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                                                   Pirimiz Hünkarımız 

HACI BEKTAŞ VELİ 
 
   13. yüzyılda Anadolu’da ve paralelinde Balkan coğrafyasında organize olan 

Hacı Bektaş Veli düşüncesinin temelinde Pir-i Türkistan olarak anılan Hoca 

Ahmed Yesevi’nin şahsında gelişen tasavvuf geleneği bulunmaktadır. Hoca 

Ahmed Yesevi’nin geliştirdiği öğreti, İslam dininin ve binlerce yıllık Türk 

kültürünün son derece orijinal bir birleşimidir. Türkler, Hoca Ahmed Yesevi 

aracılığı ile İslam’ı, Ehl-i Beyt olarak bilinen peygamber hanesinin mensuplarını 

örnek alarak tanımış, kabul etmiş ve yaşamaya çalışmıştır. Tanrı’nın kendilerini 

yüce ve temiz kıldığı Ehl-i Beyt, inanmışlığın, adanmışlığın, mertliğin ve 

doğruluğun tarihteki en ideal temsilcilerinden biri olmuştur. Bir nevi insanlık ve 

erdemler okulu olarak da tanımlayabileceğimiz bu kutsal kaynaktan Şah-ı Merdan 

olarak sıfatlanan İmam Ali, insan olgusunun olabilecek en muhteşem örneği 

İmam Hüseyin gibi ummanlar yetiştirmiştir. Bu güzel düşünce bitmemiş On İki 

İmamlarla devam etmiştir. İmam Ali Rıza’nın, Ehl-i Beyt mensuplarına reva 

görülen saldırılara karşı durarak Doğu’ya, Horasan’a, Meşhed’e gidişi, bu yüce 

düşüncenin Horasan coğrafyasında da temellenmesini sağlamıştır. Böylece Hoca 

Ahmed Yesevi’nin, Arslan Baba’nın, Lokman Perende’nin, tüm Türkmen 

ulularının ve pirlerinin feyz aldığı kaynak, Ehl-i Beyt okulu olmuştur. İnsan’ı 

merkez alan, sevgi ve hoşgörüyü önemseyen bu öğreti, Hoca Ahmed Yesevi’nin 

kurduğu dergâhla Türk coğrafyası’nda örgütlenmiş ve gelişmiştir. Hoca Ahmed 

Yesevi düşüncesi, Ehl-i Beyt’ten aldığı inançsal olguları başarılı bir şekilde sosyal 

gerçekle buluşturmuştur. Türk topluluklarına kendi dillerinden seslenen Pir 

Yesevi, tüm Türk coğrafyasında etkili olmuştur. Derin felsefi tartışmaların, ritüel 

muammaların dışında duran net ve ideal bir insanlık tasarımı geliştiren düşünce, 

13. yüzyılda Türkmen göçleriyle Küçük Asya olarak bilinen Anadolu topraklarına 
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taşınmıştır. 

     Horasan tasavvuf düşüncesi, 13. yüzyılda sosyal, siyasal, askeri, iktisadi ve 

kültürel çözülmüşlüklerin yaşandığı Anadolu topraklarında bir aydınlanma 

başlatarak adeta bir güneş gibi parlamıştır. Bu sebeple Anadolu erenlerinin 

Serçeşme’si, Pir’i ve Hünkâr’ı olan Hacı Bektaş Veli’nin Anadolu’ya gelişi, 

beyaz bir güvercin’in bu semalara kanat çırpışına benzetilmiştir. Nişabur’da 

doğan, Hoca Ahmed Yesevi dergâhında yetişen ve Lokman Perende’den eğitim 

alan Hacı Bektaş Veli, Anadolu’yu Ehl-i Beyt’in muhabbetiyle, sevgi, hoşgörü 

gibi insanlık değerleriyle ve kâmil insan idealiyle tanıştırmıştır. Hacı Bektaş Veli 

düşüncesi sadece inançsal bir sistem değildir. Toplumsal bir kuramdır. Öğreti, 

sosyal yaşamla ve birey gerçeği ile iç içedir. Hacı Bektaş Veli düşüncesi, bir akıl 

zaferidir. Zekâ doruğudur. Muhteşem bir stratejidir. Bu, Hacı Bektaş Veli’nin 

Anadolu’ya geliş hedefinde de çok net görülmektedir. Hacı Bektaş Veli, Anadolu 

topraklarını yurt tutmak ve iskân etmek için Anadolu’ya ayak basmıştır. Bunun 

13. yüzyıl Anadolu gerçeği karşısında ne denli büyük ve zor bir hedef olduğu 

açıktır. Fakat Hacı Bektaş Veli, amacını olabilecek en mükemmel haliyle hayata 

geçirmiştir. Sulucakaraöyük’e (bugünkü Hacıbektaş) yerleşmiş ve kurduğu 

dergâhta onlarca derviş yetiştirmiştir. Horasan erenleri olarak bilinen tarihi-

karizmatik kişilikler, Hacı Bektaş Veli’nin etrafında örgütlenmiş ve aynı misyonu, 

Anadolu, Mısır ve Balkanlar’ın farklı bölgelerinde temellendirmeye çalışmıştır. 

Hacı Bektaş Veli’nin halifelerinden Abdal Musa, Antalya’da; Sarı Saltık, 

Balkanlar’da; Güvenç Abdal, Karadeniz’de; Koluaçık Hacım Sultan, Uşak’ta; 

Seyyid Cemal Sultan ve Resul Baba, Kütahya-Afyonkarahisar’da; Sarı İsmail, 

Denizli’de; Karadonlu Can Baba, Sivas-Erzincan’da; Seyyid Mahmut Hayrani, 

Konya-Akşehir’de, Hacı Bektaş Veli düşüncesi adına faaliyetlerde bulunmuştur. 

Dede, baba ünvanları taşıyan dervişler, gittikleri bölgelerde köy, ocak ve tekkeler 

kurarak hem öğretiyi yaymaya çalışmışlar hem de birer sosyal-dini önder olarak 
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kitlelerin toplumsal-düşünsel yapılarını etkilemişlerdir. 

  Hacı Bektaş Veli düşüncesi, 14. yüzyıl’da Kaygusuz Abdal aracılığı ile Kuzey 

Afrika’ya, Mısır’a taşınmış böylece eren kültürü, Avrasya olarak bilinen büyük 

coğrafyanın en önemli düşün unsurlarından biri olmuştur. Yüzyıllar içerisinde 

Ahmed Yesevi düşüncesi, Hacı Bektaş Veli felsefesi Horasan’dan Orta 

Avrupa’ya; Dobruca’dan Doğu Akdeniz’e uzanan büyük bir etkinlik sahası 

oluşturmuştur. Hacı Bektaş Veli ve geliştirdiği düşün sistemi, başta Anadolu Türk 

kültürü ve tarihi açısından son derece önemli ve özeldir. Hacı Bektaş Veli’nin 

gösterdiği inanç ve başarı, toplum olarak kollektif zekâmızın en değerli 

örneklerinden biridir. Hacı Bektaş Veli düşüncesi, Yunus Emre, Şah Hatayi,  Pir 

Sultan Abdal, Kul Himmet, Virani, Harabi ve Âşık Veysel gibi tarihimizin köşe 

taşları olan yüzlerce önemli şahsiyetin düşünsel açıdan beslendiği okuldur. 

Günümüzde dahi Anadolu ve Balkan coğrafyası’nda Bektaşilik kültürel 

varlığımızın temel zemini olma özelliğini sürdürmektedir.  

   Kısaca özetlemeye çalıştığımız tarihsel, düşünsel ve sosyal gerçekler böyle 

iken,son yıllarda Hacı Bektaş üzerine kimi çevreler farklı tartışmalar 

yaratmışlardır. 13. yüzyıldan itibaren Anadolu insanına kendi dilinden, kendi 

gerçeğinden ve kendi toprağından seslenen Hacı Bektaş Veli düşüncesi, haksız, 

yanlı ve yanlış değerlendirmelerle karşı karşıya bırakılmaktadır. Bu denli net ve 

duru bir inanç, küresel boyutta maksatlı, anlamsız bir çelişkinin içine sokulmak 

istenmektedir. Hâlbuki yüzlerce yıllık bir tarihe sahip bu inanç, kendisini son 

derece açık bir şekilde tanımlamaktadır. İşte bizleri de bu gelişmeler rahatsız etti 

ve harekete geçirdi. 1987 yılında yedi Hacıbektaşlı aydının bir araya gelmesiyle 

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Vakfı kuruldu. Vakfımız, Alevi-

Bektaşi inancının bilimsel çalışmalarla araştırılmasını, Hacı Bektaş Veli 

öğretisinin kültür ve tarihimiz açısından taşıdığı önemin ortaya konulmasını temel 
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misyon edinmiş ve günümüze kadar bu yönde hizmetler gerçekleştirmiştir. 

Vakfımızın kuruluşunun ardından Gazi Üniversitesi’ne bağlı olarak Türk Kültürü 

ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi faaliyete geçirildi. Böylece konu bilim 

çevrelerinin gündemine taşınmış oldu. Çeyrek yüzyılı bulan süreç içerisinde çok 

işler yapıldı. Önemli faaliyetler gerçekleştirildi. Bizler vakıf olarak Pir Sultan 

Abdal’ın; 

        Onulmaz yaraya melhem kim çaldı 

        Var mı Hacı Bektaş Veli’den gayrı 

sözlerini ölçü alarak Hacı Bektaş Veli’nin yüceliğine inandık. Bu kitap 

çalışmasıyla da toplumumuzun ve gelecek kuşakların Hacı Bektaş Veli’yi daha 

doğru tanıması ve anlaması için kendisine atfedilen eserleri bilimsel bir çalışma 

ile kamuoyuna sunmayı planladık. Böylece Hacı Bektaş Veli’ye atfedilen 

Makâlât, Fatiha Tefsiri, Besmele Şerhi, Fevâid, Makâlât-ı Gaybiyye ve Kelimât-ı 

Ayniyye ile Hacı Bektaş Veli’nin hakkındaki menkıbelerin derlendiği Velâyetnâme 

adlı eserler bir kitap içinde toplu olarak, kültür hayatımıza kazandırılmış olacaktır. 

Şimdiye kadar müstakil çalışmalar halinde neşredilen bu eserler, bu çalışma ile bir 

araya getirilerek toplumumuza sunulmaktadır. Böylece Hacı Bektaş Veli’nin ve 

düşüncelerinin doğru anlaşılması ve tanınması mümkün olacaktır. Sahalarında 

yetkin bilim insanlarından oluşan bir kurulun ortak çalışması ile; bu yayının, 

ülkemizin düşünce dünyasında, Alevi-Bektaşi düşün evreninde hayırlara vesile 

olacağına yürekten inanıyorum. 

             Uğur SÜMER 

                                                                Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli 

                                                                       Araştırma Vakfı Başkanı  

                                                                


