu 
esnasında kendi yaptıklarını sahiplenmeyip, kendini daha önce yaşamış olan 
Hacı Bektaş’ın hedefini gerçekleştiren bir vasıta olarak görmesi, Velâyetnâ-
me’ye Hünkâr’ın Yeniçeri’ye börk giydirmesi olarak yansımıştır. 

Türk Tasavvufunu derinden etkileyen bir başka konu ise, İslamiyet’te soy 
bağının değil liyakatin üstünlüğü konusudur. Velâyetnâme’ye göre Hacı Bek-
taş Velî’nin halifelerini büyük bir çoğunlukla Hz. Peygamberin ve Hz. Ali’nin 
soyundan gelmeyen kişilerden seçmesi bunun açık bir göstergesidir. Bu se-
çimlerde, ilgili kişinin yetkinliği ön plandadır. Hünkâr’ın Kırşehir Kadısını 
önce derviş yapması, ardından domuz yavrusu ile ilgili anlatıda görüldüğü 
üzere Kırşehir Kadısının yavruyu korumak için gösterdiği çabaya karşılık 
mertebesini yükselterek halife96 yapması, Hünkârın doğrudan liyakate verdiği 
önemi anlatan dikkat çekici bir örnektir. Türk Tasavvufu açısından daha son-
raki dönemlerde belirleyici olacak olan bu anlayış biçimi, Anadolu coğrafya-
sına seyyidlik gibi soy bağı unsurları ile egemen olmak isteyen her anlayışın 
önünde, şüphesiz bir “direnç noktası” olarak belirecektir. 
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