
HACIBEKTAŞ 

Hacıbektaş dört bir yanında bulunmaz bir güzelliğin sergilendiği, turistik merkezlerin olduğu 

doğal bir müze olan Kapadokya’nın önemli merkezlerinden biridir. 666 kilometrekarelik bir 

alana yerleşmiş olan Hacıbektaş İlçesi, 1250-1300 m yükseklikteki platolardan oluşmaktadır. 

Hacıbektaş, İç Anadolu’nun hemen hemen ortasında yer almaktadır. Doğuda Avanos, batıda 

Mucur (Kırşehir), güneyde Gülşehir, kuzeyde Kozaklı ilçeleriyle çevrilmiştir.  

İlçe merkezindeki Suluca Karahöyük’te Ankara Üniversitesi Dil Tarih-Coğrafya Fakültesi 

öğretim üyelerinden Prof. Dr. Kemal BALKAN tarafından 1967 yılında başlatılan ve 1979 

yılına kadar süren arkeolojik kazılardan çıkan eserlerden (eserler, bugün Hacıbektaş Arkeoloji 

ve Etnografya Müzesi’nde sergilenmektedir.) anlaşıldığına göre; Geç Roma Dönemi, Geç 

Hitit Dönemi, Hellenistik Dönem, Galat Çağı, Frig Dönemi, Hitit Dönemi, Asur Ticaret 

Kolonileri Çağı, Tunç Dönemi ve Kalkolitik Dönem’e ait kültür katmanlarına rastlanmış 

olması Hacıbektaş İlçesi’nin, Prehistorik (tarih öncesi) çağlardan beri önemli bir yerleşim 

merkezi olduğunu göstermektedir.  

XIII. yüzyılda büyük Türk düşünürü Hacı Bektaş Veli’nin Horasan’ın Nişabur kentinden 

Anadolu’ya gelmesi ve Suluca Karahöyük’e yerleşmesinden sonra yedi hanelik Hacım 

Köyü’nün çehresi değişmiştir.       Hacıbektaş, o zaman ki ismiyle Suluca Karahöyük ( Hacim 

Köy ) Selçuklular döneminde ‘Yontlar Çeşmesi’ olarak bilinmektedir. Yont, ‘at sürüsü’ 

anlamına gelmektedir. O zamanlar burası hükümdarların veliahtlarına verilen özel otlak 

alanıdır. Hacı Bektaş Veli, burada bir ilim yuvası tesis ederek düşüncelerini yaymış 

ölümünden sonra da köyün ismi, adına ve anısına izafeten Hacıbektaş olarak 

değiştirilmiştir.  Hacıbektaş İlçesi XIII. yüzyılın ilk yarısında yedi hanelik küçük bir köydür. 

Hacı Bektaş Veli'nin Anadolu'ya geldiği tarihlerde Anadolu Selçuklu Devleti’nin kötü 

yönetimi sonunda Türk birlik ve beraberliği bozulma durumuna gelmiştir. Anadolu 

Selçukluların 1243 yılında Moğollar tarafından yıkılması nedeniyle Hacıbektaş ve çevresi, 

Kırşehir ile Nevşehir bölgesi Moğol hakimiyetine geçmiştir. Moğollarla uzlaştırıcı konumda 

bulunan Nurettin Caca bu bölgeye tayin edilmiş, Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat 

tarafından Yunus Mukremin adında Barak aşiretinden bir zata Hacıbektaş ve yöresi otlakiye 

olarak verilmiş, daha sonra yedi hanelik Hacim Köy, Yunus Mukremin tarafından 

kurulmuştur. İlçenin bulunduğu yer ve yöresine, Anadolu Selçuklu Beyliklerinden 

Dulkadiroğulları, Eretna ve Karamanoğulları Beyliklerinin çeşitli zamanlarda birbirinden el 

değiştirerek hakim oldukları, tarihi kaynaklardan anlaşılmaktadır. Bölge daha sonra Osmanlı 

Devleti hakimiyetine dahil olmuştur. 

 

Hacıbektaş, 1541 yılında Niğde’ye bağlı bir nahiye merkezi haline gelmiş; 1854 yılında 

belediye teşkilatı kurularak kasaba olmuştur. Daha sonra Bakanlar Kurulu’nun 12/12/1947 

tarih ve 21454 sayılı kararı ile 01/01/1948 tarihinde Kırşehir İli’ne bağlı bir ilçe haline 

gelmiştir. Nevşehir’in 24/07/1954 tarihinde il olması ile Hacıbektaş İlçesi Nevşehir’e 

bağlanmıştır.  

  İçerisinde büyük Türk düşünürü Hacı Bektaş-ı Veli'nin de bulunduğu Horasan erenleri, 

Anadolu’da yaşayan Hıristiyan gruplarla, göçle gelmiş Türkmen grupları, eğitim ve imar 

faaliyetleriyle aynı kültür potasında yoğurmuş, Anadolu’nun kültürel bütünlüğünün 

oluşmasında ve merkezi otoritenin oluşumunda hayati bir rol oynamışlardır. Göç yoluyla 

Anadolu'ya gelen bir kısım derviş dağ başlarına, kimsenin olmadığı yol kavşaklarına 



yerleşmiş, burada zaviyeler açmış, boş topraklar üzerine kurdukları bu kurumlar zamanla 

kültür, imar ve din merkezleri haline gelmiştir. Böylece dini cemaatler her tarafa yayılmış; 

ahlak, edep, davranış, inanış kuralları standartlaşmış, bilgi ve bilim devrin olanakları 

içerisinde bu merkezlerde üretilmiş ve yayılmıştır. Bu dervişlerin köylere yerleşerek toprak 

işletmeleri ve eğitim ile meşgul olmaları yöneticiler tarafından da desteklenmiş, dervişlere 

birtakım ayrıcalıklar verilmiştir. Sonuç olarak Anadolu'nun en ücra köşelerinde dahi zaviyeler 

açılmış ve verilen eğitim sayesinde ortak bir kültürel doku oluşmaya başlamıştır. Bu amaçla 

Anadolu'ya gelmiş olan Horasan erenlerinden birisi de Hacı Bektaş-ı Veli'dir.  

 

Horasan’da doğduğu ve eski adı Sulucakarahöyük olan bugünkü Hacıbektaş’ta hakka 

yürüdüğü kabul edilen Hacı Bektaş Veli’nin doğum ve ölüm tarihine ilişkin çeşitli 

kaynaklarda farklı yorumlar görülmekte olup, bir rivayete göre 1248-1337 yılları arasında, bir 

başka rivayete göre ise 1208 (1209?)-1271 yılları arasında yaşadığı kabul edilmektedir. 

Vilayetname’ye göre Hacı Bektâş Veli, Horasan’ın Nişabur şehrinde doğmuş olup İmam 

Musa Kazım’ın neslinden gelen ve İbrahim-i Sâni diye tanınan Seyyid Muhammed’in 

oğludur. Annesi, Hatem Hatun’dur. Hacı Bektaş Veli, Hoca Ahmet Yesevi Ocağı'nda; felsefe, 

sosyal ve fen bilimleri öğrenmiş daha sonra İran, Irak, Arabistan ve Suriye üzerinden 

Anadolu’ya gelmiştir. Anadolu’ da,  Antep, Antakya, Maraş, Sivas, Tokat, Amasya, Çorum, 

Yozgat ve Kırşehir’de bulunduktan sonra Sulucakarahöyük’e yerleşen Hacı Bektaş Veli, 

burada hoşgörü, insan sevgisi ve toplumsal eşitliği temel alan felsefesini yaymış ve bu 

felsefenin tüm insanlığa ulaştırılmasının sağlandığı bir ana merkez olarak Hacı Bektaş Veli 

Dergâhı’nı oluşturmuştur.  Hacı Bektaş Veli'nin düşünce ve öğretisinin yayılması, ölümünden 

çok daha sonra, 14.yüzyıl başlarında kurulan tarikatının, 16.yüzyıl başlarında etkinlik 

kazanması ile olmuştur. Hacı Bektaş Veli, Mevlana, Baba İlyas, Ahi Evren’le çağdaştır. 

Ölümünden sonraki yıllarda, hakkında “Vilayetname” yazılmıştır. Adına tarikat kurulmuştur. 

Alevi - Bektaşilik’le ilgili belge ve kaynakların yok edildiği de, tarihsel bir gerçektir. Bu 

durum da, Hacı Bektaş Veli’ye ilişkin daha sağlıklı bilgilere ulaşmamıza engel olmuştur.    

Hacıbektaş Veli’nin Anadolu’ya geldiği tarihlerde Anadolu, bir yandan Moğol istilası altında 

ezilirken bir yandan da büyük bir siyasi ve ekonomik buhran ile beraber taht kavgalarına 

sahne olur. İşte böylesi bir ortamda Sulucakarahöyük'e yerleşen Hacı Bektaş-ı Veli burada 

felsefesini geliştirmiş ve öğrenci yetiştirmeye başlamıştır. Hoşgörü ve insan sevgisine dayalı 

düşünce sistemi kısa bir sürede, Hıristiyanlığın büyük bir merkezi durumundaki 

Kapadokya'da geniş halk yığınlarına ulaşmış ve benimsenmiş; Anadolu geneline yayıldığı 

gibi Balkanların İslamlaşmasında ve Türkleşmesinde temel rolü oynamıştır. Hacı Bektaş-ı 

Veli’nin en bilinen eseri Makalat olmakla birlikte Fevâidnâme, Fâtiha Sûresi Tefsiri, Şathiye, 

Besmele Şerh-i, Üss-Ül-Hakika adlı eserleri de bulunmaktadır. Hacı Bektaş-ı Veli’nin, 

söylencelere dayalı yaşamı Vilâyet-nâme-i Hacı Bektaş-ı Veli'de anlatılmakta, düşüncelerini 

bu anlatılarda görmekteyiz.  

 

Günümüzde bile geçerliliğini koruyan şu güzel sözlerinin din savaşlarıyla çalkalanan, 

ortaçağda toplumları etkilememesi düşünülebilir mi?  

-İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır 

-Kadınları okutunuz 

-Eline, beline, diline sahip ol!  

-Okunacak en büyük kitap insandır 



-Doğruluk dost kapısıdır 

-Yolumuz, ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur 

-Bir olalım, iri olalım, diri olalım 

-İncinsen de incitme 

-Hiçbir milleti ve insanı ayıplamayınız 

-Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu 

-Düşmanınızın dahi insan olduğunu unutmayınız 

Hacı Bektaş-ı Veli'nin düşünce sisteminden yola çıkarak kurulan Bektaşiliğin öncelikli hedefi, 

temelini sevginin oluşturduğu "Evren-Tanrı-İnsan" birliğini kavramaktır. Bu düşünceleri şu 

dizeler en güzel şekilde dile getirmektedir: 

Hararet nardadır, sacda değildir, 

Keramet hırkada, taçda değildir, 

Her ne arar isen kendinde ara, 

Kudüs’te, Mekke’de, Hac’da değildir.  

İnsan bir sevgi varlığıdır. İnsan tanrısal niteliklerle donatılmıştır. Başarının ilk aşaması kişinin 

kendisini tanıması ve sevmesidir; çünkü insan kendisinde tanrısal bir öz taşır ve kendini seven 

insan tanrıyı da sever. Bektaşilikteki tanrı sevgisinin en güzel ifadesi şu dörtlükte en güzel 

şekilde ifade edilmektedir:  

Şakirdleri taş yonarlar 

Yonup üstada sunarlar 

Calabın adın anarlar 

O taşın her paresinde.  

İnsan yaşadığı ortamda bağımsız bir varlıktır. Onun görevi alçak gönüllü davranmak, özünü 

arındırmak, olgunlaşmak, gösterişten uzak durmak ve tanrı sevgisiyle doldurmaktır. İnsani 

bedenler amaç için sadece birer araçtır. Bu nedenle insanları kadın-erkek diye ayırmak, ya da 

sosyal konumlarına veya ırklarına bakarak küçük görmek yapılabilecek en büyük yanlıştır. 

Kadın-erkek tüm insanlar eşittir. Günümüzde hala kadın ve erkeğin eşitliği büyük bir problem 

olarak dünyanın gündeminde iken Hacı Bektaş Veli’nin şu dizeleri hala bize yol 

göstermektedir:  

Erkek, dişi sorulmaz, muhabbetin dilinde. 

Hak'kın yarattığı, her şey yerli yerinde 

Bizim nazarımızda, kadın erkek farkı yok. 

Noksanlık, eksiklik senin görüşlerinde.  

Hacı Bektaş Veli’nin felsefi düşüncesinin temelinde İnsanın varoluşu ve insan sevgisi vardır. 

Aradan geçen bunca zamana karşın düşünceleri hala geçerliliğini korumakta ve insanlığın 

yolunu aydınlatmaya devam etmektedir.  

 

 

 

 

 

 



  HACIBEKTAŞ MÜZESİ 

  

        Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan Hacı Bektaş Müzesi’nin  (Külliye) ana 

çekirdeğini 13. yüzyılda Hacı Bektaş Veli zamanında inşa edilen Çilehane (Kızılca Halvet) 

bölümü oluşturmaktadır. Hacıbektaş Veli Hazretlerinin ölümünden sonra, Osmanlı 

Hükümdarı Orhan Gazi’den başlamak üzere, Murat Gazi, Yıldırım Beyazıt ve Yavuz Sultan 

Selim tarafından yaptırılan eklemelerle 16.yy’da tamamlanmış olan Külliye, 1872’de IV. 

Mustafa, 1862’de Abdülaziz ve 1895 yılında da II. Abdülhamit tarafından onarılarak bugünkü 

durumuna gelmiştir. 

        Müze, 1925 yılına kadar dergâh olarak kullanılmakta iken, 1925 yılında Tekke ve 

Zaviyelerin Kapatılması Hakkındaki Kanun ile kapatılmış ve bünyesindeki eserler, Ankara 

Etnografya Müzesine gönderilmiştir. Dergah, 1959-60 yıllarında dönemin Ziraat Bankası’nın 

katkılarıyla onarım görmüş, Karahöyük tepesi ağaçlandırılmış ve bir ziraat okulu açılmıştır. 

İkinci onarım çalışmalarında da dönemin Nevşehir milletvekili Prof. Ragıp Üner’in katkıları 

olmuştur.  Dergahta kurulacak müze için, zamanında burada olup da sonraları diğer 

şehirlerdeki müzelere dağılmış olan eşyaların tespit edilmesi ve tekrar dergaha getirilmesi için 

İbrahim Turan ( Baba) Bey’in katkıları olmuştur. İbrahim Bey, Ankara ve İstanbul’a 

götürülen eserlerin bir kısmının geri getirilmesini sağlamıştır.  16 Ağustos 1964 tarihinde de 

Hacıbektaş Müzesi açılmış ve ilk müdürü de İbrahim Turan Bey olmuştur. 

 

Hacıbektaş Müzesi, üç (3) avludan oluşmakta olup, Avluda; Çamaşırhane, Demirbaş Depo, 

Üçler Çeşmesi; 2. Avluda; Mihman Evi, Meydan Evi, Kiler Evi, Aş Evi, Dede Baba Köşkü 

(Müze Yönetimi), Aş Evi Baba Köşkü, Tekke Camii, Aslanlı Çeşme, Meydan Havuzu; 3. 

Avluda; Atatürk Köşesi, Pir Evi Bölümü, Balım Sultan Türbesi, Hazire, Has Bahçe 

yer almaktadır. 

 

 

BİRİNCİ AVLU(NADAR AVLUSU):  

Eskiden Nadar Avlusu da denilen Birinci Avluya, güneydeki anıtsal görünümlü çatal 

kapıdan girilmektedir. Girişin hemen sağında Üçler Çeşmesi yer almaktadır. Külliyeyi 

çevreleyen duvarlar,1897 yılında Hacı Mehmet Dedebaba zamanında yaptırılmış olup, 

şimdiki mevcut görünen duvarlar, orijinal temelinin üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı 

tarafından yaptırılmıştır. Eskiden bu avlu içinde, günümüze dek ulaşamayan At Evi ile 

Mihman evi, Ekmek evi, Hamam ve Çamaşırhane gibi bölümler bulunmaktadır.  

ÜÇLER ÇEŞMESİ: 

  Çeşme,1902 yılında Feyzullah Dedebaba Döneminde yapılmıştr. Çeşmeyi inşa eden 

usta Nevşehirli Mustafa Vasfi’dir. Anıtsal görünümlü çeşme, düzgün kesme taştan, sivri 

kemerli ve düz dam alınlıklı olarak inşa edilmiştir. Üç adet pirinç kurnası birbirine paralel 

olarak sıralanmış olup, yapıda beyaz ve kırmızı taş değişimli (münavebeli) olarak 



kullanılmıştır. Süs olarak kabara, yıldız ve giyoş motifleri tercih edilmiştir. Düz dam alınlığın 

ortasında on iki dilimli Bektaşi tacı (Hüseyni taç) bulunmaktadır. Kemer gözünün üst 

kısmında orijinal yapım kitabesi, göbeğinde ise, Mühr-ü Süleyman motifi yer almaktadır. 

Blok mermerin oyulmasından elde edilen yalak bölümü orijinaldir. Çeşme birkaç kez onarım 

görmüştür. 

Mühr-ü Süleyman Motifi: 

 Anadolu’da Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde çok kullanılmış olan bir motiftir. 

Mühr-ü Süleyman Motifi, Orta Asya’dan günümüze kadar Selçuklu ve Osmanlı Dönemi 

sanatında; mimari yapılarda, çini, seramik eserlerde, sikkelerde, hat sanatında, sancaklarda ve 

elbiselerde süsleme unsuru olarak kullanılmıştır. 

 Motif; bir çember içinde, altı adet uç oluşturan birbirine geçmeli ters iki üçgen ve 

ortalarındaki altı dilimli rozetten (Gül) oluşmaktadır. Gül motifinin Bektaşilikteki yorumu;  

evrenin şifresinin sevgi olduğu ve bunun da gül ile sembolize edildiğidir. 

İKİNCİ AVLU(DERGAH AVLUSU): 

Dergah Avlusu olarak da bilinen İkinci Avluya, üçgen alınlıklı ve sivri kemerli Üçler 

Kapısından girilmektedir. Dergah Avlusunda sırasına göre sağda; Aslanlı Çeşme, Aş Evi 

Baba Köşkü, Aş Evi, Tekke Camii, ortada; Meydan Havuzu, solda; Mihman Evi (Konuk 

Evi),Meydan Evi (Cem Evi), Kiler Evi ve Dedebaba Köşkü bulunmaktadır. 

ASLANLI ÇEŞME: 

Renkli kesme taşlardan yapılmış olan çeşme, 1554 yılında Silistre (Bulgaristan’da bir 

şehirdir.) Valisi Malkoç Bali Bey’in yakınları tarafından yaptırılmıştır. Klasik Mısır Çağı 

stilinde, İskenderiye mermerinden yapılmış olan aslan heykeli ise, Mısır prenseslerinden Kara 

Fatma Sultan tarafından yaptırılarak 1853 yılında Dergaha gönderilmiş ve daha sonra çeşme 

aslanlı çeşme olarak anılmıştır. Çeşmenin, biri aslan motifinin ağzında olmak üzere toplam üç 

kurnası vardır. Çeşmenin alınlığında, açılmış bir kitap sayfası görünümünde H.1270 tarihli bir 

kitabe yer almaktadır. Kitabesinden, Çeşmenin; Kerbela’da şehit edilenler anısına yaptırıldığı 

anlaşılmaktadır. 

Aslanlı Çeşme önünden Aş Evi Bölümüne geçerken revak altında Kahveci Baba’ya ait 

olduğu rivayet olunan, zeminle aynı seviyede mermer bir mezar bulunmaktadır.   

MEYDAN HAVUZU: 

 Havuz, kitabesinden anlaşıldığına göre;  Beyrut Valisi Halil Paşa’nın eşi Zehra Hanım 

tarafından 1908 yılında yaptırılmıştır. Havuzun alınlık kısmının tepesinde mermerden 

yapılmış Derviş Tacı “Hüseyn- i Tac” bulunmaktadır. 

AŞ EVİ  

Dergah döneminde, işlevi açısından en önemli evlerden biri idi. Toplumsal 

dayanışmanın en önemli göstergesi ve somut bir ifadesi olan Aş Evi,  kitabesinden anlaşıldığı 



üzere M. 1560 yılında Silistre Valisi Malkoç Bali Bey hayrına yakınları tarafından 

vakfedilmiştir. 

Bu bölümde; Aş Evi Babası’nın Sandukası ve Aş Evi Baba Odası, Kiler Odası, Et 

Soğutma Bölümü, Bulaşık Yıkama Yeri bulunmaktadır. Aş Evi Bölümünde,  Yeniçerilerce de 

kutsal kabul edilmiş olan Karakazan,  Halife Kazanları ve mutfakta kullanılan eşyalar 

sergilenmektedir. Aş Evi’nin yer aldığı revakların üst kısmında; Aş Evi Babası, dervişleri ve 

misafirlerinin ikamet ettiği ve aynı zamanda Aş Evi’nin yönetim binası olarak da kullanılmış 

olan Aş Evi Baba Köşkü bulunmakta olup,  iki oda ve bir mutfak bölümünden oluşmaktadır. 

Günümüzde ise burası, Arşiv ve Güvenlik Odası olarak kullanılmaktadır.  Yine aynı 

revakların altında ve Aslanlı Çeşme’nin hemen solunda Dergahın ekmeklerinin yapıldığı 

Ekmek Evi Bölümü bulunmakta iken günümüze sadece temel taşları ulaşmıştır. 

AŞ EVİ BABA ODASI:  

Dergâh döneminde Aş Evi Babası’nın günlük oturma odası olarak kullandığı 

bölümdür. Aş Evi Babası, mutfak çalışmalarını buradan izler ve o gün çıkacak yemeklere 

karar verirdi. Dergâha ait olan arazilerde ekim-dikim işleri, bağcılık, sebze meyve 

yetiştiriciliği gibi tarımsal işler de yine Aş Evi Babası gözetiminde ve denetiminde yapılırdı. 

Aş Evinden dergâhta yaşayan dervişler, dergâha gelen misafirler ve yoksullar 

yararlanabilmekteydi.                                                                             

TEKKE CAMİİ: 

1834 yılında, II. Mahmut Dönemi’nde inşa edilmiş olan cami ilginç bir mimariye 

sahiptir. Klasik anlayışta, içten kubbe görünümlü, dıştan sekizgen kasnak üzerine oturan ve 

kurşun kaplamalı piramidal çatılı olarak inşa edilen caminin güdük minaresi orijinal olmayıp 

restorasyon sonucunda yapılmıştır. Son cemaat yeri biçiminde düzenlenmiş olan giriş 

kısmındaki sütunlar devşirmedir.  

MİHMAN EVİ:  

 Mihman, misafir, konuk anlamına gelmektedir. Mihman Evi ise, Dergahın faal olduğu 

dönemde, hem konukların ağırlandığı, hem de konukların ağırlanmasından sorumlu 

(Mihmandar) Mihman Evi Babası’nın yaşadığı ev idi. Mihman Evi, iki odalı olup, birinci oda 

dikdörtgen planlı ve tek ocaklıdır. İkinci oda ise giriş kapısının sağında yer almaktadır ve 

burada da bir ocak bulunmaktadır. 

Mihman Evi, Dergaha gelen misafirlerin ilk başvurdukları yerdir. Misafirler, dergah 

için getirdikleri yiyecekleri, altın-para gibi kıymetli eşyaları Mihman Evi Babası’na teslim 

ederdi. Dergâhta misafir edilen konuklar, sadece üç gün kalabilmekteydi. Misafirlerin, bütün 

ihtiyaçları karşılanır, kendilerine yemek ve yatacak yer verilirdi. Şayet misafirler,  üç günden 

fazla kalmak isterlerse, kendilerinden dergaha hizmet etmeleri beklenir ve dergah hizmeti 

olarak;  bağ-bahçe, tarla ve onarım işleri verilirdi. Mihman Evi, ayrıca Dergahı çevreleyen 

“Has Bahçe”nin bakımından ve bahçedeki sebze-meyve yetiştiriciliği işlerinden de sorumlu 

idi. Mihman Evi’nin bütün ihtiyaçları Kiler Evi’nden temin edilir ve günlük yiyecekleri de Aş 

Evi’nden verilirdi.  



MEYDAN EVİ:  

Dergah döneminin en önemli bölümlerinden biridir. Kitabesinden anlaşıldığına 

göre,M.1367 de Ahi soyuna mensup Murat Hüdavendigar ( I.Murat )  tarafından 

yaptırılmıştır. Burada “Yol”a girme (Bektaşiliğe intisap) törenleri, “İkrar Alma”, “İkrar 

Verme” ve “Cem Törenleri” yapılmaktaydı. Bunun yanı sıra Meydan Evi, toplumsal ve 

bireysel konuların da ele alındığı ve değerlendirildiği bir yerdi.  

Bölüm; Sofa, Meydan Odası (Cem Odası),Meydancı Baba Odası ve Mutfak 

bölümünden oluşmaktadır. Cem Odasının, rekonstrüksiyon olarak inşa edilen bingi/kırlangıç 

tekniğindeki tavanı ilgi çekicidir. Baba odası tavanı ise yine aynı teknikte yapılmış olup, 

orijinaldir. İç bölümlerde, On iki İmamları temsil eden postlar, Hacı Bektaş Veli ile Balım 

Sultan portreleri, Bektaşi önderlerine ait resimler, Taht-ı Bektaşi, Dedebaba, Baba ve 

Dervişlere ait siyah-beyaz fotoğraflar ile Bektaşiliğe özgü etnografik eserler sergilenmektedir. 

Meydan Odası 

Dokuz kat gök kubbeyi temsil eden çaprazlama atılan kirişlerden oluşturulmuş 

Bingi/kırlangıç tekniğinde tavanı bulunan oda, kare planlı olup, etrafı ahşap sedirlerle 

çevrilidir. Meydan odası, Dergah döneminde Bektaşi Tarikatı’na girme, ikrar verme, nasip 

alma merasimleri ile cem törenlerinin yapıldığı bir yerdir. Odanın, giriş kapısının ekseni 

üzerinde bir ocak, ocağın sağında Bektaşi tahtı ile sağlı sollu olmak üzere duvarlarda Hacı 

Bektaş Veli Hazretleri, Balım Sultan,   Kaygusuz Abdal ve Bektaşi önderlerine ait tablolar 

sergilenmektedir.  

Bununla birlikte odayı üç yönlü çevreleyen sedirler üzerinde Oniki İmamı simgeleyen 

ve tarikat yolunda,  bir aşamayı, bir makamı temsil eden on iki adet post yer almaktadır. On 

iki İmamlar, Hz. Muhammed’in soyundan gelen (Ehli Beyt) Hz.Ali, İmam Hasan, İmam 

Hüseyin, İmam Ali bin Hüseyin, İmam Muhammed Bakır, İmam Cafer Sadık, İmam Musa 

Kazım, İmam Ali Rıza, İmam Muhammed Taki, İmam Ali Naki, İmam Hasan Askeri ve 

İmam Muhammed Mehdi’dir. 

Cem Törenleri 

Kavram olarak Cem, toplanma, bir araya gelme anlamında olup, Dedelerin ya da 

Babaların önderlik ettiği bütün bir geceyi dolduran dinsel bir törendir. Gülbanglar, mersiyeler, 

deyişler, nefesler ve lokma dağıtımı bu törenin ana bölümlerini oluşturmaktadır. Belirli bir 

zamanı olmamakla birlikte genellikle Perşembe akşamları yapılan Cem törenleri, önceden 

haber verilenlerin katılımı ile başlar, cemde bir araya gelen insanlar, halka halinde yüz yüze 

bakacak şekilde oturur, bağlama eşliğinde zakir tarafından Hz.Muhammed, Hz.Ali, On İki 

İmam ve Kerbala’da şehit edilenler için mersiyeler, deyişler okunur, kadınlı-erkekli semahlar 

dönülür, oniki hizmet yerine getirilir, kurbanlar tığlanır ve lokmalar dağıtılır. 

     

 

  



   Semah 

          Semah, Alevi-Bektaşi toplumunun ibadeti olan Cem’in belli bir aşamasında bağlama 

eşliğinde kadın ve erkek (Bacı ve kardeş) canların, çalınan ezgilere uygun yaptıkları bir 

ritüeldir. Semah dönmek, Cem törenleri (Ayn-i Cem) içinde yapılan 12 hizmetten birisidir.  

          Semah; bir noktanın çevresinde, hareketleri bir turnanın uçuşunu ve gezegenlerin güneş 

çevresinde dönüşünü yansıtan, Orta Asya çok tanrılı inançlarında Şaman’ın kuş olup, büyüyle 

uçuş yetisinin bir anlatımıdır. Semahta esas figürleri el ve ayaklar oluşturur. El ve kollar, 

turna kuşunun uçuşunu sembolize eder. En çok görülen ve tekrarlanan figür ise, sağ el 

ayasının yukarı, sol el ayasının da aşağı dönük olmasıdır. Bu figürün anlamı: “Hak’tan alıp, 

halka vermek; topraktan hasıl olup, Hakk’a vasıl olmaktır.” 

Meydancı Baba Odası 

Dokuz kat gök kubbeyi temsil eden çaprazlama atılan kirişlerden oluşturulmuş orijinal 

bingi/kırlangıç tekniğinde tavanı bulunan oda, kare planlı olup, etrafı üç yönlü ahşap 

sedirlerle çevrilidir. Bu bölümde hat levhalar ile Bektaşi Baba ve dervişlerine ait fotoğraflar 

sergilenmektedir. 

Meydan Evi’ni yöneten Meydancı Baba, Dergah döneminde en yüksek makamı temsil 

eden ve Dergah işlerini yöneten Dedebaba makamındaki kişidir.  Meydan Evi Babası On iki 

post sıralamasında “Horasan Postu”nda oturmakta idi.  

KİLER EVİ BÖLÜMÜ 

 Kiler Evi Bölümü, girişte küçük bir hol, bu holün karşısında, Dergah döneminde Kiler Evi 

Baba Odası olarak kullanılmış olan bir oda, holün kuzey tarafında mutfak bölümü, mutfağın 

sağ tarafında bir oda ve sol tarafında ise ambar bölümünden oluşmakta idi. İki katlı olan Kiler 

Evi’nin, üst katı ise Dedebaba Köşkü olarak kullanılmıştır. Kiler Evi, dergahın faal olduğu 

dönemde, dergaha ait kıymetli eşyaların yiyecek, içecek ve erzaklarının konulduğu yerdir. 

Bununla birlikte Kiler Evi, dergâhın kasası ve ayniyat deposu olarak da kullanılmıştır. Kiler 

Evi Babası, Dergahın bütün muhasebe işlerini buradan yönetirdi.  

 Kiler Evi’nin üst katındaki Dedebaba Köşkü ise günümüzde artık Müze Müdürlüğü 

yönetim binası olarak kullanılmaktadır. 

ÜÇÜNCÜ AVLU (HAZRET AVLUSU): 

Hazret Avlusu olarak da bilinen Üçüncü Avluya; basık kemerli, Altılar Kapısından 

girilmektedir. Bu avlu içinde; Atatürk Köşesi, Pir Evi, Balım Sultan Türbesi, Hazire (Derviş 

Mezarlığı) ile Has Bahçe bulunmaktadır. 

Atatürk Köşesine; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 22 Aralık 1919 tarihinde 

Hacıbektaş’a gelişi anısına Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 10 Ağustos 2009 tarihinde 

Atatürk rölyefi yaptırılmıştır.  

 

 

 

 



PİR EVİ BÖLÜMÜ 

Miladi 13. ve 16.yüzyıllar arasında peyderpey olarak tesis edilmiş olan ve aynı 

zamanda Hacı Bektaş Veli Hazretleri’nin Türbesi’nin de bulunduğu Pir Evi; Giriş, Çilehane, 

Orta Medhal, Mescit, Kırklar Meydanı, Hazire ve Güvenç Abdal Türbesi bölümlerinden 

oluşmaktadır. 

Bölümün ana girişindeki revak kısmının üstünde solda, gök kubbeyi süsleyen aynı 

zamanda bütün canlılara hayat kaynağı olan ve Hz. Muhammed’i temsil eden “güneş”motifi, 

sağda Hz. Ali’yi temsil eden “ay” motifi ve her ikisinin ortasında sevgiyi ifade eden  “gül” 

motifi bulunmaktadır. Bu üç motifin altında ise Bektaşiliğin simgesi olarak da kabul edilen ve 

On iki İmamları temsil eden on iki köşeli, “teslim taşı” motifi yer almaktadır. Pir Evi 

Bölümünün sağında ve solunda altışar tane olmak üzere toplam Oniki tane Dedebaba mezarı 

bulunmaktadır. Ak Kapı denilen ve üst kısmında “Çift Başlı Kartal” motifi bulunan 

süslemeli kapı eşiğinde, Mimar Yanko Medyan’ın (Daha sonra Bektaşiliği benimseyerek 

Cafer-i Sadık adını almıştır.) mezarı bulunmaktadır.  

Bektaşiliğe ait eserlerin sergilendiği Orta Medhalin sağında, dervişlerin manevi 

duygularla yoğunlaştıkları ve olgunlaştıkları “Çilehane” ya da “Kızılca Halvet” denilen 

küçük bir oda bulunmaktadır. Hacı Bektaş Veli zamanından günümüze ulaşmış olan Çilehane, 

Külliye’nin çekirdek kısmını oluşturmaktadır. Basık tonoz örtülü küçük pencereli bir odadır. 

Çilehane, Hacıbektaş Veli’nin kırk gün kırk gece inzivaya çekildiği yer olarak da 

bilinmektedir. Kapı girişinin tam karşısında kandil ya da şamdan koymaya mahsus bir niş 

bulunmaktadır.  Çilehanede ibadet araçları dışında hiçbir şey bulunmayıp, yemek ve su 

dışarıdan verilirdi. Orta medhalin ilerisinde, üstünde kitabesi de olan “Kırklar Kapısı”ndan,  

duvarları kalem işi motiflerle kaplı ve ahşap süslemeli tavanı olan “Kırklar Meydanı”na 

geçilmektedir. Bu bölümün doğusunda Resul Bali Hazretleri ve Horasan Erenleri’ne, 

batısında ise Çelebi Ailesi’ne ait mezarlar ile sekinin solunda Şems-i Tebrizi Hazretleri’ne 

atfedilen sanduka ve Güvenç Abdal ile ailesine ait sandukaların bulunduğu türbe kısmı 

bulunmaktadır. 

 Kırklar Meydanı Bölümünde; meşhur Kırkbudak Şamdanı, Hz. Ali’nin yazdığına 

inanılan ve tabaklanmış ceylan derisi üzerine yazılı Secde Suresi’nin 1. Ayeti’nin yer aldığı 

Kuran-ı Kerim yaprağı, sancaklar,  hat levhalar, derviş ve babalara ait semboller                  

(kamberiyeler, teslim taşları), ile Hacı Bektaş Veli Hazretleri’nin sandukasının yer aldığı 

bölümün orijinal gümüş kapısı sergilenmektedir. Kırklar Meydanında yer alan “Gök Eşik” 

denilen kapıdan, “Huzur’u Pir”e yani Hacıbektaş Veli Hazretleri’nin Türbesi’ne 

girilmektedir. Türbe, Selçuklu mimarisi tarzında;  kare planlı ve yüksek kubbeli,  kasnaktan 

kubbeye geçişin,  mimaride “Türk Üçgeni” denilen geçiş elemanlarınca sağlandığı, içten 

kubbe, dıştan ise kurşun kaplı piramidal çatı ile örtülü olarak inşa edilmiştir. Duvarları ve 

kubbesi kalem işi motifler ve hüsn-i hatlarla süslü olan bu bölümde, Hacıbektaş Veli 

Hazretleri’nin sandukası yer almaktadır.  

 

 



GÜVENÇ ABDAL TÜRBESİ  

        Güvenç Abdal, Hacı Bektaş Veli zamanında yaşamış bir halk ozanı, şairdir. 

Rivayetlere göre, Hacı Bektaş Veli, kendisine çok güvendiği için “Güvencim” diye hitap 

ettiğinden ismi Güvenç olarak kalmıştır; asıl ismi ise, Genç Abdal’dır. Güvenç Abdal’ın Genç 

Abdal mahlasıyla yazmış olduğu nefesleri ve deyişleri bulunmaktadır. Güvenç Abdal, Cem 

Törenlerinde Bektaşi nefesleri, deyişleri okuyup, sazıyla eşlik eden bir derviştir. Güvenç 

Abdal Türbesi içinde; Güvenç Abdal, eşi Dünya Güzeli ve kendilerine hizmet eden bir kadına 

ait üç mezar bitişik düzende yan yana yer almaktadır. 

BALIM SULTAN TÜRBESİ 

Miladi 1462-1516 yılları arasında yaşamış olan Balım (Hızır) Sultan, Batı Trakya’daki 

Dimetoka (Yunanistan) Seyyid Ali Sultan Dergâhı’nda yetişmiş ve daha sonra Hacı Bektaş 

Veli Dergâhı’na gelerek burada Dedebaba olmuştur. Bektaşiliğe yaptığı hizmetlerden dolayı 

Alevi -Bektaşi Toplumu tarafından “Pir-i Sani” yani II. Pir olarak kabul edilen Balım Sultan, 

Bektaşilikte evlenmeme kuralını getirerek  “Mücerret Dervişlik” olgusunu kurmuş, Tarikatın 

ilkelerini, kurallarını, dergâhın yönetimini yeni koşullara bağlayarak, törenleri belli kurallara 

göre düzenlemiştir.  

Balım Sultan,1516 yılında Hakka yürümüştür. Türbesi, 1519 yılında Yavuz Sultan 

Selim’in komutanlarından Dulkadiroğlu Beyi Şehsuvar Ali Bey tarafından Selçuklu mimarisi 

tarzında inşa ettirilmiştir. İçten kubbe, dıştan ise piramidal külah ile örtülü olan türbenin tepe 

noktasında bir alem bulunmaktadır.  

Türbe içinde,  Balım Sultan Türbesi’nin orijinal kapısı, Balım Şamdanı ve Bektaşiliğe 

özgü etnografik eserler sergilenmektedir. Balım Sultan Sandukasının kuzey kısmındaki niş 

içinde ise, Balım Sultan’ın kardeşi Şah Kalender’in sandukası bulunmaktadır. Türbenin 

önünde Alevi-Bektaşilerce kutsal olduğuna inanılan ve rivayetlere göre, Türkistan’dan Hoca 

Ahmet Yesevi’nin Anadolu’ya attığı yanmış köseğinin yeşererek günümüze kadar geldiği 

“Karadut Ağacı” ile üzerinde Osmanlıca yazıt bulunan bir sütun yer almaktadır. 

BEKTAŞ EFENDİ TÜRBESİ 

 

Osmanlı Dönemi’ne ait olan türbenin kitabesinden, hicri 1012, miladi 1603 yılında 

inşa edildiği anlaşılmaktadır. Yapının dış cephesi kesme taş malzeme ile yapılmış olup,  iç 

mekân duvarlarında alçı sıva üzerine beyaz renk boya uygulaması yapılmıştır. 

 

KADINCIK ANA EVİ 

 

Orijinal kullanımı ev olmakla beraber bugün ziyaretgâh olarak kullanılan yapı,  13. 

yüzyıla tarihlendirilmektedir.  Doğu-batı doğrultusunda uzanan ev, üç odalı olup, düzgün 

olmayan dikdörtgen planlı moloz taşla inşa edilmiş ve kesme taşla kaplanmıştır. Evin her üç 

odasında da mazgal tipli niş ve pencereleri bulunmakta ve içten tomruk tavan dıştan ise kırma 

kiremit çatı şeklinde üst örtü sistemi bulunmaktadır. Vilayetname adlı eserde adı geçen ve 

Alevi-Bektaşi inancında önemli bir yer tutan Kadıncık Ana, rivayete göre Hacı Bektaş Veli 



Sulucakarahöyük’e geldiğinde, O’na ilk yardım eden kişi olduğu bilinmektedir. Ev, Selçuklu 

mimarisi tarzında inşa edilmiş olup, birbirine bağlantılı olan üç odadan oluşmaktadır. 

 

BEŞTAŞLAR 

  

 İlçe merkezinin kuzeyinde, 5 km. uzaklıkta, Çivril köyü yakınlarında beş adet 

büyükçe taşın bulunduğu yerdir. Hacı Bektaş Veli hayatta iken, bu taşların konuştuğu ve 

şahitlik yaptığına ilişkin bir söylence anlatılmaktadır. Vilayetname de yer alan söylence 

şöyledir: "O zaman otlaktaki sığırlara, köyden her gün bir kişi nöbetle bakarmış. İdris 

Hoca'nın otlaktaki sığırlara bakma sırası geldiği bir gün önemli bir işi çıkmış. Hacı Bektaş 

Veli hayvanlara bakma işini üstlenmiş. Hayvanlar otlayarak Mucur istikametine doğru 

yayılırlarken, İdris'in kardeşi Sarı kendi öküzlerini getirip bunlara katmış. Hacı Bektaş Veli de 

"ben bunları görüp, gözetemem, bir zarar gelirse karışmam" demiş. Sarı dinlememiş, 

bırakmakta ısrar etmiş. Bunun üzerine Hacı Bektaş Veli, çevredeki beş tane büyük taşa 

hitaben "Siz tanık olun, Hacet vaktında şehadet edersiniz" demiş. Sarı'nın öküzlerini kurt 

parçalamış. İş Kadı'ya düşmüş. Hacı Bektaş Veli, beş tane şahidim var demiş. Onları otlak 

yerine götürüp, taşlara seslenince hepsi yuvarlana yuvarlana huzura gelmiş ve tanıklık 

etmişler." 

 

ÇİLEHANE 

  

 Çilehane, giriş ve çıkışı bulunan küçük bir mağaradır. İlçe merkezinin 3 km. 

doğusunda meyilli bir tepededir. Mağara girişi, bir insanın yürüyerek rahatça girebileceği 

genişliktedir. Mağara içerisinde yüksekçe bir yerde ve bir insanın zorlukla geçebileceği, dışarı 

açılan bir delik vardır. Hacı Bektaş Veli'nin bu mağarada zaman zaman halvete kaldığı 

söylenmektedir. Delikli Taş olarak da bilinen Çilehane, Hacıbektaş'ta en çok ziyaret edilen 

yerlerdendir. Yaygın bir inanışa göre, günahı olan insan, zayıf dahi olsa bu delikten 

geçemezmiş. Delik onu sıkarmış; bir adak adayınca serbest bırakırmış. 

 

 Günahı olmayanlar, delikten rahatça geçermiş. 

 Çilehane'nin bulunduğu tepenin batısında kesme taştan yapılmış, kemerli bir çeşme vardır. 

Suyun aktığı geniş oluğun üzerindeki 967 (M.1559) tarihli yazıtta şunlar yazılıdır: "Âb-ı 

Zemzem didi Bektâş-ı velî ma'lûm-u nâs - Sâhib-ül-hayrât Mîr Mahmûd Muammer Ayâs - 

Târîhi Dokuzyüz altmışyedi'de oldu temâm - An Abdâl-i Bektâşî Hüseyn an der Aras." 

Çeşmedeki 1326 (M.1908) tarihli yazıtta ise şunlar yazılıdır: "Çakıran karyesinden bir mîr-i 

âtıfet hû - İsmi ânın Kahraman, hayrâtı idüb arzû - Bir bağçe kıldı inşâ bir çeşme itti icrâ - 

Hizmette kasdı hâlâ Derâh-ı Pîr'e yâhû - Baba efendi elhakk sa'y eylemekte ancak - Namında 

Feyzî mutlak fikreylesen ayân bû - Bir çıktı cevher âsâ târihi söyle Baba - Bu bağçe pek dilâra 

oldu bu çeşme dilcû - Sene 1326." Bu ikinci yazıttan, Fevzi Baba zamanında Çakıranlı 

Kahraman tarafından, çeşmede ve çevresinde düzenlemeler yaptırıldığı anlaşılmaktadır. 

Suyunun şifalı olduğuna inanılan bu çeşme, Zemzem Çeşmesi olarak da bilinmektedir. 

 

Çilehane'nin bulunduğu meyilli tepede, mitolojik yönden Hacı Bektaş Veli ile ilgisi 

olduğuna inanılan Minder Kaya ve Kulunç Kaya vardır. Mindere benzeyen bir kaya ve arka 

tarafında sırt yaslanabilecek ikinci bir kayadan oluşan Minder Kaya'ya, Hacı Bektaş Veli'nin 

oturduğu söylenmektedir. Kulunç Kaya ise, yine bu bölgede olan hafif meyilli bir kayadır. 

Sırt ağrısına iyi geldiği söylenen ve sırt üstü yatarak aşağı doğru kayılan kaya, üzerinde 

kayılmasından dolayı parlak bir görüntü kazanmıştır. 

 



Arkeoloji ve Etnografya Müzesi:  

İlçe sınırları içerisinde bulunan Sulucakarahöyük’te,   1967-1979 yılları arasında 

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi’nden Prof.Dr. Kemal BALKAN 

tarafından arkeolojik kazılar yapılmış, söz konusu kazılar sonucunda Eski Tunç Çağı, Hitit, 

Frig, Hellenistik, Roma ve Geç Bizans Dönemlerine ait eserler çıkarılmış ve bu eserlerin 

sergilenmesi amacıyla 1988 yılında Arkeoloji ve Etnografya Müzesi açılmıştır.  

Müzede kazı malzemesi olarak,  priaposlar, pişmiş topraktan yapılmış yemek kapları, 

sunak kapları, küpler, törensel kaplar, urneler, kemik ve cam objeler sergilenmektedir. Bunun 

yanı sıra 19 yy. ve 20. yy’ın ilk dönemlerine ait gündelik yaşam içerisinde kullanılan dokuma 

işlemeli elbiseler, peşkirler, gümüş takılar, silahlar ve kilimlerden oluşan etnografik eserler ile 

sikke eserler de sergilenmektedir. 

 

ATATÜRK EVİ MÜZESİ 

  

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk Sivas Kongresi sonrası 22-23 Aralık 1919 tarihinde 

Hacıbektaş İlçesi’ne gelerek şu an Atatürk Evi Müzesi olarak düzenlenmiş olan evde 1 (bir) 

gece konuk edilmiştir. Söz konusu ev, 1991 yılında kamulaştırılmış ve 2001 yılında da restore 

edilerek Atatürk Evi Müzesi olarak ziyarete açılmıştır. 

 

Atatürk’ün Hacıbektaş’a Gelişi 22 Aralık 1919                                     

Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları, yurdu düşman işgalinden kurtararak tam bağımsız bir 

devlet kurmak için başlattıkları ulusal kurtuluş mücadelesinin başarıya ulaşabilmesi için, tüm 

Anadolu insanını bir amaç etrafında birleştirmenin gerekliliğine inanıyorlardı. Mustafa Kemal 

Paşa, Alevilerin sayıca ne kadar önemli olduğunun ve yüzyıllardır Osmanlı idaresine olan 

muhalefetlerinin bilincindeydi. Bu amaçla onları kazanmak için girişimlere başladılar. 

Mustafa Kemal Paşa, 26 Haziran 1919 tarihinde Konya II. Ordu Müfettişliğine şu mesajı 

yolladı: 

  

        Tokat ve çevresinin İslam nüfusunun % 80'i, Amasya çevresinin de önemli bir bölümü 

Alevi mezhepli ve Kırşehir'de Baba Efendi hazretlerine çok bağlıdırlar. Baba Efendi, ülkenin 

ve ulusal bağımsızlığın bugünkü güçlüklerini görmekte ve yargılamakta gerçekten 

yeteneklidir. Bu nedenle, güvenli kimseleri görüştürerek kendilerinin uygun gördüğü "Ulusal 

hakları koruma" ve "Başka ülkeye bağlanmama" derneklerini destekleyecek birkaç mektup 

yazdırılarak buralardaki etkili Alevilerin Sivas'a gönderilmesini pek yararlı görüyorum. Bu 

konuda içten yardımlarınızı dilerim. (3. Ordu Müfettişi Fahri Yaver Mustafa Kemal) 

   

        Sivas Kongresi sonrası yürütülecek bağımsızlık mücadelesine, merkez olarak Ankara 

seçilmişti. Bu kongrenin yürütme organı durumunda olan Temsil Heyeti, Ankara'ya gitmeden 

önce Hacıbektaş'a uğrayıp, bu nüfuzlu merkezin kesin desteğini sağlamak istiyordu. Milli 

Mücadele ve Cumhuriyet yıllarında Mustafa Kemal’in yanında olan Mazhar Müfit Kansu 

(1873-1948)’ nun, “Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber” adıyla, 4 Mart 1948 

den itibaren  “Son Telgraf” gazetesinde yer alan ve 1966 yılında Türk Tarih Kurumu 

tarafından iki ciltte toplanarak yayınlanan anılarında, Mustafa Kemal’in Hacıbektaş’a geliş 

nedeni şöyle aktarılıyor: 

  



        "Çünkü Hacıbektaş'a da uğranılacaktı. Bu mühim bir merkezdi. Bütün Anadolu'daki üç, 

dört milyondan daha ziyade miktara baliğ olan Alevilerin merbut bulundukları Çelebi, 

Hacıbektaş kariyesinde oturmakta idi. O zaman Çelebi Cemalettin Efendi ve Dedebaba Postu 

Vekili Niyazi Salih Baba idi. Milyonlara varan Alevi-Bektaşiler, gerçi bitaraf bir vaziyette 

görülüyorsa da bunlar, Çelebi'nin, Dedebaba Vekili'nin emir ve iradesine tabi olduklarından 

bu zat ile görüşmek, onları tarafımıza çekmek için gerekliydi..." 

  

        21 Aralık'ta Mucur'a gelen heyet, Mucur Kaymakamı Cevat Bey'i de alarak 22 Aralık 

1919 günü Hacıbektaş'a geldi. Mustafa Kemal Paşa ve Rauf Orbay, Mazhar Müfit Kansu, 

Hüsrev Gerede, Alfred Rüstem, Dr.Refik Saydam, Hakkı Behiç, Cevat Abbas Gürer, Şeyh 

Fevzi Efendi, Muzaffer Kılıç, Bedri Bey'den oluşan heyet, o sırada Dedebaba Postunda oturan 

Salih Niyazi Dedebaba tarafından bir çiftlikte karşılandı. Mustafa Kemal ve heyet üyeleri, 

Hacıbektaş'a geldiklerinde, önce Çelebi Cemalettin Efendi’yi ziyaret ettiler. Çelebi 

Cemalettin Efendi ile bağımsızlık mücadelesi konuşuldu. Hacıbektaş görüşmesindeki en 

ilginç konuşmayı sonradan Veliyettin Çelebi (1868-1940) şöyle aktarmıştır: 

  

        Çelebi Cemalettin Efendi Mustafa Kemal Paşa'ya; "Paşa Hazretleri, cesaretli ve basiretli 

idarenizde Türk Milletinin düşmanı kahredeceğine inancım sonsuz. Yüce Allahın milletimize 

müyesser edeceği zaferden sonra Cumhuriyet ilanı düşünüyor musunuz?" diye sordu. Mustafa 

Kemal Paşa bunun üzerine, "O mutlu günün ilanına kadar aramızda kalmak kaydıyla, evet 

Çelebi Efendi Hazretleri" diye yanıtladı. 

  

        Mazhar Müfit Kansu’nun “Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber” adıyla 

yayınlanan anılarında yer alan aşağıdaki cümlelerde, Veliyettin Çelebi'nin anlatımının 

doğruluğunu göstermektedir: 

  

        “Çelebi Efendi derhal vaziyeti kavradı ve adamlarına lazım gelen talimatı vereceğini vaat 

etti. Paşa’nın, vaziyet ve giriştiğimiz mücadele hakkında verdiği tafsilat, Çelebi’nin nazarı 

dikkatini celbetti. Hatta Çelebi, daha ileri giderek, cumhuriyet taraftarlığını ihsas ettirdiyse de, 

Paşa, zamanı olmayan bu mühim mesele için müspet veya menfi bir cevap vermeyerek, gayet 

tedbirli bir suretle müzakereyi idare etti. Anlaşılıyor ki Cemalettin Efendi cumhuriyete 

taraftar; hele Salih Baba, hür fikirli, çok ileri bir zat.” 

          22 Aralık günü, Çelebi Cemalettin Efendi tarafından ağırlanan Mustafa Kemal Paşa, o 

geceyi Çelebi Cemalettin'in evinde geçirdi. Ertesi gün, Dedebaba postunda oturan Salih 

Niyazi Baba ve Dergah ziyaret edildi. Hacı Bektaş Dergahı, Mustafa Kemal ve diğer heyet 

üyelerine çok sıcak davrandı. Dergahta, Atatürk, Cemalettin Efendi, Salih Niyazi Baba ve 

diğer ileri gelenlerle özel bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda bağımsızlık mücadelesi 

konuşuldu. Samsun'dan başlatılan "Kurtuluş Yürüyüşünde", Anadolu insanının desteği 

alınarak Ankara'ya ulaşılmıştır.  Bağımsızlık Mücadelesine, Alevi-Bektaşi kitleler tam destek 

vermişlerdir. Değişik kaynaklarda, Alevi ve Bektaşilerin Ulusal Kurtuluş Savaşına ayni ve 

nakdi yardımlarla destek olduklarına dair bilgiler de yer almaktadır. 

  

  

        Atatürk'ün Hacıbektaş'ı ziyareti, her yıl 22 Aralık tarihinde düzenlenen etkinliklerle, 

mahalli bir bayram olarak kutlanmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün 22 Aralık 1919 

tarihinde, Hacıbektaş'ı ziyaretinde ağırlanmış olduğu Ulusoy ailesine ait ev de, "Atatürk Evi" 

olarak düzenlenmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün 22-23 Aralık 1919'da Hacıbektaş'a 

gelişinde, Dergah'da dinlendiği yer olarak bilinen mekanda ise, sanatçı Filinta ÖNAL 

tarafından yapılan 'Atatürk' rölyefi yer almaktadır. 

 



       

İklimi 

  

        İlçenin iklimi, İç Anadolu Bölgesinin merkezi kısmına yerleşmesi nedeni ile bu bölgenin 

karakteristik özelliklerini taşır. Bu nedenle yazları sıcak ve kurak, kışları sert ve soğuk, kar 

yağışlı geçer; yağmur daha çok ilkbahar aylarında olmak üzere sonbahar aylarında da 

yağmaktadır. Bitki örtüsü olarak, genellikle su kenarında kavaklık, söğütlük, azda olsa bağ, 

bahçe ve meyveliklere rastlanır. İlçenin kuzey bölümü düzlük olup genel olarak bozkır 

özelliği gösterir, hububat ve şeker pancarı ekimine elverişlidir. 

  

  

Nüfus Durumu 

  

        İlçenin nüfusu 2016 yılı Haziran ayı itibariyle Genel Nüfus Sayımına göre 11.426 olarak 

belirlenmiştir.  

Bu nüfusun 5.194 kişisi İlçe merkezinde, 6.232 kişisi ise köylerimizde yaşamaktadır. 

  

  Erkek Kadın 
Toplam 

  

İlçe Merkezleri 2.556 2.638 5.194 

Belde ve Köyler 2.988 3.244 6.232 

Toplam 5.544 5882 11.426 

  

  

  

 

İdari Durum 

  

        İlçemizin, merkezde 3 mahallesi ve yedi bağlı-çiftliği- (Babapınar, Yabanlı, Koçaş, 

Karapınar, Çayırbağı, Kızılöz, Sungur), 30 köyü vardır.  Köyler: Akçataş, Anapınar, 

Aşağıbarak, Aşıklar, Avuç, Başköy, Belbarak, Büyükburunağıl, Büyükkışla, Çiğdem, Çivril, 

Hasanlar, Hıdırlar, İlicek, Karaburç, Karaova, Kayaaltı, Kayı, Kisecik, Killik, Köşektaş, 

Kütükçü, Mikail, Sadık, Hırkatepesidelik, Yenice, Yeniyapan, Yurtyeri, Karaburna,  Kızılağıl. 

  

KAYNAKÇA 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Hacıbektaş Kaymakamlığı 

Hacıbektaş Müze Müdürlüğü 

Hacıbektaş Web 

Bedri Noyan, Bütün Yönleriyle Bektaşilik Alevilik, 1.cilt 

Baki Öz, Bektaşilik Nedir? (Bektaşilik Tarihi) 


