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DEĞERLİ CANLAR, DOSTLAR AŞKI NİYAZLARIMLA MERHABA. 

Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi’nin kuruluşunu 

sağlayan, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Vakfı adına, Vakıf başkanı ve Araştırma Merkezi 

Yönetim Kurulu üyesi Uğur SÜMER olarak, sizlere genel hatlarıyla, Aleviliğin-Bektaşiliğin 

ve Hacı Bektaş Veli öğretisinin hangi unsurlar üzerine dayandığını, kısaca başlıklar üzerinden 

açıklamak istiyorum.  

 

İlk olarak 

* ALEVİLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞ SÜRECİNİ ANA HATLARIYLA 

ÖZETLERSEK, 

 

Alevilik İslam dini içerisinde yer alan bir inanç sistemidir. Temelinde Hazreti 

Muhammed’e ve ailesini oluşturan Ehl-i beyt’e bağlılık ve sevgi bulunmaktadır. Aleviler 

Hazreti Muhammed sonrası İslam’ın dünyasal liderliğini Ehl-i beyt’in temsil ettiğini 

savunmaktadır. Kuran-ı Kerim’de başta Ahzab suresi 33. ayet olmak üzere farklı surelerin 

birçok ayetinde ve Kevser suresi gibi surelerde Ehl-i beyt’in yüceliği ve asaleti dile 

getirilmektedir.  

Hazreti Muhammed’e atfedilen ‘’Size iki emanet bırakıyorum. Biri yüce Kuran-ı 

Kerim diğeri ise Ehl-i beyt’tir’’ hadis-i şerifi Alevilikte son derece önemlidir. Alevilere göre 

Kuran-ı Kerim ve Ehl-i beyt bir bütündür. Kuran-ı Kerim’de yazılı olan insanlığa, ahlaka ve 

yaşama ait unsurlar Ehl-i beyt mensuplarıyla somutlaşmıştır.  

Hazreti Muhammed sonrası peygamber ailesi olan Ehl-i beyt mensupları büyük 

sıkıntılar yaşamış ve zulümler görmüştür. Bu sebeple yüce peygamberimizin torunları; 

Horasan, Türkistan coğrafyasına göç etmek zorunda kalmıştır. Orta Asya’da yerleşik Türk 

toplulukları Ehlibeyt mensuplarıyla geliştirdikleri ilişkilerle İslamiyet’i benimsemiş kabul 

ettikleri inançta Ehl-i beyt’i ve on iki imamları inançsal önder olarak görmüştür. Türkler 

arasında İslamiyet’in yayılması ve Ehl-i beyt sevgisinin gelişmesi tasavvuf düşüncesinin 

temellenmesini sağlamıştır. Kısa zamanda Türkler arasında tasavuf geleneğinin önemli 

temsilcileri yetişmiş ve bu kişiler öğreti adına hizmetler vermiştir. Bunların başında Hoca 

Ahmed Yesevi gelmekte olup Yesevi geleneğinin mensubu dervişlerin faaliyetleri ile kısa 

zamanda Türkler arasında tasavvuf zemin bulmuş ve 13. yüzyılda Horasan’dan Anadolu’ya 
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göçler ile de bu süreç Anadolu’da Alevi inancının gelişmesini sağlamıştır. Anadolu’da Alevi 

inancının tarihsel temsilcisi olarak karşımıza çıkan karizmatik önder ise Hünkar Hacı Bektaş 

Veli’dir. 

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Vakfı Kurucu başkanımız, değerli 

büyüğümüz, Kadri EROGAN 17 Nisan 1997’de Hakk’a yürüdü. Kendilerinin yazdığı ve daha 

sonra merhumun Hacıbektaş’taki Çile Dağı’nda bulunan mezar taşına yazdırdığımız şu kitabe 

yüce Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin Anadolu insanı ve tarihi için ne denli önemli olduğunu net 

bir şekilde insanlığa haykırmaktadır. Merhum diyor ki: 

• Ayrılık yok, birlik var. 

• Allah bir Kur’an hak. 

• Hz. Muhammedin yoluna bak. 

• İslam bu ! 

• Göçünce Hz. Muhammed bozulmuşsa birlik, çoğalmışsa yollar. 

• Şaşırma, 

• Horasan yoluna ak. Geldiğin yoldur o. 

• Türklüğün İslam damgasıdır bu. 

• Pir’in Ahmed Yesevi, mürşidin Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli. 

• Sakın şüpheye düşme doğrudur yolun delilidir bu. 

• Veliler vekilimdir demiyor mu Hz. Muhammed. 

• Ahmed Yeseviye hurmayı gönderen o. 

• Anadolu’ya Bektaş’ı gönderen Ahmed Yesevi. 

• Her ikisi de kutbu alem veli. 

• Artısı var hulku hulkumdan, dili dilimden, en sonunda  her şey aslı aslına 

dönecektir demiyor mu Bektaş Horasan. 

 

         Nacizleri Babo Kadri EROGAN 

 

 

Hünkardan bize miras olan bu heyacanı Atalarımız ve bizler yaşadık, yaşıyoruz ve 

yaşatacağız. 

 

* HACI BEKTAŞ VELİ’NİN ALEVİ-BEKTAŞİ İNANCI İÇERİSİNDEKİ YERİ 

VE ÖNEMİNE, 

Hacı Bektaş Veli Anadolu’da Alevi-Bektaşi inancının kurucusudur. Hünkar Hacı 

Bektaş Veli 13. yüzyılda  Horasan’dan Anadolu’ya o günkü Hacimköy-Sulucakarahöyük 

(bugünkü Hacıbektaş’a) akşam vaktine denk gelmiş, şimdiki Hocavakı çeşmesinin 

karşısındaki mescitte Hacimköylü Çepni Türkmenleriyle akşam namazını birlikte kılmıştır. 

Namazdan sonra Büyük Hünkara kim olduğu sorulduğunda Hünkar: 
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 ‘Ben Türkistanlıyım ve Türkistan’ın Horasan şehrindenim. Babam Hz. 

Muhammed’in soyundan Şeyh İbrahim Sâni’dir, onun büyük oğluyum. Annem, 

Türkistanlı Şeyh Ahmed’in kızı Hatem hatun’dur. Mürşidim Pîr-i Türkistan Hoca 

Ahmed Yesevi, Hocam Lokman Perende, Meşrebim Hz. Muhammed, Rehberim Hz. Ali, 

Nasibim ise Yüce Allahü Taalâ’dandır’ diye cevap vermiştir.  

XIII. yüzyılda Hacı Bektaş Velî dergâhında yetişen dervişler, Anadolu ve Balkanlar’a 

gönderilerek düşün-inanç sisteminin temsilciliğini yapmıştır.  

* ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK ARASINDAKİ BENZERLİK VE FARKLILIKLAR 

İSE, 

Alevilik Anadolu’da daha çok kırsalda yaşayan Türkmen toplulukları arasında 

yayılmış, dede olarak adlandırılan inanç önderlerine bağlanmış ve ocak adı verilen inanç 

merkezlerini temel almış bir inançsal yapılanmadır. Bektaşilik ise özellikle kent 

merkezlerinde örgütlenmiş baba adı verilen inanç önderleriyle temsil edilmiş ve tekke adını 

taşıyan inanç merkezlerinde, Hacı Bektaş-ı Veli’nin dört kapı kırk makam prensiplerini esas 

alarak yaşanmış bir inanç oluşumudur. Alevilik ve Bektaşilik kökleri aynı temele dayanan 

aynı coğrafya üzerinde yaşamış adeta bir elmanın iki yarısı olarak anılacak iki tasavvufi 

sistemdir. Her iki gelenek de Horasan’da Hoca Ahmed Yesevi düşüncesini temel almış 

Anadolu’daki varlığını Hünkar Hacı Bektaş Veli’ye dayandırmış, Ehl-i beyt ve on iki 

imamları inançsal profilinin temeline almış yapılardır. Alevilik soy merkezli olup soy takip 

ederken Bektaşilik bir tarikat olup tercih ve isteğe bağlı olarak kazanılan bir statüye sahip 

bulunmaktadır. Yüzyıllar boyunca Alevilik ocak adı verilen inanç merkezleri ile Anadolu’da 

varlık göstermiştir. Bektaşilik ise tekke adı verilen mekanlarda baba olarak anılan inanç 

önderleri tarafından temsil edilmiş muhip denilen bağlıları ile özellikle Balkan coğrafyasında 

etkinlik kurmuştur. 

• ALEVİ-BEKTAŞİ İNANCININ DÜŞÜNSEL-İNANÇSAL YAPISINI ELE 

ALDIĞIMIZDA, 

XIII. yüzyıldan itibaren Hacı Bektaş Velî düşüncesi; sosyal, siyasal ve kültürel 

alandaki tüm açmazlara karşılık “erkek, dişi sorulmaz muhabbetin dilinde” diyerek insan 

olgusuna katkılarda bulunmuştur. Alevîlik-Bektaşîlik cins, ırk, millet, inanç ayrımı 

yapmayarak genel olarak insana, kendini ilim ile tanıması ve tamamlaması üzerinden 

bakmıştır. Bu düşünsel-inançsal profil; hoşgörü, eşitlik, paylaşım gibi erdemleri kendi 
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ekseninde toplamıştır. Alevîlik-Bektaşîlik Anadolu başta olmak üzere Balkanlar ile Kuzey 

Afrika’yı da içine alan büyük bir coğrafyanın tarihsel, kültürel ve inançsal gerçeği olmuştur.  

• ALEVİ-BEKTAŞİ İNANCININ TEMELİNİ OLUŞTURAN HORASAN 

KÖKENLİ DERVİŞ MERKEZLİ TASAVVUF İÇERİKLİ EREN 

DÜŞÜNCESİNİN ANA ÖZELLİKLERİNE BAKTIĞIMIZDA, 

XIII. yüzyılda Hacı Bektaş Velî’nin Anadolu’ya gelişi ile kendini ifade etmeye 

başlayan eren düşüncesi tüm sosyal, siyasal, iktisadî ve kültürel açmazlara karşılık Küçük 

Asya’da tarihin önemli bir aydınlanmasını gerçekleştirmiştir. Alevîlik-Bektaşîlik düşün-inanç 

sistemi, tarihsel süreç içerisinde sürdürdüğü misyonu ve geliştirdiği felsefî derinlik ile 

tarihimizin en önemli birikimleri arasında yer almıştır. 

• ALEVİ-BEKTAŞİ İNANCININ TEMEL TEMSİLCİSİ OLAN DERVİŞLER 

VE GELİŞEN OCAKLAR, TEKKELER VE İNANÇ 

UYGULAMALARINDAKİ  GELİŞMELERİN TEMELİNDE,  

Hünkar Hacı Bektaş Veli Alevi-Bektaşi inancını Anadolu ve Balkanlar’da dervişler 

ile sistemleştirmiştir. Dergahta yetişen dervişler farklı bölgelere giderek Ehl-i beyt yolunun 

erenler inancının temsilciliğini yapmıştır.  

Hiçbir siyasal, ekonomik ve askerî gücü kendine temel almayan Alevîlik-Bektaşîlik 

bu anlamda iktidar/egemen olma hegemonyasının dışında durarak yaşam, insan gerçeğine 

insansal bir bakış geliştirmiştir. Literatürde inanç-dede ocağı seklinde yer alan inanç 

kurumları, Alevîliğin temel gerçeği olmuştur. Alevî inanç-dede ocakları, dedelik ve taliplik 

olmak üzere Alevîlikteki iki ana statüyü iç sisteminde geliştirmiştir. 

• ALEVİ BEKTAŞİ İNANCI SON DERECE ZENGİN BİR DÜŞÜN-İNANÇ 

DEĞERİNE SAHİP BULUNMAKTA OLUP YUNUS EMRE, PİR SULTAN 

ABDAL GİBİ BÜYÜK SÖZ ULULARINI YETİŞTİRMİŞTİR. BU VESİLE 

İLE ALEVİ-BEKTAŞİ İNANCINDA AŞIK-OZAN GELENEĞİNİN YERİ 

ÇOK ÖNEMLİDİR. 

Alevîlik-Bektaşîlik, ideal insan ve toplumu tanımlama girişimidir. İnsan ve 

değerlerinin kaybolduğu çağımızda insanlık büyük bir sosyal, kültürel, ekonomik, siyasal 

çözülme ile karşı karşıyadır. Buna karşın Hacı Bektaş Velî’nin insana önem veren bilgeliği, 

Yunus Emre’nin inanç ve düşüncedeki duruluğu, Pir Sultan Abdal’ın yaşamdaki 
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coşkunluğu, Şah Hatayi’nin cezbesi, Edib Harabî’nin gerçeğe olan yakınlığı, insanlığın 

özünü koruması ve uygarlığın gelişimi için var olması gereken değerlerdir. 

Alevi-Bektaşi inancında kamil insanın sözü haktır. “Eline beline ve diline sahip olan 

kamil insan” hak düşünüp hak söylemektedir. Söz irfan meclisinde muhabbetin kiliti olarak 

kabul edilir. Kamil canların meclisi olan cemde bir araya gelen erenler Hak-Muhammed-Ali 

ve Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin çizdiği doğrultuda insan, yaşam ve toplum üzerine 

düşüncelerini paylaşmaktadır. İşte bu meclislerde yetişen yol aşıkları da erenler felsefesini 

dile getiren nefes ve deyişler okuyarak Alevi-Bektaşi inancını tanıtmaktadır. Alevi-Bektaşi 

aşık geleneği uygarlığın en önemli düşün-inanç yaratılarındandır. Nitekim Koca Yunus bunu: 

‘’Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm’’ dizeleriyle olabilecek en mükemmel 

boyutlarda ifade etmektedir. 13. yüzyılda Horasan’dan Anadolu’ya düşünce ve inancıyla bir 

güneş gibi doğan Yüce Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin himmetleri daim cümlemizin üzerinde 

olsun. Yüceler yücesi Ehl-i beyt’in şefaati bizleri daim bir kılsın.  18 Şubat 2013 

Türk Kültürü ve Hacıbektaş Veli Araştırma Vakfı Başkanı 

Uğur SÜMER 


