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ÖZET
Bu yaz›da, U¤ur Sümer’le Alevîlik ve Bektaﬂîlik üzerine yap›lan bir röportaj yer almaktad›r.
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ABSTRACT
This article includes the interview with U¤ur Sümer, which is about Alevism and Bektashim.
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D. S. 1- Türk Kültürü ve Hac› Bektaﬂ Velî Vakf›, Mütevellî Heyeti Baﬂkan› ve Türk
Kültürü ve Hac› Bektaﬂ Velî Araﬂt›rma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi olarak bize kendinizi tan›tt›ktan sonra Vakf›n›z› ve Araﬂt›rma Merkezini anlat›r m›s›n›z?
U. S. 1- 16 ﬁubat 1934 tarihinde Hac›bektaﬂ’ta do¤dum. Babam, Hac›bektaﬂ’ta
‹maml›lar Oyma¤›’ndan Halim Efendi o¤lu Ahmet Hayri, annem Menduha Han›m’d›r. ‹lk,
orta, lise teknik tahsilimi Türkiye’de tamamlad›m. Bat›-Almanya’da Goethe Enstitüsü’nde
lisan ö¤renimimden sonra, yüksek ö¤renimimi Elektrik Mühendisli¤i dal›nda yapt›m.
Elektrik Mühendisi olarak Almanya’n›n büyük firmalar›nda konstrüktör ve mühendis olarak çal›ﬂt›m. Etüt ve incelemelerde bulundum. Türkiye’ye dönüp k›sa bir hizmetten sonra, vatanî görevim olan yedek subayl›k hizmetimi de tamamlayarak, kamu kuruluﬂlar›nda, proje mühendisi, montaj mühendisi, baﬂ mühendis olarak görev yapt›m. Alman Hü-
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kümeti’nin T.C. Sanayi Bakanl›¤›na tahsis etti¤i, elektrik ve elektro tekni¤in en son geliﬂtirdi¤i ölçü ve otomasyon teknikleri üzerine, bir buçuk y›la yak›n, Almanya’da ve ‹sviçre’de ileri düzeyde teorik ve uygulamal› e¤itim gördüm. Çal›ﬂt›¤›m kamu kuruluﬂlar›nda
genel müdür yard›mc›s›, genel müdür ve yönetim kurulu baﬂkan› olarak görev yapt›m.
Son olarak, Baﬂbakanl›k Çevre Müsteﬂarl›¤› yapt›m. Çevre Müsteﬂar› olarak hükümetleraras› ve uluslararas› toplant›lara kat›ld›m. O tarihte “çevre” Türkiye’de çok yeni bir kavramd›. Çevre Müsteﬂarl›¤›nda, üniversite yüksek lisans kariyerine sahip, çeﬂitli meslek
gruplar›ndan oluﬂan, çok de¤erli uzman kadrolar›na sahiptik. Çevre yasas›n›n haz›rlanmas›nda çevre ile ilgili, hava kirlili¤i, su kirlili¤i, flora, fauna, toprak ve erozyon konular›na e¤ilirken, ‹stanbul Bo¤az›’nda çarp›ﬂan iki yabanc› ülkeye ait tanker facias› ve Marmara Denizi’ne dökülen 48000 ton ham petrolün incelenip rapora ba¤lanmas› gibi çevrenin ulusal ve uluslararas› boyutlar›na el att›k. Kamu kuruluﬂlar›nda yapt›¤›m bu ﬂerefli hizmetlerden sonra, özel sektörde de genel koordinatör, genel müdür ve yönetim kurulu baﬂkan› olarak görev yapt›m.
Vak›f ve Araﬂt›rma Merkezi çal›ﬂmalar›na girmeden önce, Hac›bektaﬂ’ta, büyük düﬂünür Hac› Bektaﬂ Velî etkinlikleri 1964 y›l›ndan beri yap›lagelmekteydi. Yap›lan bu etkinliklerde, Hac› Bektaﬂ Velî’nin ö¤retileri, eserleri istedi¤imiz gibi dile getirilemiyordu. Etkinliklere siyaset ve çeﬂitli ideolojiler kar›ﬂt›r›l›yordu. Hem Hac›bektaﬂl›lar hem de etkinliklere kat›lan misafirler rahats›z oluyorlard›. 1984–1985 y›l› 16-18 A¤ustos etkinliklerinde, de¤erli bilim adamlar›n› Hac›bektaﬂ’a davet ettik. Say›lar› 10’un üzerindeki bilim
adam›m›z, Hac› Bektaﬂ Velî’nin çeﬂitli yönlerini dile getirdiler. Hac›bektaﬂl›lar›n ve etkinliklere kat›lan 50–60 binin üzerindeki misafirlerin, konuﬂmac›lar› büyük bir coﬂku içerisinde dinlediklerine ﬂahit olduk.
Bu durum karﬂ›s›nda, Türk toplumunun ve insanl›¤›n ayd›nlanmas› için, büyük düﬂünür Hac› Bektaﬂ Velî’nin bilimsel yönden ele al›nmas›; bilimsel verilere dayanan bir bilim
kurulunda incelenmesi gerekti¤ine inand›k. ‹lk olarak, Hac›bektaﬂl› hemﬂehrilerimizle görüﬂerek, 1987 y›l›nda “TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAﬁ VELÎ VAKFI”n› kurduk.
Horasan Alperenlerinin büyük simalar›ndan birisinin de Hac› Bektaﬂ Velî oldu¤una
inand›¤›m›z için, Türk tarihi, Türk kültürü, Türk inanç birli¤i bak›m›ndan, Hac› Bektaﬂ
Velî’yi bütünüyle bilimsel verilere dayanarak ortaya koymak, vakf›m›z›n ana gayelerinden
birisiydi.
Vak›f yönetimi olarak bir üniversitede Hac› Bektaﬂ Velî Enstitüsünün aç›lmas›n› istiyorduk. Enstitü aç›lmas› kanunla, TBMM’den geçerek oluyormuﬂ. Bunun zaman alaca¤›n› düﬂündü¤ümüzden, hiç olmazsa bir üniversitede Türk Kültürü ve Hac› Bektaﬂ Velî
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Araﬂt›rma Merkezi aç›lmas› gayreti içerisinde olduk. Bulundu¤umuz bölge hinterlant olarak Gazi Üniversitesine ba¤l› oldu¤undan, Gazi Üniversitesi Rektörü say›n Prof. Dr. ﬁakir Akça ile görüﬂtük. Say›n rektör, bunun geç kal›nm›ﬂ bir teﬂebbüs oldu¤undan bahisle, ülkemizde ve Türk topluluklar›nda kültürel ve bilimsel yönden çok önemli olaca¤›n›
belirterek, malî yönünün vak›f taraf›ndan üstlenilmesi hâlinde, kültürel ve bilimsel aç›dan
üniversite olarak her türlü katk›da bulunacaklar›n› ifade ettiler. Rektörümüz Say›n Prof.
Dr. ﬁakir Akça hocam›za minnettarl›¤›m›z› ilettik. Büyük giriﬂimler ve çal›ﬂmalar›m›z sonunda, üniversitedeki çal›ﬂmalar ve yasal prosedürler de tamamland›ktan sonra, bu çal›ﬂmalar Yüksek Ö¤retim Kurumuna gönderildi. Araﬂt›rma Merkezimiz, Yüksek Ö¤retim
Kurumunda yap›lan incelemeler ve komisyon kararlar›ndan sonra, 2547 say›l› kanunun
2880 say›l› kanunla de¤iﬂik 7/d.2 maddesi uyar›nca, Yüksek Ö¤retim Kurumunun
28 Ekim 1987 tarihinde yapt›¤› toplant›s›nda “TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAﬁ VELÎ
ARAﬁTIRMA MERKEZ‹” ad›yla ve Gazi Üniversitesi Rektörlü¤üne ba¤l› olarak faaliyet
göstermek üzere kurulmuﬂtur.
T. C. Gazi Üniversitesi senatosunun 28 ﬁubat 1988 tarih ve (3) say›l› toplant›s›nda
1988/19 numaral› kararla kabul edilen, TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAﬁ VELÎ ARAﬁTIRMA MERKEZ‹ YÖNERGES‹’nin 5. maddesinde, Araﬂt›rma Merkezi Yönetim Kurulu 7
üyeden teﬂekkül eder denilmektedir: (1) Müdür, (2) Müdür Yard›mc›s›, (4) Üye (ikisi
Türk Kültürü ve Hac› Bektaﬂ Velî Vakf› temsilcisi olarak ve di¤er ikisi de müdürün teklifi ile rektör taraf›ndan seçilir). Yönetim kurulu üyeli¤i sona erenlerin tekrar seçilebilecekleri de öngörülmüﬂtür.
Araﬂt›rma Merkezi kuruldu¤u 28 Ekim 1987 tarihinden beri; Hac› Bektaﬂ Velî ve Hac› Bektaﬂ Velî düﬂüncesi etraf›nda toplanan Alevî-Bektaﬂî kültürünün tüm toplumumuza
anlat›lmas› için, 3 ayda bir ç›kan bilimsel yay›n›n› ve ulusal/uluslararas› sempozyum, panel,
semah gösterisi, konferans vb. faaliyetlerini televizyonlar ve bas›n yoluyla da duyurmaya
çal›ﬂmaktad›r. Ayr›ca, enstitü hâline gelmek için çal›ﬂmalar›m›z da devam etmektedir.

D. S. 2- Uzun y›llar Türkiye’de Alevîlik ve Bektaﬂîlik’in bilimsel çerçevede topluma tan›t›lmas› için çal›ﬂmalar yapan bir ayd›n olarak Alevîlik ve Bektaﬂîlik’i tan›mlar m›s›n›z?
U.S.2- Alevîlik ve Bektaﬂîlik düﬂün-inanç sistemlerini felsefî ve sosyolojik aç›dan birbirinden ay›rmak mümkün de¤ildir. ‹ki ö¤reti de nübüvvet, velâyet, tevhit, ehl-i beyt, on
iki imam gibi ‹slâm dinine ait ögelerle inançsal yap›s›n› oluﬂturmuﬂtur. ‹nanç evreni ayn›
zamanda Türk kültürüne ait unsurlarla da iç içedir. Alevî-Bektaﬂî topluluklar›n Telli
Kur’ân olarak adland›rd›klar› ba¤lama millî enstrüman›m›zd›r. Kültürel bir de¤erimizdir.
Ba¤lama, cura çalan âﬂ›klar, zakirler Alevî-Bektaﬂî cemlerinin, muhabbetlerinin ayr›lmaz
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bir parças›d›r. Pir Sultan Abdal’›n deyimiyle âﬂ›k, cemin bülbülüdür. Yüzy›llar içerisinde
ﬁah Hatayî, Pir Sultan Abdal, Kul Himmet, Kaygusuz Abdal, Viranî, Harabî, Âﬂ›k Veysel,
Mahzunî ﬁerif gibi de¤erleri yetiﬂtiren Alevîlik-Bektaﬂîlik ayn› zamanda zengin bir edebiyata sahiptir. Ozanlar taraf›ndan yaz›lan nefes, duvaz-› imam ve demelerde Alevîlik-Bektaﬂîlik inançlar›na ait temalar iﬂlenmiﬂtir. Bu ortak zemine ba¤l› olarak geliﬂen Alevîlik ve
Bektaﬂîlik’i sosyolojik aç›dan analiz etti¤imizde Alevîlik’in k›rsal merkezli bir örgütlenmeye sahip oldu¤u, soyun belirleyici unsur say›ld›¤› görülür. Alevî inanç-dede ocaklar›, Alevîlik’teki inanç esaslar›n›, inanç ritüellerini ve ocakl› dede-ocakl› talip olarak geliﬂen inanç
statülerini belirleyen ölçüttür. Cem, temel ritüel olarak görülmektedir. Buna karﬂ›l›k Bektaﬂîlik ö¤retisi bask›n olarak kentte temellenmiﬂtir. Alevîlikteki gibi soy merkezli bir yap›lan›ﬂ yoktur. Bektaﬂîlik bireyi temel almaktad›r. Birey istemi ile Bektaﬂî kimli¤ini alabilmektedir. Alevîlikte temel inanç kurumu olan ocak düzenleniﬂi Bektaﬂîlik’te yoktur. Tekkeler, Bektaﬂîli¤in inanç merkezleridir. Babal›k, Bektaﬂîlikteki inanç önderli¤idir. Cem,
Bektaﬂîlik’te de ana inanç ritüelidir. Asl›nda konuya Hac› Bektaﬂ Velî sevgisi ba¤lam›nda
bakmak gerekir. Hac› Bektaﬂ Velî, Anadolu Alevîleri ile Arnavutluk’a kadar tüm Bektaﬂî
çevreleri için serçeﬂmedir, hünkârd›r, pîrdir. Dolay›s›yla Alevîlik-Bektaﬂîlik inançsal, tarihsel, düﬂünsel aç›dan birbirini tamamlayan iki düﬂün-inanç gerçe¤idir. ‹ki yap›y› birbirinden ay›ran tart›ﬂmalar› bizler bu ba¤lamda gereksiz, anlams›z ve maksatl› görüyoruz.

D. S. 3- Binlerce y›ll›k tarihleriyle dünya uygarl›¤›n›n önemli temsilcilerinden olan
Türklerin a dinini kab ul etmeden önceki inanç-düﬂün profilleri hakk›nda bilgi verir misi niz?
U. S. 3- Türkler tarihleri boyunca de¤iﬂik inanç ve dinleri benimsemiﬂlerdir. Asya’daki yaﬂan›mlar› içerisinde Gök Tanr› inanc›, ﬁamanizm, Budizm, Maniheizm, Hristiyanl›k
Türk topluluklar›n›n inançsal yöneliﬂleri içerisinde yer alm›ﬂt›r.
‹slamiyet öncesi Türk topluluklar›n›n düﬂün-inanç dünyalar›nda etkin yöneliﬂ, araﬂt›rmac›lar›n çeﬂitli inanç ve kültür unsurlar›n›n senkretik bir oluﬂumu olarak tan›mlad›¤› ﬁamanizmdir.
Di¤er taraftan Ziya Gökalp’in de çal›ﬂmalar›nda ifade etti¤i gibi monist (tekçi) din gelene¤inin temel noktas› olan mutlak gücün (Tanr›’n›n) tekli¤i alg›lay›ﬂ› Türkler’de ‹slamiyet’i benimsemeden önce oluﬂmuﬂtur. Türklerdeki Gök Tanr› tasar›m›, Tanr›’n›n tekli¤i
düﬂüncesiyle paralellikler göstermektedir. Bu, Türklerin ‹slam dinini benimsemelerini kolaylaﬂt›rm›ﬂt›r.
Türk topluluklar› tarih içerisinde Musevîlik ve Hristiyanl›k gibi dinleri de benimsemiﬂ-
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tir. Bugün dilleri Türkçe, dinleri Hristiyanl›k olan Gagavuz Türkleri ile dilleri Türkçe, dinleri Musevîlik olan Karaimlerin varl›¤› bu kat›l›mlar›n somut örnekleridir.

D. S. 4- Türklerin ‹slâmiyet’le ilk temaslar› nas›l olmuﬂtur?
U. S. 4- Monist din gelene¤inin son örne¤i olan ‹slamiyet, Türk topluluklar›n›n demografik aç›dan yo¤unluklu ﬂekilde kabuûl ettikleri dindir. Türklerin ‹slam dini ile iliﬂkileri VII. yüzy›la kadar uzanmaktad›r. Türkler X. yüzy›lla beraber büyük topluluklar hâlinde ‹slam dinini kabul etmiﬂtir. 751 y›l›nda gerçekleﬂen Talas Savaﬂ› Türklerin ‹slamiyet
ile irtibatlar›n› artt›ran siyasî-askerî geliﬂmedir.
Evrensel söyleme sahip ‹slam dininin Emevîler döneminde Arap etnik kimli¤ini ve kültürünü merkez alan siyasi bir oluﬂuma dönüﬂtürülmesi Türklerin ‹slam dini ile iliﬂkilerini
etkileyen önemli bir unsurdur. Emevîler döneminde fetih politikalar›na ba¤l› olarak Türkistan topraklar› Araplar›n denetimine geçmiﬂtir. Türkler, Emevîlerin ‹slam dininin evrensel de¤erleri ile çeliﬂen uygulamalar›yla karﬂ› karﬂ›ya kalm›ﬂt›r. Tarihî kaynaklarda Emevîlerin, Buhara, Semerkant gibi Türk ﬂehirlerinde oluﬂturduklar› sosyal-siyasal gerilim ve kaos detayl› ﬂekilde iﬂlenmektedir. Emevî yöneticilerinden Kuteybe’nin Türk co¤rafyas›nda
gerçekleﬂtirdi¤i uygulamalar tarihin ac› hat›ralar› olarak belleklere kaz›nm›ﬂt›r.
Emevî hanedanl›¤› tarihî-karizmatik kiﬂilik olan Ebu Müslüm’ün gayretleriyle ve Türklerin de deste¤iyle y›k›lm›ﬂt›r. Emevîlerden sonra yönetim Abbasîlere geçmiﬂtir.
Abbasîler döneminde Emevîlere k›yasla daha olumlu bir yönetim anlay›ﬂ› hâkim olmuﬂtur. Malûmunuzdur ki 751 y›l›ndaki Talas Savaﬂ›’nda da Türklerin Abbasîlerin saf›nda olmas› askerî bir karar olarak kalmam›ﬂt›r. Ard›ndan ana örgütleniﬂini Maveraünnehir çevresinde gerçekleﬂtiren ‹slamiyet zaman içerisinde Orta Asya co¤rafyas›na do¤ru
geliﬂimini sürdürmüﬂtür. Nitekim XII. yüzy›lda yaﬂam›ﬂ Süryanî düﬂünür Mihael, Türkler
aras›nda ‹slamiyet’in kabul görmesinde temel sebep olarak Türklerin daima tek Tanr›’ya
inanm›ﬂ olmalar›n› görmektedir. Bu, Türklerin ‹slam dinine kat›lmalar›n›n temel düﬂünsel öznesidir.

D. S. 5- Türkler a dinini yorumlarken kendilerine has bir ekol geliﬂtirmiﬂlerdir. Bu anlay›ﬂ›n düﬂünsel örgütleyicisi Hoca Ahmet Yesevî kabul edilmektedir. Hoca Ahmet Yesevî’nin hakk›ndaki de¤erlendirmeleriniz nelerdir?
U. S. 5- ‹slam dininin Hazret-i Muhammed’den sonraki örnek temsilcileri onun Ehl-i
beytidir. Hazret-i Fat›ma, Hazret-i Ali, Hazret-i Hasan, Hazret-i Hüseyin ve Hazret-i Muhammed’den oluﬂan Ehl-i beyt Kur’ân-› Kerim’de de belli ayetlerde yüceltilmiﬂtir. Hazreti
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Muhammed’in vefat› sonras› Ehl-i beyt’e karﬂ› sergilenen zulüm ve eziyet ‹slâm dininde
temel bir ayr›ﬂ›m›n yaﬂanmas›na sebebiyet vermiﬂtir. ‹mamet on iki imamlarla devam etmiﬂtir. On iki imamlar›n hepsi yaﬂamlar› boyunca Ehl-i beyt’ten kendilerine devreden duru ve do¤ru ‹slam inanc›n› yaﬂatm›ﬂlard›r. ‹mam Ali R›za’n›n Horasan’a yerleﬂmesiyle beraber Ehl-i beyt sevgisi Türk co¤rafyas›na da etkide bulunmaya baﬂlam›ﬂt›r. ‹ﬂte Hoca
Ahmet Yesevî ‹slamiyet’i evrensel erdem ve de¤erlerinden uzaklaﬂt›rarak Arap kültürüne
ait müstakil anlay›ﬂlara yer veren Emevî siyasetine karﬂ› insan› ve sevgiyi temel alan Ehli beyt ö¤retisinin mümtaz bir temsilcisidir. XI. yüzy›l›n ikinci yar›s› ile XII. yüzy›l›n ikinci
yar›s› aras›nda yaﬂam›ﬂt›r. Türkistan’›n Sayram kentinde do¤muﬂtur. Daha sonra Yesi
ﬂehrine yerleﬂmiﬂtir. ‹mam Ali R›za’n›n ﬂahs›nda Horasan’da filizlenen Ehl-i beyt merkezli ‹slamî oluﬂum, Türk topluluklar aras›ndan Arslan Baba, Yusuf Hemedanî gibi büyük
inanç bilgeleri yetiﬂtirmiﬂtir. Hoca Ahmet Yesevî bu bilgelerden ald›¤› e¤itimle yetiﬂmiﬂtir. Türkler Hoca Ahmet Yesevî’nin geliﬂtirdi¤i Yesevîlik anlay›ﬂ› ile tasavvufî nitelikler taﬂ›yan bir ‹slâmî gelene¤i benimsemiﬂtir. Hoca Ahmet Yesevî Türkçe olarak söyledi¤i hikmetlerle Türklerin düﬂünce ve sosyo-kültürel yap›s›na uygun bir düﬂünce örgütlemiﬂtir.
Hoca Ahmet Yesevî, Lokman Perende gibi ö¤rencileri onlar da Hac› Bektaﬂ Velî gibi erenleri e¤itmiﬂtir. Anadolu Alevîleri ve Bektaﬂîler, Hac› Bektaﬂ Velî’yi serçeﬂme, hünkâr olarak kabûl ederken onun hocas› Lokman Perende’ye ve Türkistan Piri olarak an›lan Hoca
Ahmet Yesevî’ye büyük sayg› duyarlar.

D. S. 6- Horasan Erenleri olarak adland›r›lan derviﬂ toplulu¤unun Alevîlik ve Bektaﬂîlik ile ba¤lant›s› var m›d›r? Horasan Erenlerinin tarihimizdeki önemi nedir?
U. S. 6- Horasan Erenleri X. yüzy›ldan baﬂlay›p XIII. yüzy›lda art›ﬂ gösteren Türkmen
topluluklar›n›n göçleri kapsam›nda Anadolu’ya gelen Türkmen derviﬂleridir. Horasan
Erenleri, Horasan’da Hoca Ahmet Yesevî’nin geliﬂtirdi¤i tasavvufî ‹slam inanc›n› Anadolu’ya taﬂ›m›ﬂt›r. ‹nsan› merkez alan Tanr›sal sevgiyi en yüce de¤er sayan, kad›n ve erke¤i eﬂit kabul eden Türkçe gülbank, nefeslerle Tanr›’ya seslenen eren inanc›, Anadolu’da
hatta Balkanlar’da Türkmen derviﬂlerinin çal›ﬂmalar›yla organize edilmiﬂtir. Anadolu’nun
Türkmen topluluklar› taraf›ndan yurt edinilmesinde birer sosyal-dinî önder olarak faaliyetler gösteren Horasan erenleri Anadolu’nun farkl› bölgelerinde kurduklar› köy ve oluﬂturduklar› inanç-dede ocaklar› ile Türkmen iskân›n› dinamik k›lm›ﬂlard›r.
D. S. 7- Hac› Bektaﬂ Velî, Horasan Erenlerinin Anadolu’daki önderi olarak kabûl edilmektedir. Hac› Bektaﬂ Velî’nin Alevîlik, Bektaﬂîlik tarihî aç›s›ndan önemini de¤erlendirir
misiniz?
U. S. 7- Hac› Bektaﬂ Velî, XIII. yüzy›lda Anadolu’ya gelerek Türkistan’da Hoca Ahmet
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Yesevi taraf›ndan baﬂlat›lan eren inanc›n› Anadolu’da örgütlemiﬂtir. Bu sebeple Alevîler ve
Bektaﬂîler Hac› Bektaﬂ Velî’yi inançlar›n›n serçeﬂmesi kabul etmektedir. Hac› Bektaﬂ Velî, Sulucakaraöyük (Hac›bektaﬂ ilçesi)’e yerleﬂerek dergâh›n› açm›ﬂt›r. Hac› Bektaﬂ Velî,
ad›yla an›lan velâyetnamede de belirtildi¤i gibi Yesevî okulundan Urum’u, Anadolu’yu irﬂat etmek üzere görevlendirilmiﬂtir.
Hac› Bektaﬂ Velî’nin Anadolu’ya güvercin ﬂeklinde geldi¤ine inan›l›r. Burada sembolik
bir anlat›mla Hac› Bektaﬂ Velî’nin mensup oldu¤u ve Anadolu’ya taﬂ›d›¤› inanç ve düﬂüncenin durulu¤u, samimiyeti, sadeli¤i ifade edilmektedir. Yine Yesevî dergâh›ndan Anadolu’ya yan›k köse¤i (odun parças›) f›rlat›ld›¤› ve bunun üzerine Hac› Bektaﬂ Velî’ye Anadolu’yu yurt tutma misyonu verildi¤i söylenir. Asl›nda köse¤i ile anlat›lmak istenen XIII.
yüzy›lda Anadolu’nun içinde bulundu¤u sosyal, siyasi, askerî ve kültürel buhran ve çözülme anlat›lmaktad›r. Tarihe bak›ld›¤›nda XIII. yüzy›lda Anadolu’da son derece ciddi toplumsal sorunlar yaﬂand›¤› görülür. XIII. yüzy›l, Mo¤ol iﬂgali karﬂ›s›nda sosyal düzenin
çöktü¤ü, Anadolu Selçuklu Devleti’nin varl›¤›n›n tart›ﬂ›ld›¤› bir dönemdir. Hac› Bektaﬂ Velî böyle bir ortam içerisinde Anadolu’ya gelerek kurdu¤u dergâhta onlarca ö¤renci yetiﬂtirmiﬂtir. Hac› Bektaﬂ Velî’ye ba¤l› derviﬂler, Anadolu’nun farkl› bölgelerine hatta Balkanlar’a gönderilerek gittikleri yerlerde ö¤retinin temsilcili¤ini yapm›ﬂt›r. Bizzat Hac› Bektaﬂ
Velî’nin ﬂahs›nda “Çal›ﬂmadan geçinenler bizden de¤ildir.” özdeyiﬂini hayata geçiren erenler toplumun, yaﬂam›n içerisinde yer alm›ﬂt›r.
Hac› Bektaﬂ Velî ve felsefesi, Anadolu’nun iskân sürecinin de temel öznesi olmuﬂtur.
Türkmen topluluklar›n›n baﬂ›nda birer toplum önderi olarak hareket eden Hac› Bektaﬂ
Velî halifeleri Anadolu’yu k›sa sürede Türkleﬂtirmeyi sa¤lam›ﬂt›r. Hac› Bektaﬂ Velî düﬂüncesi bir ak›l ve strateji abidesidir. Hac› Bektaﬂ Velî’nin önemli derviﬂlerinden biri olan Güvenç Abdal’›n Gümüﬂhane, Kürtün’e giderek Taﬂl›ca köyünü kurmas› ve Çepni Türkmenlerinin baﬂ›nda Karadeniz bölgesini Türkleﬂtirmesi son derece somut bir örnektir. Düﬂünün… Osmanl›lar›n Karadeniz’e hâkimiyeti 1461’de Fatih Sultan Mehmet taraf›ndan
Trabzon’un fethi ile tamamlan›rken 1240’l› y›llarda Güvenç Abdal’a ba¤l› Çepni boyu Sinop’a kadar olan yerleﬂkeyi hâkimiyetlerine alm›ﬂt›r. Osmanl›’dan iki yüzy›l önce Güvenç
Abdal’›n ﬂahs›nda Karadeniz’e taﬂ›nan Hac› Bektaﬂ Velî ö¤retisi bir taraftan bölgeyi Türk
yurdu hâline dönüﬂtürmeyi sa¤larken bir taraftan da Karadeniz’de Alevîlik, Bektaﬂîlik
inanc›n›n yaﬂat›lmas›n› desteklemiﬂtir.

D. S. 8- Hac› Bektaﬂ Velî’nin kültür ve inanç tarihimiz içerisindeki yerini de¤erlendirir misiniz? Türk düﬂünce tarihine hizmetleri hakk›nda bilgi verir misiniz?
U. S. 8- Hac› Bektaﬂ Velî’nin ve temsil etti¤i ö¤retinin yüzy›llar› aﬂarak günümüze
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ulaﬂmas› Hac› Bektaﬂ Velî’nin düﬂünsel birikiminin gücünü göstermektedir. Hac› Bektaﬂ
Velî’nin yüzy›llar sonra dahi insanl›¤a örnek olmas›n›n gerisinde de bu güç vard›r. ‹nsan›
temel alan bir düﬂüncenin, insanl›k var oldu¤u sürece güçlenerek yaﬂayaca¤› bir gerçektir. ‹ﬂte bu sebeple, Hac› Bektaﬂ Velî yüzy›llarca “Kutbü’l-aktâb” (kutuplar kutbu), “Rum
Abdallar›n›n Serçeﬂmesi”, “Gavsü’l-Vâsilîn” (Ermiﬂler kayna¤›), “Kutbü’l-ârifîn” (âriflerin
ileri geleni), “Pîr-i Tarîkat” (yol kurucusu, önderi, büyü¤ü), “Zübde-i Evliyâ” (evliyalar›n
seçkini), “Mükaddemü’l-Mütefekkirîn” (düﬂünürlerin öncüsü) unvanlar›yla an›lm›ﬂt›r. Hac› Bektaﬂ Velî geleneksel kültürümüzün temsilcisi oldu¤u kadar, ayn› zamanda yaz›l› kültürümüze de kaynakl›k eden eserler b›rakm›ﬂt›r. Nitekim Prof. Dr. Fuat Köprülü, “Anadolu’da ‹slamiyet” adl› eserinde Hac› Bektaﬂ Velî’nin Fatiha Tefsiri, Makâlât gibi eserleri
yazd›¤›ndan bahsetmektedir. Daha sonra bu konuda çal›ﬂan bilim adamlar›, araﬂt›rmac›lar baﬂka eserlerinin de bulundu¤unu tespit etmiﬂlerdir. Hac› Bektaﬂ Velî’nin “Kitâbu’l-Fevâid, ﬁathiyye, Hac› Bektaﬂ’›n Nasihatleri, Besmele ﬁerhi, Makâlât-› Gaybiyye ve Kelimât› Ayniye” eserleri de mevcuttur.
ﬁimdi kamuoyu Hac› Bektaﬂ Velî için kulland›¤›m›z bu unvan ve s›fatlar›n sebebini merak edecektir. ‹sterseniz, Hac› Bektaﬂ Velî’nin sahip oldu¤u düﬂünsel ve inançsal düzeyi
yine kendi sözlerinden yola ç›karak bulmaya çal›ﬂal›m. Öncelikle Hac› Bektaﬂ Velî, Horasan’da, Niﬂabur’da çok iyi bir e¤itim alarak yetiﬂmiﬂtir. ‹lk ve temel e¤itimini önemli bir
bilim-kültür merkezi olan Horasan’da tamamlam›ﬂt›r. Ana dili olan Türkçenin d›ﬂ›nda
Arapça ve Farsçay› da mükemmel düzeyde bilen Hac› Bektaﬂ Velî, do¤u kültürünü ve ‹slam dinini birinci derece kaynaklardan takip edebilecek donan›mdad›r.
Horasan’dan baﬂlayarak Ortado¤u ve Anadolu’da onlarca ﬂehirde farkl› kültür ve
inançlar› tan›y›p kritik etmesi Hac› Bektaﬂ Velî’nin düﬂünsel ve bilimsel birikimini göstermektedir. Günümüzde farkl› bilim dallar›n›n konusu olan birçok konuda görüﬂler dile getiren Hac› Bektaﬂ Velî, insan anatomisine ait aç›klamalar›yla t›p alan›ndaki birikimini;
madde dünyas›na ait sözleriyle fizik, kimya ve jeoloji sahas›ndaki bilgisini; güneﬂ, ay ve
dünya ile ilgili yorumlar›nda astronomiye olan ilgisini; hayvanlar ve bitkiler hakk›ndaki
aktard›klar›yla botanik ve zooloji hakk›ndaki donan›m›n›; denizler, k›talar, nehirler hakk›nda verdi¤i bilgilerden sahip oldu¤u co¤rafya kültürünü; toplum hayat› ile ilgili yapt›¤›
tan›mlardan sosyolojik bak›ﬂ›n›; ak›l ve düﬂünme edimi hakk›ndaki tavr›yla felsefik düzeyini; yazm›ﬂ oldu¤u eserlerdeki estetik ve düﬂünsel derinlikle sahip oldu¤u edebiyat gücünü; ‹slam dinine ait temel konulara hâkimiyeti ile f›k›h, kelâm, hadis, tefsir ve tasavvuftaki yetkinli¤ini göstermektedir.
Hac› Bektaﬂ Velî’nin, Sulucakaraöyük’e geldi¤inde kim oldu¤unu soranlara “Türkis-
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tanl›y›m ve Türkistan’›n Horasan ﬂehrindenim. Babam Hz. Muhammed’in soyundan ﬁeyh
‹brahim Sani’dir, onun büyük o¤luyum, annem Türkistan’l› ﬁeyh Ahmed’in k›z› Hatem
Hatun’dur. Mürﬂidim Pir-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevi, hocam Lokman Perende, meﬂrebim Hz. Muhammed, rehberim Hz. Ali, nasibim ise Yüce Allahu Tealâ’dand›r.” ﬂeklinde kendisini tan›tmas› ba¤l› oldu¤u düﬂün-inanç çizgisini çok net ortaya koymaktad›r.
Hac› Bektaﬂ Velî tüm bu özellikler d›ﬂ›nda düﬂüncesinin temeline insan gerçe¤ini almas›yla bir ç›¤›r›n, bir milad›n, bir ça¤›n mimar›d›r, önderidir.
Herkesin mutab›k kalaca¤› bir gerçekte, insan› merkez alan bir düﬂünce ve düﬂünürün tarih içerisinde, zaman geçtikçe daha iyi anlaﬂ›l›p ve güçlenece¤idir. ‹ﬂte Hac› Bektaﬂ
Velî bu sebeple insanl›¤a uzanan bir büyük de¤erimizdir.
Düﬂüncemiz farkl› bilim disiplinlerine mensup araﬂt›rmac›lar›n çal›ﬂmalar›yla Hac›
Bektaﬂ Velî ve düﬂüncesinin daha net ortaya konulmas›d›r. ‹nsan›m›z›n ve ülkemizin Hac› Bektaﬂ Velî’nin geliﬂtirdi¤i ilke ve de¤erlere günümüzde büyük ihtiyac› oldu¤unu görmekteyiz. Toplumumuz, Hac› Bektaﬂ Velî’yi daha iyi tan›mal› ve anlamal›d›r.

D. S. 9- Hac› Bektaﬂ Velî taraf›ndan yetiﬂtirilerek Anadolu’da ve Balkanlar’da ö¤retiyi temsil etmek üzere görevlendirilen Türkmen erenleri kimlerdir? Bilgi verir misiniz?
U. S. 9- Hac› Bektaﬂ Velî taraf›ndan yetiﬂtirilen onlarca derviﬂ Anadolu’da ve Balkanlar’da düﬂüncenin örgütleyicili¤ini yapm›ﬂt›r. Yurt edindikleri bölgelerde Türk topluluklar›na sosyal-dinî önderlik yaparak kültür ve tarihimizin mümtaz temsilcileri olmuﬂlard›r.
Bu ba¤lamda Seyyid Cemal Sultan ve Resul Baba’n›n Kütahya’da, Koluaç›k Hac›m Sultan’›n Uﬂak’ta, Sar› ‹smail’in Denizli’de, Karadonlu Can Baba’n›n Sivas ve Erzincan’da, Güvenç Abdal’›n Karadeniz’de, H›z›r Samut’un Sivas Kangal’da gerçekleﬂtirdikleri misyon
ayn› hedef do¤rultusundad›r.
Balkanlar’a bakt›¤›m›zda Sar› Salt›k’›n bizzat Hac› Bektaﬂ Velî’nin talimat›yla Rumeli’ne gönderildi¤i görülmektedir. Sar› Salt›k’›n XIII. yüzy›lda hemen hemen tüm Do¤u Avrupa’da Hac› Bektaﬂ Velî düﬂüncesi ad›na mücadele verdi¤i bilinmektedir. Yüzy›llar sonra
dahi Arnavutluk, Makedonya, Kosova, Romanya, Bulgaristan’da Sar› Salt›k ad›na makam
mezar ve türbelerinin oluﬂmas› önemlidir. Balkanlar’da Sar› Salt›k ile ilk prototipi oluﬂan
Hac› Bektaﬂ Velî düﬂüncesi daha sonra Seyyid Ali Sultan (K›z›ldeli), Otman Baba, Demir
Baba, Akyaz›l› Sultan, Ali Koç Baba, Gül Baba gibi erenlerle temsil edilmiﬂtir.
Antalyan›n Elmal› ilçesine ba¤l› Tekke köyünde yaﬂam›ﬂ olan Abdal Musa’n›n derviﬂi
olan Kaygusuz Abdal ile Hac› Bektaﬂ Velî felsefesi, Kuzey Afrika’ya, M›s›r’a taﬂ›nm›ﬂt›r.
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Böylece 1950’li y›llara kadar Kahire’de hizmet veren Kaygusuz Abdal Bektaﬂî Dergâh› bize ait de¤er ve düﬂünceleri Afrika k›tas›na ulaﬂt›rm›ﬂt›r. ﬁimdi soruyorum. Bu büyük hizmetleri tarihimiz ad›na göz ard› etmek do¤ru mudur?

D. S. 10- Alevîlik, Bektaﬂîlik yüzy›llar içerisinde zengin bir müzik gelene¤i oluﬂturmuﬂtur. Alevîlik, Bektaﬂîlikte canl› olarak sürdürülen âﬂ›kl›k gelene¤inin, oluﬂturulan de yiﬂlerin, nefeslerin ulusal kültürümüze katk›s› hakk›nda de¤erlendirmeleriniz nelerdir?
U. S. 10- Alevîlik’te ve Bektaﬂîlik’te Telli Kur’ân ad› verilen ba¤lama, âﬂ›kl›k gelene¤inin temel enstrüman›d›r. Asl›nda Telli Kur’ân ifadesi ile anlat›lmak istenen ba¤lama eﬂli¤inde ‹slâm dininin, Hac› Bektaﬂ Velî felsefesinin temel ilke ve de¤erlerini ulaﬂ›labilecek
en üst sanatsal estetikle ortaya koyan çal›ﬂmalard›r. Kâmil insan olgusunu, dört kap› k›rk
makam yap›s›n›, baﬂta cem olmak üzere Alevîlik ve Bektaﬂîlik’e ait ritüelleri konu edinen
nefes, deme, mersiye ve deyiﬂler iﬂledikleri tema itibariyla Alevîler, Bektaﬂîler için kutsal
de¤er taﬂ›r. Sosyolojik aç›dan bak›ld›¤›nda ba¤lama merkezli olarak geliﬂen âﬂ›kl›k gelene¤inin edebiyat ve müzik tarihimizdeki yeri de çok özeldir. ﬁah Hatayî, Pir Sultan Abdal, Kul Himmet, Kaygusuz Abdal, Harabî, Yeminî, Viranî gibi Alevî-Bektaﬂî ozanlar›n›n
eserleri edebiyat›m›z için büyük kazan›md›r.
D. S. 11- Günümüzde ve gelecekte Alevîlik-Bektaﬂîlik’in Türk toplumsal hayat›ndaki
misyon ve iﬂlevini nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
U. S. 11- Her geçen gün artan bilimsel çal›ﬂmalarla Alevîlik ve Bektaﬂîlik’in tarihimizdeki yeri ve önemi daha net ortaya konulmaktad›r. Alevîlik ve Bektaﬂîlik’in yaklaﬂ›k 1000
y›ldan beri bizlere vatan olan Anadolu’nun en önemli de¤erleri aras›nda oldu¤u görülmektedir. Nitekim ulu önder Mustafa Kemal Atatürk de ulusal kurtuluﬂ mücadelesine
baﬂlarken Hac›bektaﬂ ilçesine giderek Alevî-Bektaﬂî önderleri ile görüﬂmeler yaparak bu
düﬂüncenin tarihimiz ve gelece¤imiz için taﬂ›d›¤› stratejik ehemmiyeti ifade etmeye çal›ﬂm›ﬂt›r. Millet, vatan ve ülke sevgisi, tarihleri boyunca Alevî ve Bektaﬂîlerin vazgeçilmez
de¤erleri olmuﬂtur. Ahmet Cemalettin Çelebi, Diyap A¤a, Fahrettin Erdo¤an ve Mustafa
Salt›k gibi Alevî-Bektaﬂî ayd›nlar› baﬂ›ndan itibaren yüce önderimizin yan›nda yer alarak
Türkiye Cumhuriyeti ideali etraf›nda kenetlenmiﬂtir. Bu XIII. yüzy›lda Hac› Bektaﬂ Velî taraf›ndan baﬂlat›lan Anadolu’nun yurt edinilme misyonunun yüzy›llar sonra XX. yüzy›lda
takipçileri taraf›ndan da ayn› ﬂekilde sürdürüldü¤ünü göstermektedir.
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U¤ur Sümer: Türk Kültürü ve Hac› Bektaﬂ Velî Vakf›, Mütevellî Heyeti Baﬂkan› ve
Türk Kültürü ve Hac› Bektaﬂ Velî Araﬂt›rma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi.
Derya Sümer: A.Ü. ‹letiﬂim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü Ö¤retim Üyesi.
NOT: Bu röportajda ﬂahs›ma yöneltilen sorularla ilgili daha detayl› bilgi edinmek için
aﬂa¤›daki kaynaklara bak›labilir.

U¤ur Sümer: Türk Kültürü ve Hac› Bektaﬂ Velî Vakf›, Mütevellî Heyeti Baﬂkan› ve
Türk Kültürü ve Hac› Bektaﬂ Velî Araﬂt›rma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
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