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HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA MERKEZİ’NİN 

AÇILMASINA NİÇİN İHTİYAÇ DUYULDU? 
          

  

Uğur SÜMER 

    Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Vakfı 

    Mütevelli Hey’eti Başkanı ve 

Başbakanlık Çevre eski Müsteşarı  

  

Mustafa Kemâl Atatürk, “Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli Millî Kültürdür” derken, “Büyük 

şahsiyetleri büyük milletler yetiştirir” veciz sözünü hatırlamamız gerekir. Atatürk bu veciz 

sözüyle “Kültür ve Kültür Kurumları” üzerine yapılacak çalışmaların yoğunlaşmasını ve 

konunun ehemmiyetini vurgulamıştır. Hattâ sağlığında,Türk Millî Kültürü’nün başlangıcından 

günümüze kadar olan tarihî bağı üzerinde durarak kültürel konularda  ülkemizi çağdaş 

uygarlık seviyesinin üstüne çıkaracak kurumların kurulmasını emretmiş ve Türk milletinin 

millî kültür varlığı ile uğraşacak bilim adamlarının yetişmesine de imkân hazırlamıştır. 
 

Türk milleti; derin bir maziye, köklü bir tarihe, zengin bir kültüre sahiptir. Bu kültür 

hazinesinin ortaya çıkartılması ilim adamlarının görevidir. Bu zenginlikler ortaya konulacak  

bunlardan imkân nispetinde günün problemlerine ışık tutacak çözümler üretilecektir. 

Nesimi’nin; 
 

Ey Nesimi can Nesimi 

Bil ki Hak ayn’ındadır 

Cümle mahlûkun vebali  

Ulama boynundadır.  

deyişi bilim adamlarının misyonunu çok güzel ortaya koymaktadır.Rahmetli Prof. Dr. M.F. 

Köprülü “Türk milletini iyi tanıyabilmek için ilk önce onun târih-i diniyyesini bilmek 

gerektir” derken geçmişini iyi bilmeyen bir milletin geleceğini bilmesinin mümkün 

olamayacağını vurgulamaktadır.  Sorumluluk tamamıyla ‘Bilim adamları’na bırakılmıştır. İşte 

bu bilim adamları toplumun ihtiyacı olan bilimsel verileri ortaya koyacaktır. Böylece yukarıda 

ifadesini bulan yüce şahsiyetleri gün yüzüne çıkaracaktır.   

Biz de vakıf olarak bu bilimsel verilerin ortaya koyacağı belli başlı noktalardan hareketle asîl 

milletimize, karınca kararınca daha fazla hizmet edebilmeyi hedefledik. Bu cümleden olarak, 

tarihi seyir içinden günümüze kadar gelen ‘Bâzı yanlışların, siyasi ve kişisel çıkarların, 

değişik yorumların‘ ortadan kaldırılması gerekiyordu. Bu vakfın çekirdeğini, 

21. ve 22. Hacı Bektaş Veli Anma Törenlerinde (16/18 Ağustos 1984, 16/18 Ağustos 1985); 

Hacı Bektaş Veli’nin birçok yönleri ile ilgili, ileri gelen bilim adamlarının çok önemli 

açıklamalarda bulunması oluşturmuştur. Bahse konu törenlerde Sayın bilim adamlarımızın; 

 

*    Bektaşilikte Eğitim Sistemi,  

*    Bektaşilik ve Türk Kültürü,  

*    Edebiyatımızda Yesevi, Hacı Bektaş, Yunus Zinciri, 

*    Hacı Bektaş Veli Döneminde Anadolu’da Türk Kültürüne Genel Bir Bakış, 

*    Anadolu’nun ve Balkanlar’ın Coğrafi Dağılımında Bektaşiler ve Sosyal Meseleleri, 

*    Hacı Bektaş Makalatında İnsan Tipi,  

*    XIII. Yüzyıl Anadolu’sunda Hacı Bektaş Kasabası, 

*    Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında Hacı Bektaş Veli’nin Rolü, 

*    Hacı Bektaş Veli’de Alp Tipinin Açıklanması, 

*    Bektaşi Tipi Sosyal Eleştiriler, 
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*    Hacı Bektaş Veli Vakfı, 

*    Hacı Bektaş Veli’nin Hayatı, 

gibi Hacı Bektaş Veli ile ilgili çok yönlü açıklamaları, anma törenine gelen sayın misafirleri 

derinden etkilemiştir. Bu araştırmalara ve açıklamalara toplumun ne kadar susamış olduğunu 

hep birlikte memnuniyetle müşahede ettik.  

Hacı Bektaş Veli’nin inanç ve kültür dünyası ile onun İslâm’ı Hz. Muhammed’in anlayışı ve 

Oğuz Türkçesi ile ortaya koyuşunu göstermek düşüncesiyle, Hacı Bektaş kasabasının yerlileri 

olarak “Türk Kültürü ve Hacı Bektâş Velî Vakfı”nı 20 Temmuz 1987’de resmen kurduk.  

Eski adıyla Hacimköy - Suluca Karahöyük yeni adıyla Hacıbektaş’ın stratejik durumu da 

dikkate değerdir. İlçe merkezindeki Suluca Karahöyük’te 1967 yılında başlatılan ve 1979 

yılına kadar süren arkeolojik kazılardan çıkan eserlerden anlaşıldığına göre; Genç Roma 

Devri, Genç Hitit, Helenistik-Galat Çağı, Frig Medeniyeti, Hitit Çağı, Asur Ticaret Kolonileri 

Çağı ve Tunç Çağına ait kültür katlarına rastlanmış olması bize Hacıbektaş ilçesinin ilk 

çağlardan beri önemli bir yerleşim merkezi olduğunu göstermektedir.  

Türklerin 1071 yılından itibaren Anadolu’ya yerleşmesi ve Anadolu Selçuklu Devletinin 

kurulmasından sonra Hacimköy veya Suluca Karahöyük adıyla anılan bugünkü ilçe, Anadolu 

Selçuklularına bağlı Kırşehir Bozkırının uzantısında bulunan Yuntlar çeşmesi, özel otlak 

(Hara) olarak Selçuklu Sultanı 1.Alaaddin Keykubat tarafından Yunus Mukri,Türkçe 

deyimiyle Yunus Mükremine verilir. Suluca Karahöyük uzun müddet Selçuklu sultanlarına at 

yetiştiren bir belde olarak kullanılmıştır.  

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

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

karahöyük köyünün çehresi iktisadi, siyasi ve sosyal bakımdan önemli gelişmeler sağlamıştır.  

Belde gün geçtikçe gelişmiş ve büyümüştür. Hacı Bektaş Veli burada bir ilim yuvası tesis 

ederek, düşüncelerini yaymış; ölümünden sonrada köyün ismi, Veli’nin adına ve anısına 

izafeten Hacıbektaş olarak değiştirilmiştir.  

İlçede “Kadınlarınızı okutunuz”, “İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır”, “Düşünce 

karanlığına ışık tutanlara ne mutlu” diyen Hacı Bektaş Veli’den kaynaklanan eğitime 

düşkünlük ve kültürel yapıda gelişmişlik ilk anda göze çarpmaktadır. Atatürk’ün doğumunun 

100. yılı nedeniyle başlatılan okuma yazma seferberliği sonunda, okur yazar oranı %97’ye 

ulaşmıştır. 

Bilindiği gibi milletimizin kendi öz varlığını tanımasını sağlamak, nesillerimiz arasında bir 

millî birlik ve beraberlik köprüsü kurmak ve bunu korumak, başta devlet kuruluşlarımız 

olmak üzere her vatandaşımızın görevidir. Bu görevin ifâsında ana kaynak yine Türk millî 

kültürü ve onu meydana getiren âbide şahsiyetlerdir. Onun için biz de hem “millî 

kültürümüzü, hem de bu âbide şahsiyetlerden büyük bir kısmını” çalışma sahamız içine aldık. 

Ancak bunlardan öncelikle Hacı Bektâş Velî’yi Türk milletine ilmin objektifliği içinde emîn 

eller vasıtasıyla vermeyi düşündük. Bu hususu da Vakfımızın gaye maddesinde şöyle 

belirledik: 

‘Hacı Bektâş Velî’nin elbetteki incelenmesi gereken asıl yönü mütefekkir tarafıdır. O, 

mütekâmil bir dinin samimi bir yolcusu, inanmış bir mürşidi ve yorumcusudur. O’nun 

fikirlerinin inanç, iman ve aksiyonumuzda yeniden gündeme getirilmesi, ondan yeniden 

faydalanılması Türk Tefekkür Tarihi ve Türk Millî Kültür Birliği’nin temini bakımından 

gereklidir. İlmin objektifliği dâhilinde Hacı Bektâş Velî’nin metodlu ve sistematik olarak 

yeniden araştırmaya tâbi tutulması, evvelâ milletimizin vahdet ve fütuhat şuuru için, ikinci 

olarak kültür ve tefekkür tarihimiz için, nihayet dinî ve tasavvufî anlayışımızın ortaya 

konulması için pek faydalı olacaktır. Millî Kültürümüzü bir yanı tarihî kökenimize, bir yanı ile 
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de İslâmiyet’e bağlayan bu büyük Türk Mutasavvıfı sanki Anadolu’nun kilidi ve manevî 

mimarıdır. Türkistan’da Ahmed Yesevî neyse, Anadolu’da Hacı Bektâş da odur. Hattâ, Hacı 

Bektâş Velî ile beraber aynı çizgide olan; Mevlana’lar, Şeyh Edebâli’ler, Yunus’lar, Ahmed 

Fakih’ler, Hacı Bayrâm’lar, Ahî Evran’lar, Gül Şehrî’ler, Kaygusuz Abdal’lar Hacı Bektâş 

Velî’nin araştırılması ile daha da anlaşılır hale gelecektir’. 

Vakfımızın ilk icraatı olarak da; çok saygı duyduğumuz büyüğümüz merhum Kadri 

EROĞAN’ın bir sözünü vurgulamak istiyorum kendisi; “Bu zat ne ise, önce bilim ortaya 

çıkarmalıdır” demişti. Bu noktadan hareketle, Vakfımızın ilk olarak; TÜRK KÜLTÜRÜ VE 

HACIBEKTAŞ VELİ VAKFI, arkasından da Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 

TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACIBEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA MERKEZİ’nin kurulması, 

Başta dönemin Rektörü Prof. Dr. Sn. Şakir AKÇA ‘nın büyük gayretleri ile ve Türk Dili ve 

Edebiyatı  Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sn. Abdurrahman GÜZEL ‘ in kuruluş çalışmalarını 

YÖK dahil diğer ilgili birim ve kuruluşlardan çok sıkı takibi ile sağlanmıştır.Sn. Güzel, 

merkezimizin ilk kurucu başkanıdır. Kendisine müteşekkiriz. 

Bu sebeple de bizler tüzüğümüzün gaye maddesinde belirtilen ‘Gazi Üniversitesi’ne bağlı bir 

Türk Kültürü ve Hacı Bektâş Velî Araştırma Merkezi’nin kurulmasını, Yüksek Öğretim 

Kurumu’nun 28 Ekim 1987 tarihinde yaptığı toplantıda, 2547 sayılı YÖK Kanunu’nun 2880 

sayılı kararı ile değişik 7/d-2 maddesi uyarınca gerçekleşmesini ilgili birim ve kişilerce 

sağlamaya çalıştık. 

Böylece; Vakıf ve Araştırma Merkezi, Türk milletine ve bütün dünyaya kendi kudreti 

nispetinde hizmet vermek üzere resmen teşekkül eden bu iki kuruluşun asıl amacını şöyle 

özetleyebiliriz: 

1. Kültür, Türk kültürü, Millî Kültür ve bu kültürün temelini oluşturan temel kültür 

varlıklarının ortaya konulması, 

2. İslam Dini’nin oluşumu ve Türklerin İslâm Dini’ni kabulleri; Arap ve Acem dışında 

Türk’ün İslam’ı nasıl algıladığı, Kur’an-ı Kerim’i Türk’ün anlayacağı Oğuz 

Türkçesiyle, hem Anadolu’da, hem de Balkanlar’da anlayışı, anlatısı, yaşayışı ve 

uygulamaya koyuşunun incelenmesi,  

3. Orta Asya ve Anadolu’da kurulan bu ‘millî kültür yapısı’nın kilometre taşlarından 

olan ilk milli kültür varlıklarımızdan; Orhun Âbideleri, Kaşgarlı Mahmud’un Divân-ı 

Lügati’t-Türk’ü, Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig’i, Ahmed Yesevî’nin Divân-ı 

Hikmet’i vb eserlerin orijin bakımından araştırılması, 

4. Anadolu yakasında kurulan Büyük Türk İmparatorluğu’nun manevi mimarlarından 

biri olan büyük insan Hacı Bektâş Velî’nin bizzat kaleme aldığı eserlerle onun 

düşünce ve fikriyâtı hakkında yerli ve yabancı ilim adamları tarafından Türkçe ve 

yabancı dille yazılmış olan eserleri bir araya getirerek, Gazi Üniversitesi’nde büyük 

bir “Türk Kültürü ve Hacı Bektâş Velî Kitaplığı”, “Yazma Eserler Arşivi” 

kurulması ve bu eserlerin tekrar neşrinin sağlanması, 

5. Araştırma Merkezinin bir kütüphane ve dokümantasyon merkezine sahip hale 

getirilmesi; bunun için öncelikle Hacı Bektâş Müzesi’ndeki bütün dokümanların 

sigorta ettirilmesi; kütüphânedeki kitapların, yangın, rutubet vb. tehlikelere karşı 

korunabilir hâle getirilmesi, buradaki bütün eserlerin ve diğer kütüphânelerimizde 

bulunan konumuzla ilgili eserlerin fotokopilerinin Araştırma Merkezimize 

kazandırılması, 

6. Kısa (1-2 yıllık) ve uzun (4-6 yıllık) araştırma plânlarının hazırlanması; bu plân 

dâhilinde bilgi teatisi ve yurt dışına gönderilmek üzere personel yetiştirilmesi; yurt 
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içinde gerek üniversitelerde, gerekse mahallî imkânlarla araştırma yapan her bilgilinin, 

bu plânın hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesi, 

7. Ulusal ve uluslararası ‘Hacı Bektaş Veli’ sempozyumları, konferansları, panelleri, 

anma günleri, şölenleri vb. toplantılarda folklorik yönden ziyâde ilmî ve fikrî yönlere 

ağırlık verilmesinin sağlanması; radyo, televizyon ve medya aracılığı ile Türk Kültürü 

ve Hacı Bektâş Velî hakkında neşriyatta bulunulması,  

8. Türk toplumunda kadın-erkek, zengin-fakir ayırımı yapmadan herkesin öğrenim 

yapmasının gerekliği, sosyal dengenin sağlaması, ilimden gidilmeyen yolun sonunun 

karanlık oluşu konularının anlatılması,  

9. Hacıbektaş Veli’nin, Ahmet Yesevi Ocağında, Lokman Perende yanında yetişmiş 

olduğunun belgeleri ile ortaya konulması,  

10. Hacıbektaş Veli’nin Anadolu’ya gelişinin, Dergâhını neden Kapadokya civarında o 

günkü adıyla Hacim Köy Suluca Kara Höyük’de kuruşunun araştırılması, 

11. Türk toplumunda birlik ve beraberliği “Bir olalım, iri olalım, diri olalım” sözü ile 

sağlamasının, kadro yetiştirmek suretiyle Balkanların da Türkleşmesi ve 

İslamlaşmasını desteklemesinin anlatılması, 

12. Toplumun Hocası olarak, bilimsel çalışmalarla O’nun hayatının gün yüzüne gerçek 

yönüyle çıkarılması, Osmanlı Devletinin yapılanmasında inanç, teori ve bilim 

yönünden doktriner olarak yer almasının, Türk ordularına gerçek bir milli ve manevi 

ruh vermesinin ortaya konulması, 

13. Kısaca, Türk Tarihi, Türk Kültürü ve Türk inanç birliği bakımından, Hacı 

Bektâş Velî’nin bütünüyle ortaya konulması, bu çalışmalarda Hacı Bektaş 

Veli’nin eksen olarak ele alınması ve bundan hiçbir şekilde taviz verilmemesi, 

çalışmalarımızın bir diğer cephesi ise, tasavvufî düşüncenin gelişmesi ile beraber 

meydana gelen, bir müesseseleşme hadisesi üzerinde durmaktır. Vakıf, esnaf teşkilatı 

(Lonca) gibi tabirlerle anılan bu müesseseler Hacı Bektâş Velî’nin ana fikrinde 

mevcuttur ve bunlar, Türk Cemiyetinin iktisadî ve sosyal hayatını etkilemiştir. 

Bize göre çağdaş bir seviyeye, ahlakî bir nizama yükselebilmek için Hacı Bektâş Veli’nin 

görüşlerine ihtiyacımız vardır. Vakıf ve Araştırma merkezi olarak, çalışmalarımızın en mühim 

gayesi de budur. 

Her iki kuruluşun da gayesi Türkiye’de “Millî birlik ve beraberlik; insanların birbirini 

sevmesi, sayması, vatan ve milleti için varlığını ortaya koyması; Hacı Bektâş Veli ’nin “Bir 

Olalım, iri Olalım, diri Olalım” düsturunun gerçekleşmesidir. 

Burada şunu belirtmek istiyoruz ki bizler, “Türk Kültürü ve Hacı Bektâş Velî Vakfı ile Türk 

Kültürü ve Hacı Bektâş Velî Araştırma Merkezi” kurucuları ve Mütevelli Heyeti olarak şu 

müşterek inanç, düşünce, fikrîyat ve gayeleri paylaşıyor, toplumumuzu yetişen bu büyük 

insanlar hakkında gereği gibi bilgi sahibi etmeyi düşünüyoruz. Bu sebeple de toplumdaki bazı 

rahatsızlıkları ortadan kaldırıp, bu büyük şahsiyetleri lokal bir bölgelerden kurtarmaya 

çalışacağız. 

“Dünya devletler tarihinde ve milletler hayatında millî tesânüt, millî birlik ve dirlik dâima 

birinci sırayı almış ve alacaktır. Bu husus, ulu milletimiz için bahis konusu olduğu takdirde 

daha da büyük mânâ ve kıymet taşımaktadır. Çünkü, tarih boyunca Türk milleti, ne zaman 

birlik ve dirlik içinde olmuş ve yediden yetmişe millî vahdet şuuruyla şahlanmış ise, her 

defasında muhâli mümkün kılmıştır. 
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Binlerce yıllık Türk Tarihi bunun örnekleri ile doludur. İstiklâl Savaşı mucizemiz ise bunun en 

son örneğidir. Bu örnek de gösteriyor ki dünkü düvel-i muazzamın tamamı, üzerimize 

çullandığı halde bizim millî vahdet şuurumuz mağlup edilememiş ve edilemeyecektir. 

Onun için devlet olarak, millet olarak ve yüce milletimizin şerefli birer üyesi olarak hepimize 

düşen vazife millî tesânüdümüzü, millî dirliğimizi ve millî vahdet şuurumuzu dâima dimdik 

ayakta tutmak ve yaşatmaktır. Bu bizim için vazgeçilmez bir bekâ şartıdır. İşte bizler, “Türk 

Kültürü ve Hacı Bektâş Velî Vakfı”nı kurmakla bu sahada hizmet vermeyi gaye edindik. 

Yedi yüz sene evvel Türk benliğini, Türk varlığını korumak ve kollamak, Türk kültürünün 

yabancı kültürler tarafından eritilip yok edilmesini önlemek; ebed-müddet yurt ve vatan 

tuttuğumuz mukaddes Anadolumuzda Türklüğün ve İslâm’ın yerleşip kökleşmesini sağlamak 

yolunda bir ömür sarfeden ve başarıya ulaşan büyük Türk-İslâm mutasavvıfı Hacı Bektâş 

Velî’nin hizmetlerini ilmin tarafsızlığı içerisinde gerçek hüviyetiyle ortaya koymak ana 

prensibimizdir.” 

Yukarıda kısaca ifade ettiğimiz hususlar doğrultusunda ‘Araştırma Merkezi ve Vakıf’ gerekli 

çalışmaları yapması suretiyle kuruluş gayemiz gerçekleşmiş olacaktır. Bilimsel ve Akademik 

bir kamu kuruluşu olan Araştırma merkezimizin kurulduğu günden bugüne kadar, bilhassa 

Bektaşilik ve Alevi kültürü konularında, üç ayda bir çıkardığı bilimsel yayını ile ve aynı 

zamanda yurt içinde – yurt dışında çeşitli girişimleri, sempozyum, panel ve konferanslarla çok 

büyük mesafeler kaydetmiştir. Araştırma merkezimizin eski müdürü Prof.Dr. Sayın  Alemdar 

YALÇIN ’a ve çalışma ekibine müteşekkiliz.Bu itibarla da mutluyuz.Araştırma merkezimizin 

şu an ki müdürü Prof. Dr. Sayın Filiz KILIÇ ‘a ve çalışma ekibine de bu güzel hizmetin 

devamında başarılar dileriz.Ancak, Türk toplumunun gerçek manada anlayabilmesi için Hacı 

Bektaş Veli’nin hayatı, kültür ve inanç yapısı bilimsel olarak ortaya konulmalıdır. Bunu da 

yapacak olan ‘Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi’ dir.  

 

 

 

 

 

 

 

 


