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Alevi-Bektaşi inancı Anadolu coğrafyasında 13. yüzyıldan itibaren temellenmeye 

başlamıştır. Köklerini tevhid, nübüvvet, velayet-imamet, Ehl-i beyt ve On İki İmamlar gibi 

İslam dininin asli değer ve öznelerinden alan Alevi-Bektaşi inancı, Orta Asya, Türkistan’da 

Hoca Ahmed Yesevi’nin önderliğinde gelişen tasavvufi düşün-inanç sisteminin üzerine 

şekillenmiştir. Hoca Ahmed Yesevi kurduğu dergah üzerinden Asya kıtasında yerleşik Türk 

topluluklarına Türkçe söylediği hikmetlerle seslenmiş, yetiştirdiği dervişlerle tasavvufi bir 

İslam inancının Türkistan topraklarında organize olmasını sağlamıştır. Bu yönüyle Hoca 

Ahmed Yesevi Türk-İslam kimliğinin Türk coğrafyasında oluşmasını sağlayan yegane tarihi-

karizmatik şahsiyettir. Hoca Ahmed Yesevi’nin şahsında temsilini bulan tasavvufi inanç 

yapılanışı Türk tarihi ve kültürü açısından da tam bir dönüm noktasıdır. Hoca Ahmed Yesevi 

Asya toprağında yaşayan ve çoğunlukla konar-göçer bir yaşam biçimine sahip Türk 

toplulukları arasında İslam dininin kimlik ve din anlayışı olarak varlık bulmasının tarihi fikir 

aktörlerinin en önemlilerinden biridir. Özü İslam öğelerini kapsayan, merkezinde Ehl-i beyt 

odaklı düşünce-inanç unsurları bulunan, yalın bir üsluba sahip olup, Türkçe söylenen hikmet 

adlı dörtlükler devamındaki yüzyıllarda Anadolu coğrafyasında Alevi-Bektaşi aşıklar 

tarafından temsil edilecek deyiş geleneğinin de ön örnekleri olmuştur. Hoca Ahmed 

Yesevi’nin yetiştirdiği dervişler Türkistan’ın farklı bölgelerine giderek bu öğretiyi Türk 

topluluklara aktarmış, yetiştirdikleri dervişler ile de geleceğe taşımıştır. Lokman Perende 
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Hoca Ahmed Yesevi’nin yetiştirdiği dervişlerden olup Anadolu’yu 13. yüzyılda manevi 

anlamda fetheden Hacı Bektaş Veli de onun tarafından yetiştirilmiştir.  

11. yüzyıldan başlayarak 13. yüzyılda yükselişi geçen Horasan’dan Anadolu’ya göç 

hareketi Anadolu tarihini etkileyen önemli tarihi süreçlerden biri olduğu gibi Yesevi düşün-

inanç sistemininde Anadolu’ya yönelişinin ve temellenmesinin en temel sebebidir. Doğu Asya 

yönünden yönelen Moğol kitlelerinin siyasi ve askeri tazyiki karşısında Horasan 

coğrafyasından büyük kitleler halinde Türk toplulukları Anadolu’ya göç etmiş, Anadolu’yu 

kendilerine yeni vatan olarak görmüşlerdir. İşte bu göç süreci içerisinde Yesevi geleneğe bağlı 

derviş grupları da Anadolu’ya göç ederek tasavvufi düşün-inanç sisteminin Anadolu’da 

gelişmesini sağlamıştır. Horasan erenleri olarak anılan ve 13. yüzyılda Anadolu’da dönüm 

noktası olacak hizmetler gerçekleştiren bu gönül erlerinin başında da Hacı Bektaş Veli 

gelmektedir.  

XIII. yüzyılda Hacı Bektaş Veli’nin Horasan’dan gelişi ile Anadolu’da temellenen 

Alevi-Bektaşi inancı Anadolu’da önemli düşün-inanç yapılanışlarından birini 

gerçekleştirmiştir. Hacı Bektaş Veli, Hoca Ahmed Yesevi Dergahı’ndan aldığı inanç-sosyal 

misyon ile Anadolu’ya gönderilmiştir. Yesevi Dergahı’ndan Hacı Bektaş Veli’ye verilen 

görev Rum diyarı olarak anılan Anadolu’ya giderek orayı manevi anlamda irşat etmesi, Türk 

topluluklarına sosyal ve irfani anlamda önderlik yapmasıdır. Nitekim bu himmetle 

Horasan’dan Anadolu’ya yıllarca süren bir yolculuk sonrası varan Hacı Bektaş Veli Orta 

Anadolu’da Sulucakarahöyük adlı bir Çepni-Türkmen köyüne yerleşmiş ve bu köyde kurduğu 

dergah ile Anadolu’ya, Balkanlar’a ve Avrasya adı verilen geniş coğrafyaya Alevi-Bektaşi 

inancının yayılmasını sağlamıştır. Hacı Bektaş Veli Türkistan’da Hoca Ahmed Yesevi 

Dergahı’nın bir benzeri dergah kurmuş benzer bir sistemi Anadolu’da inşa etmiştir. Kurduğu 

dergah eren düşün-inanç sisteminin Anadolu’daki tarihi okulu olmuş, etkisi yüzyılları aşıp 

günümüze ulaşacak bir etki ve tesir oluşturmuştur. XIII. yüzyılda Hacı Bektaş Veli 

Dergahı’nda yetişen dervişler, Anadolu ve Balkanlar’a gönderilerek eren düşün-inanç 

sisteminin temsilciliğini yapmıştır. Bu bağlamda Karadonlu Can Baba, Kolu Açık Hacım 

Sultan, Seyyid Cemal Sultan, Rasul Baba, Sarı İsmail, Sarı Saltık ve daha birçok derviş farklı 

bölgelere erenler yoluna hizmet için görevlendirilmiştir. Bu dervişler kurdukları köy, ocak ve 

tekkelerle bulundukları bölgelerde yaşanan iskân (yerleşme) sürecinin birincil öznesi 

olmuşlardır. Her biri birer sosyal-dini önder olan erenler, etkinlik sahası oluşturdukları 

bölgelerdeki toplulukların toplumsal-inançsal kimliklerine etkide bulunmuştur. Bu dervişlerin 

faaliyetleri Anadolu’nun sosyolojik yapısında temel ve kalıcı izler bırakmıştır. 
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Anadolu coğrafyası yaklaşık bin yıldan bu yana İslam dininin temsil edildiği, yüce 

Allah’ın tevhidine, alemlere rahmet Hazreti Muhammed’in peygamberliğine ve Hakk’ın 

mübarek kelamı kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’in varlığına inananların yaşadığı asil bir 

coğrafyadır. Anadolu, Orta Asya’dan, ata yurtlarından Anadolu toprağına büyük kitleler 

halinde göç eden Türk kavimlerinin eşi benzeri olmayan asalet ve becerisi ile karış karış 

Türk-İslam yurduna dönüşen bir güzide vatandır. Anadolu, Türkmen boyları, boylara bağlı 

aşiretler, oymak ve obaların başlattıkları iskan, imar faaliyetleriyle yurt tutulmuştur. Nitekim 

Anadolu başta olmak üzere geniş coğrafyayı kısa zamanda denetimi altına almış Büyük 

Selçuklu ve Osmanlı imparatorlukları Türkmen boyları temelli kurulmuş ve Türk-İslam 

kimliğinin bayraktarlığını yapmıştır. Anadolu kısa zamanda Türk toplulukların yaşam 

kurduğu, İslam dininin yaşadığı bir toprağa dönüştürülmüştür. Bu manevi yapının Anadolu’da 

oluşmasında Horasan erenlerinin yeri ve önemi ortadadır. Özellikle de Hacı Bektaş Veli bu 

dervişlere manevi liderlik yaparak Anadolu’nun tarihini adeta yeniden yazmıştır. Şahsı, 

dergahı ve yetiştirdiği dervişleri ile Hacı Bektaş Veli Anadolu’da tarih ve kültürümüzün en 

önemli temsilcilerinden biridir. Anadolu’nun dört bir yanında, 13. yüzyılla beraber Balkan 

coğrafyasında temsil edilmeye başlanan Alevi-Bektaşi inancı Avrasya coğrafyasının öncelikli 

kültür ve kimlik öznelerinden biri olmuştur.  

Bunlara karşılık tarihi seyir içerisinde siyasi, ideolojik bir takım yapılar özellikle 

Alevi-Bektaşi inançlı topluluk üzerinde yanlış ve yanlı tutum içerisinde olmuş, bu etkisi 

günümüze kadar devam edecek gereksiz tabuların ve yorumların oluşmasına sebebiyet 

vermiştir. Bu gereksiz yorumların bilimsel-akademik çalışmalar ile aşılıp, topluma gerçeklerin 

aktarılması noktasında kültür ve bilim kurumlarına vicdani, milli açıdan büyük sorumluluk 

düşmektedir.  

İşte bu bağlamda bizler Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Vakfı mensupları 

olarak Hacıbektaş ilçe belediyesi koordinatörlüğünde tertip edilen Hacı Bektaş Veli’yi anma 

törenlerinin 1984 ve 1985 yıllarına ait organizasyonlarına birebir düşünsel ve lojistik katkıda 

bulunarak Alevilik-Bektaşilik üzerine bilimsel-akademik bir bakış açısının oluşmasına destek 

verdik. Bu vesile ile ilgili tarihlerdeki Hacı Bektaş Veli’yi anma törenlerine ülkemizin seçkin 

üniversitelerinden önemli akademisyenleri davet ettirerek toplumumuzun birlik ve 

beraberliğinin perçinlenmesine katkıda bulunmaya çalıştık. Bu organizasyolarda bilim 

insanlarımız farklı açılardan Hacı Bektaş Veli ve Alevi-Bektaşi inancı üzerine sunumlar 

yapmış, on binlerce vatandaşımız bu değerli bilim insanlarımızın aktarımlarını ilgi ile takip 

etmiştir. Bu bizleri Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Vakfı’nı kurarak kurumsallaşmaya 
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yönelttiği gibi 1925 yılında çıkarılan tekke ve zaviyelerin kapatılması hakkındaki kanun ile 

tarihi-inançsal misyonunda farklılaşma oluşan Hacı Bektaş Veli gerçeğini daha etkili ve 

detaylı şekilde toplumumuza tanıtma ihtiyacının zaruriyetini gösterdi. 1964 yılından itibaren 

geleneksel şekilde her yıl tertip edilen Hacı Bektaş Veli’yi anma törenleri 1984 ve 1985 

yıllarındaki bilimsel şekillendirişle daha etkin ve anlamlı bir içerik kazandı.  İki yılın 

törenlerine halkımızın alakası bizleri bu bilimselliği kalıcı hale getirmeye ve devamlılık 

kazandırmaya sevk etti. Bu vesile ile dönemin YÖK ve Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ile 

girilen temaslar neticesinde Gazi Üniversitesi bünyesinde Alevilik-Bektaşilik üzerine bir 

araştırma merkezi kurulmasına karar verildi. Sonuçta 1987 yılında Gazi Üniversitesi 

Rektörlüğü’ne bağlı olarak Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi kuruldu. 

Konu üzerine kurulmuş ilk ve tek kamu kurumu olan Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli 

Araştırma Merkezi geçen süre zarfında son derece önemli hizmetler gerçekleştirmiştir. 

Çalışma konusu sebebiyle Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi önemli bir 

toplumsal ve milli sorumluluğu yüklenmiştir. Kuruluşu birliğimiz ve beraberliğimiz açısından 

çok önem arz eden Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Alevilik-Bektaşilik 

konusunda yaptığı çalışma ve hizmetlerle milli birlik ve beraberliğimize tarihi katkıda 

bulunmuştur. Bu ehemmiyet sebebiyle biz Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Vakfı üyeleri de 

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi’nin tüm çalışma ve hizmetlerine 

başlangıcından günümüze kadar destek ve katkıda  bulunmaya çalıştık. Önümüzdeki dönemde 

de vakfımız Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi’nin tüm faaliyetlerine 

düşünsel ve lojistik açıdan destek sağlamaya devam edecektir.   

Bu dinamikler bağlamda Alevilik-Bektaşilik öğretisi başta Anadolu olmak üzere 

Balkanlar, Orta Doğu ve Avrasya olarak tarif edilen geniş coğrafyanın en önemli tarihsel 

gerçeklerinden biridir. Bu sebeple konu üzerine ilk ve tek akademik kurum olma sıfatını 

elinde bulunduran Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi’nin stratejik ve 

bilimsel öneminin yoğunluğu daha net ortaya çıkmaktadır. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli 

Araştırma Merkezi’nin başta milli, ulusal, bilimsel önemine karşılık uluslar arası mahiyette de 

bir güç ve öneme sahip olduğu net şekilde gözlemlenmektedir. Değerlendirdiğimiz temel 

ölçüler ışığında Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi’nin hedef, amaç, 

misyon ve vizyonunu belirleyecek olan öncelikli konuları başlıklar halinde şu şekilde 

sıralayabiliriz; 
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1. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi’ne adını veren Hacı Bektaş Veli 

ile ilgili olarak bilimsel-akademik araştırmalar yapılması ve bu bağlamda Hacı Bektaş 

Veli üzerine temel kaynak olacak temel eserlerin neşredilmesi önceliklidir. 

2. Hacı Bektaş Veli tarafından yetiştirilmiş dede ve baba sıfatlarıyla anılan dervişlerin 

hakkında araştırmalar yapılmalıdır. Bu dervişlerin tamamı farklı bölgelerde ocak ve 

tekke kurmuş inanç önderleridir. Alevi inanç-dede ocaklarının üzerine derinlemesine 

araştırmalar yapılmalıdır. 

3. İnanç-dede ocaklarının birbirleriyle olan inançsal-tarihsel bağlantılar detaylı şekilde 

araştırılmalıdır. 

4. Yazılı kaynak özelliği gösteren Osmanlı arşivi ve benzeri arşiv kayıtları üzerinden 

Alevilik-Bektaşilik üzerine önemli kayıtların tespiti yapılmalıdır. 

5. Tahtacılar, Bedrettiniler ve Abdallar gibi Alevi-Bektaşi inançlı topluluklar üzerine 

ayrıntılı çalışmalar yapılmalıdır 

6. Özellikle kent merkezlerinde hizmet vermiş olan Bektaşi tekkeleri ile ilgili çalışmalar 

gerçekleştirilmelidir. 

7. Alevi-Bektaşi yerleşim birimlerinin temel künye bilgileri ile bir envanteri yapılmalı ve 

detaylı bir harita oluşturulmalıdır. 

8. Anadolu ve Balkanlar’daki Alevi-Bektaşi inanç merkezlerinin tespit edilmesi ve 

kataloglanması gerekmektedir. 

9. Alevi-Bektaşi inancına ait ritüellerin analizleri yapılmalı ve bilimsel açıklamaları 

gerçekleştirilmelidir. 

10. Alevi-Bektaşi inancının iki temel kültürel unsuru olan şiir ve müzik gelenekleri 

üzerine akademik boyutta incelemeler yapılmalıdır. 

11. Bu bağlamda özellikle Şah Hatayi, Pir Sultan Abdal, Kaygusuz Abdal, Kul Himmet, 

Virani Baba, Yunus Emre gibi önemli şahsiyetlerin hayatları ve eserleri üzerine 

incelemeler yapılmalıdır 

12. Alevi-Bektaşi inancına ait orijinal ifadeler, terim ve kavramlar analiz edilerek temel 

bir sözlük yayını gerçekleştirilmelidir. 

13. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi’nde Alevilik-Bektaşilik üzerine 

yüksek lisans ve doktora düzeyinde çalışma yapacak uzman araştırmacıların istihdam 

edilmesi gerekmektedir. Bu istihdamlarda Alevi-Bektaşi kökenli olanlara da öncelik 

verilmesi kurumun toplumsal açıdan önem ve etkinliğini artıracaktır. 

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi’nin etkinlik ve hizmet alanı son 
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derece geniş olup uluslararası bir boyuttadır. Bu açıdan Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli 

Araştırma Merkezi diğer birçok bilimsel ve akademik araştırma merkezinin sahip olduğu 

kapasite ve nitelikten çok farklı bir noktada bulunmaktadır. Onlarca ülkede mensupları 

yaşayan Alevi-Bektaşi inancının farklı bilim dalları açısından tarihsel ve inançsal yapısının 

ortaya konulması öncelikli bir durumdur. Bu bağlamda tasarlanan enstitü yapılanışı 

bağlamında sosyoloji, tarih, edebiyat bilimi, antropoloji, halk bilim, müzik, teoloji, felsefe 

benzeri bilim dallarının mensupları ile bir akademik örgütlenişe gidilmelidir. Enstitü 

bağlamında oluşacak ana bilim dallarının kurulmasında bu temel ölçüt esas alınmalıdır. 

Alevilik-Bektaşilik olgusu kompleks bir içeriğe sahip olup bilimler arası çalışmaları zaruri 

kılan bir hüviyete sahiptir. 

 

Saygılarımla 
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