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Hacı Bektaş Veli ve 

Hak Dini Anlayışı 

Hüseyin BAL* 

ÖZ 
Sosyoloji nesnel olaraK. dini, sosyal kurumlardan veya sosyal 
olgulardan biri olarak kabul eder. Daha öznel bir yaklaşımla din 
''kutsalın tecrübesi"dir. Ku ts alın tecrübesi kişisel olmaktan çok 
toplumsal inanç, ibadet ve bunları yaşayan bir topluluk saye
sinde anlam kazanır. Bu kabile dininden kutsal kitaplı dinlere 
kadar tüm dinler için geçerlidir. Dinin temel özelliklerinden 
birisi onun kurumsallaşması yani süreklilik göstermesidir. Bu 
süreçte bazı müstesna şahsiyerlerin (peygamberler, inanç ön
derleri vb) önemli rolleri vardır. Geleneğin Hürı.kar sıfatını ver
diği Haa Bektaş Veli de bu müstesna şahsiyetlerden biridir. Bu 
bildiride Haa Bektaş Veli'nin din, Tann, insan ve Hak dininin 
peygamberi hakkındaki görüşleri iki temel eserine - Makalat 
ve Besınele tefsiri- dayanarak verilecektir. (Aksi kanıtlanınca
ya kadar tarafımızdan söz konusu eserlerin Hacı Bektaş Veli 'ye 
ait olduğu kabul edilecektir.) · 

Anahtar Kelimeler: Din, Tann, insan, topluluk, peygamber. 

ABSTRACT 
"Haa Bektaş Veli and His U nderstanding of Islam" 

Sadology takes religion objectively as one of the social insti
tutions or social facts. More subjectively, religion is the "ex
perience of the sacred". Experience of the sacred, gains mea
ning owing to the social faith, worship, and a community that 
practices these. This is valid for all religions from tribal ones 

* Prof. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, 
Isparta, e-posta: husbalarisi@gmail.com 
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Giriş 

to the monotheistic ones. One of the main characteristics of 
religion is its institutionalization, in other words its continu
ity. Within this process some special figures (prophets, faith 
leaders ete.) have significant roles. Haa Bektas Veli, whom the 
tradition named Hünkar, is one these special figures. In this 
presentation, the ideas of Hacı Bektas Veli on religion, God, 
human being, and the prophet of the God Religion relying on 
two main works of him - Makalat and Besınele interpretation. 
(The nam ed Works will be accepted as belonging to Hacı Bektas 
Veli by us, un til the contrary is proved). 

Key Words: Religion, God, human being, community, prop

het. 

P 
ozitivist teze göre toplumlar ve insanlık teolojik, metafizik ve 
pozitif aşamalardan geçerek ilerler. İlk aşamada din, ikinci aşa
mada felsefe, üçüncü aşamada bilim egemen olur. Bu aşamalı 

pozitif evrim teorisini kabul edersek din de kendi içinde bu aşamalar-
dan geçer. İlk aşamada doğa üstü güçlere, güneşe, aya, doğaya tapan 
insanlık, ikinci aşamada insanlar gibi yaşayan tanrılara, tannçalara 
inandı. Son aşamada akıl egemen olduğu için tek tanrılı dinler kabul 
gördü. Burada somuttan soyuta doğru bir ilerleme söz konusudur. 

Pozitivist tezin bu söylemlerine karşılık Hak Dini'nin kitabı dinin 
başlangıçtan beri tek olduğunu, aklın insana yaratılışıyla birlikte ve
rilmekle onun doğru-yanlış, iyi-kötü aynmını yapabildiğini savunur. 
Kur'an metni incelendiğinde tüm zamanlar ve tüm insanlar için bir 
tek din önerildiği görülecektir. Bu din Hak Dini'dir. Bu din Hakk'ın 
katında muteber olan tek dindir. Hak Dini, Hakk'ın "İbrahim'in dini" 
dediği dindir. Dört kitap Hak Dini'ni açıklamak üzere gönderilmiş, 
tüm peygamberler de Hak Dini'ni benimsetrnek ve kurumsallaştı.r
mak için görevlendirilmişlerdir. Bu din Kur'an'ın anlatırnma göre son 
Peygamber Hazreti Muhammed'in zamanında tamamlanmıştır. 

Horasan'dan Anadolu'ya gelen, soyu on iki imarnlara ulaŞtığı kabul 
edilen, Hacı Bektaş Veli esas olarak Hak Dini'nin Batıni yorumunu 
yaparak kendisine kadar gelen tarihi görevi sürdürmüştür. 
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Bu bildiri ile Hacı Bektaş Veli'nin temel eserleri (Makalat, Besmele 
Tefsiri) esas alınarak onun Din, Tann, İnsan, Nübüvvet anlayışı değer
lendirilecektir. Bu değerlendirme Makalat ve Besmele Tefsiri adlı eser
lerin ona ait olduğu sayıtlısından hareketle yapılacaktır.1 

Hacı Bektaş Veli'nin Din anlayışı 
Sosyolojik manada nesnellik ilkesine uygun olarak bir sosyal ku

rum ve bir sosyal olgu olan din, daha öznel bir yaklaşımla ''kutsalın 
tecrübesi"2 olarak kabul edilmektedir. Kutsalı tecrübe eden, onu yaşa
yan, onu içselleştiren grup veya birey kendi dışında oluşmuş olan dini 
benimser onunla değişir, aynı zamanda onu değiştirir ve dönüştürür. 

Hangi din olursa olsun o mutlaka inanç ve ibadet pratiklerini ya
şayan bir grup, topluluk veya topluma aittir. Bu nedenle sosyolog 
Durkheim, dini kutsal şeylerle ilgili inanç ve ibadetlerden oluşan, do
kunulmaz ve yasak kabul edilen şeyler konusunda mensuplanm tek 
bir manevi topluluk halinde, bir cemaat etrafında birleştiren bütüncül 
bir inanç ve ibadet sistemi3 olarak düşünür. 

Buradan anlaşıldığı gibi din inanç, ibadet ve bunlan yaşayan bir top
luluk sayesinde anlam kazamr. Bu kabile dininden kutsal kitaplı din
Iere kadar tüm dinler için geçerlidir. Dinin temel özelliklerinden birisi 

1 Mö.kô.lat'm Hao Bektaş Veli'ye ait olduğu konusunda geleneği yaşayanlar bakımından ve 
konuyu araştıranlar bakımından bir sorun gözükmüyor. Makô.lô.t'm başlangıonda yer alan 
ifadeye balalırsa, eserin bizzat Hüııkar'ın kaleminden çıkmadığı, fakat onun yakınında 
bulunan biri tarafından yazıldığı fikri geçerli olmaktadır. Başlangıçta şöyle deniliyor; "Bu 
Risale, Hazret-i Hüııkar Hao Bektaş-ı Veli'nin şerefli Makô.lö.t'ıdır." (2007:43). " ... Sözleri 
esrarlı, konuşmaları hoş ve tatlı, güleç yüzlü, Makô.lô.t sahibi.. .. erenlerin durağı Horasaıılı 
Sultan Hao Bektaş da şöyle buyurmaktadır: ... " (2007:43). Bu kişi eserin içinde iki şiiri de 
bulunan Seyyid Sadeddin olabileceği gibi bir başkası da olabilir. Velayetnô.me'de yer alan 
Said adında bir dervişin, bir şairin Hao Bektaş ile olan ilişkisi anlatılır ve sonunda şöyle 
denir: " ... Çok çeşitli açık, anlaşılır nefesler söyledi. Hz. Rünkar'ın Makô.lö.t'ını Türkçeye ter
cüme etti" (2007: 481). Said, önce Hao Bektaş'a sonra onun halifelerinden Haom Sultan'a 
intisap etmiş, Yunus gibi Türkçe şiirler yazmış bir 14.yüzyıl şairi olarak bilirımektedir. 
Seyyid Sadeddin(Molla Sadeddin), Said Emre aynı kişiler de olabilir. Bunlar kesin olma
makla birlikte eserin özünde Hao Bektaş'a ait olduğu konusunda ortak bir kanaat vardır. 
Besmele Tefsiri adlı eser de konuyu araştıranlar tarafından Hao Bektaş'a ait olarak 
gösterilmektedir. Tann-insan tasavvurunda, din anlayışında, engin hoşgörüde Makô.lô.t 
ile benzerlikleri belirlediğimiz için bizim de kanaatİmiz de bu yöndedir. Şüphesiz 
dil,üslup,içerik bakımından analizler yapılarak bu konu netleşebilir. 

2 Din Sosyolojisi, Niyazi Akyüz, İhsan Çapooğlu, Gündüz Eğitim ve Yayırıolık, Ankara, 
2008, s.43. 

3 Durkheim'in tanımı için bkz. a.g. e. S. 44. 

\ 
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onun kurumsallaşması yani süreklilik göstermesidir. Bu süreçte bazı 
müstesna şahsiyerlerin (peygamberler, inanç önderleri vb) önemli 
rolleri vardır. Geleneğin Rünkar sıfatını verdiği Haa Bektaş Vel{ de bu 
müstesna şahsiyetlerden biridir. 

Haa Bektaş Vetiye göre Allah katında din tektir ve süreklidir. 
Hünkar bu gerçeği Makalat'ında İsa peygamber ile bir dağ arasında 
geçen konuşmayla açıklamaktadır. Bu konuşma sonunda bir ayetin 
("Kafirler için hazırlanmış, yakztz insanlar ve taşlar olan cehennem ateşin
den sakının.", Bakara, 24 ) dört kutsal kitapta -İncil, Zebur, Tevrat ve 
Furkan (Kuran) da - bulunduğu o.rtaya çıkar. Bir ayetin dört kitapta 
bulunduğunu savunmak, dört kitabın öz itibariyle aynı olduğunu sa
vunmak anlarnma gelir. Zaman içinde farklı adlarla kitaplann gelmesi 
farklı diniere işaret etmez, tersine tek olan Hak Dini'nin sürekliliğine 
işaret eder. 

Hacı Bektaş-ı Ve11 fikirlerini iki kaynaktan oluşturmuş görünü
yor. Birincisi Kur'an, ikincisi ilmin kapısı (Bab'ül İlın) Ali'den, Ahmed 
Yesevi'den, Baba İlyas Horasani'den ona ulaşan Batıni ilimdir. 
Makalat'ında 115 kez surelere atıfta bulunmuştur. Bazısureve ayetle
re birden fazla atıfta bulunduğu görülmektedir. Besmele Tefsiri'nde 14 
Sure'de bir veya daha fazla ayete atıfta bulunur. Aynca bazı Surelere 
(Zümer 68, 73; İnsan 21, Enbiya 53,83, 103; Furkan 70, 75) birden faz
la atıfta bulunur. İnsan Suresinin 21. Ayetine4 3 defa atıfta bulunur: 

Kur'an evrenseldir, sadece bizim için değil bütün kozmos içindir. 
'Kuran bütün alemZere bir uyandır."(Tekvir, 27). Hacı Bektaş Ve11 bu ne
denle Kur'an'ı esas alır. 

Bektaşilikte dini tecrübenin yaşanınası dört aşamadan yani dört 
kapıdan geçerek oluşur. Bunlar şeriat-tarikat-marifet-hakikat kapıla
ndır. Bu kapılar Hakk'a ulaşmanın aracıdır. Hacı Bektaş Ve11 Ahmed 
Yesevi'den gelen "Dört Kapı" anlayışına kırk makamı da ekleyerek 
"dört kapı kırk makam" öğretisini oluşturmuştur. Böylece yaşanan 

4 Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir. Rableri 
onlara tertemiz bir içecek içirecektir (İnsan, 21). 
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dini tecrübenin programı somutlaşır. Makalat'ta üçüncü bölüm şöyle 
bir başlıkla başlar; 

"Ol ku tb-ı alem buyurur kim; Kul, Çalap Tann'ya kırk makamcia 

irer, dost olur. Oru şer'iat içinde, oru tarikat içinde, oru ma'rifet 

içinde, oru hakikat içindedür." (Mô.kô.lat 2007: 68; 1971: 14; 

1954: 45). 

Rünkar bu makamlan sayar ve ilgili olduğu Kur'an ayetini veya 
peygamberden gelen hadisi belirtir. Bu makamlar ve bağlı olduklan 
kapılar aşağıda verilmiştir. Bunu gerçekleştirirken üç Makalat (ı9S4, 
ı97ı, 2007) karşılaştınlrnış ve en uygun haliyle verilmiştir. 

a. Şeriat Kapısı ve On Makam 
ı. İman getirmektir. 
2. İlim öğrenmektir. 
3. Namazdır, zekattır, oruçtur. Gücü yetince hac'a gitmektir yine 

Allah yolunda savaşmaktır, cünüplükten temizlenmektir. 
4. Helal kazanmaktır ve faizi haram bilmektir. 
S. Nikah yapmaktır._ 
6. Hayız ve nifaz halinde (lohusalıkta) cinsi ilişkiyi haram bilmek

tir. 
7. Sünnet-i cemaattir. 

· 8. Şefkattir. 

9. Temiz giyinmek ve temiz yemektir. 
ıo. iyiliği emretmek ve yaramaz işlerden sakınmaktır. 

b. Tarikat Kapısı ve On Makam 
ı. El alıp tövbe etmektir. 
2. Mürid olmaktır. 
3. Saçlan tıraş etmek ve ( tarikata uygun) elbise giymektir. 
4. Mücahadede göyünmektir (Nefs'le savaşmak, nefisle mücadele 

etmek, olgunlaşmak, pişmektir). 
S. Hizmet eylemektir. 
6. Havf sahibi olmaktır (yani Allah'tan korkmaktır). 
7. Ümitle yaşamaktır. 
8. Hırka, zembil, makas, seccade ve subhadır (yüz taneli tesbih) ve 
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her şeyden ibret alıp hidayet üzere yaşamaktır. Hidayet ise aziziere 
verilir. 

9. Cemaat, nasihat ve muhabbet sahibi olmaktır. 
ı o. Aşktır, şevktir, sefadır, fakirliktir. 

c: Marifet Kapısı ve On Makam 
ı. Edebdir. 
2. Korkudur. 
3. Perhizkarlıktır (Aşın istekleri sınırlamaktır). 
4. Sabır ve kanaattır. 
5. Utanmaktır. 
6. Cömertliktir. 
7. İlimdir. 
8. Miskinliktir. 
9. Marifettir. 
ıo. Kendini bilmektir. (Hazreti Peygamber buyurur; "Nefsini bilen, 

rabbini bilir.") 

d. Hakikat Kapısı ve On Makam 
ı. Toprak gibi olmaktır. (Alçakgönüllü olmaktır) 
2. Yetmiş iki milleti ayıplamamaktır. 
3. Elinden geleni men etmemektir. 
4. Dünya içinde yaratılmış her şeye güven vermesi (Bütün nesnele

rin kendisinden emin olmasıdır). 
5. Mülk sahibine yüzün sürüp yüz suyunu bulmaktır, zira vahdet 

evindedir. (Mülkün gerçek sahibiAllah'ın huzurunda eğilip itibar bul
maktır) 

6. Sohbette hakikat sırlannı söylemektir. 
7. Seyr-i süluktur. (Manevi yolculuktur). 
8. Sırdır. 

9. Münacaatdır. (Allah'a yakarıştır). 
ı o. Müşahade (Hakk'ı halkta görme) ve Çalap Tann'ya ulaşmaktır. 

Hacı Bektaş Veli'ye göre; 
"Eğer bu Kırk Makam'ın birisi eksik olursa hakikat tamam 
olmaz. Zira eksik olur. Mesela birisi diliyle iman getirse ve 
gönlüyle inanmasa yahut öşrünü ve zekatını vermese yahut 
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Tann'nın hükümlerinden birini inkar etse yahut Muhammed 
Mustafa'yı inkar etse yahut evlatlanndan birine haksız dese, işle

diği bütün anıelleri boşa gider. Allah Teala şöyle buyurmuştur: 
" ... onu saçılmış zerreler haline getiririz (değersiz kılarız.) 

(Furkan, 23) . 

.. .. Şimdi ey azizim! Kırk makamdan birinin eksik olmaması 
gerekir. Zira makamlardan eksik bırakılan bir şey yok." 

(Makalat 2007: 81-82). 

Makamlardan eksik bırakılan yok ise, kırk makam bir bütün ise, bu
rada şeriat, tarikat, marifet, hakikat kapı.lanmn kırk makamı mutlak 
yaşanınası ve geçilmesi gerekiyorsa, bu Yol ne uzun, ne meşakkatli bir 
Yol'dur... Bu Yol Hak Yoludur. Hakk'ın Yoludur. Kur'an Yol'un tammım 

şöyle yapar; 
"O Yol, göklerde ve yerde bulunan her şeyin sahibi olanAllah'ın 
yoludur. İyi bilin ki işlerin hepsi Allah'a döner." (Şüra, 53) 

"Yol her şeyden uludur" (Hazreti Ali). 
Makamların hepsi tamam olmadan "hakikat tamam olmaz", Hakk'a 

ulaşı.lmaz. Dört kapı ve kırk makam bir bütündür. Hak Dini tektir, 
süreklidir ve bütünsel bir yapıya sahiptir. 

Kapı dörttür, insanlar da dört bölüktür. Her kapıda ona uygun insan 
modeli bulunmaktadır. Bu insanlar yaşadıklan dini tecrübenin düzeyi
ne bağlı olarak gelişme gösterirler. Kapılan aştıkça olgunlaşma artmak
tadır, zahiri ilimlerden Batıni ilimlere, buradan Hakk' a yaklaşı.lmakta
dır. Görerek, yaşayarak elde edilen bilgiden, ilimleelde edilen bilgiye ve 
oradan Hakk'ın ışığıyla elde edilen bilgiye sahip olunur. (Ayn-el- yakin, 
ilm-el- yakin, Hakk-el-yakin.) 

İlk kapıda duranlar abidlerdir. Bunlar şeriat topluluklandır, asıllan 
yeldir. Abidlerin ibadetleri namazdır, oruçtur, zekattır; savaştan kaç
ınayıp savaşa gitmektir, gusül abdesti almaktır. Dünyayı terk edip alı
reti sevmektir. Birbirini incitmemektir. Kıskançlık, nefret, cimrilik ve 
düşmarılık bunlarda her an görünür. 

İkinci bölük zahidlerdir. Bunların aslı ateştir ve bunlar tarikat eh
lidirler. 

Zahidler hakkında Hünkar şöyle der; 
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"Zahidlerin ibadeti gece gündüz Tann'yı zikretrnektir ve 
Bi'smi'llah demeyi hatırda tutrnaktır ... Nereden gelip nere
ye gittiklerini bilmezler. Zira bunlara hidayet kapısı açılma
dı. Tann'yı hatırlamalan kendi gayretleriyledir." (Miikô.lat 

2007:48; Miikiilat 1954:30) 

Bu demektir ki, tarikat ehli yani zahidler kendi gayretleri ve mürşi
din rehberliği ile ikinci kapımn, tarikat kapısımn makarrılarımn gere
ğini yapacaklardır. 

Hünldr devamla şöyle diyor; 
"Zahidin ibadeti, aslını bilmeden iş yapmasıdır. Arifi-n tefekkü
rü, Allah'ın ilahi sanatına bakarak iş yapmasıdır. Muhibbin yal
vanp, yakarması ise, sevgiliyle muamele etrnesidir." (Miikiilat 

2007:64) 

Üçüncü bölük ariflerdir. Bunlann aslı sudandır ve bunlar marifet 
topluluğudur. Su temiz ve temizleyicidir. Arif de temiz olmak ve te
mizleyici olmak durumundadır. Kendisini temizlemeyen başkalarını 
da temizleyemez. Zira yıkayıcı temiz olmayınca yıkadığı nasıl temiz 
olsun? H ünkar şöyle devam eder; 

Bundan dolayı ey benim azizimi Arilin aslı sudur. İçinde mur
dar bir şey barınmaz. Suyun aslı yeşil mücevherdir. Mücevherin 
aslı Allah'ın kudretidir. Bundan dolayıdır ki arifler yüce Allah'ı 
sever. Çünkü onların aslı O'ndandır ... Yine bilmek gerekir ki, 
ariflerin ibadeti hem tefekkürdür, hem de dünya ve alıreti terk 
etmektir. Birllerin kendine nazar edip onlardan velayet bekle

mektir (Miikiilat 2007:52). 

Dördüncü bölük muhiplerdir. Bunlann aslı topraktır. Toprakrızaya 
teslim olmuştur. Bunun için muhipler Hakka boyun eğmeli, ondan 
gelene razı olmalıdır. Muhib olamn ibadeti duadır,seyirôir, müşahe
dedir ve isteklerine ulaşmaktır. Allah' ı bulmak, kendilerini O'nda kay
betmek, bütün halleri bir araya gelip O'nunla bir olmaktır. Rünkar 
şöyle der; 

Eğer muhiblere Allah aşkına "Yüce Allah'ı nasıl buldunuz? diye 
sorulsa, şöyle cevap verirler: Allah'ı kendimizde bildik Isendi 
özümüzü de Allah'dan bildik". Sözümüzün delili şudur ki, Hz. 

Peygamber şöyle buyurur: "Nefsini bilen,rabbini bilir." 
Basılı, muhiplerin sözünün doğruluğu, insanın içindedir; baş-
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ka yerde arayan nasıl bulsun. Hal böyle olunca bir kimse kendini 

bilmeyinceAllah'z nasıl bilsin (Makalat 2007: 64). 

Hacı Bektaş Veli bu metnin orijinalinde Haktan "Çalap Tann'' diye 
söz eder. ÇalapTann şöyle seslenir; "Ve biz ona şah damanndan daha 
yakımz." (Kaf 16). 

İnsana şah damanndan daha yakın olan Çalap Tann. İnsana yakın, 
insana dost olan Çalap Tann ... 

Hacı Bektaş Veli'nin Tanrı ve İnsan Anlayışı 
Hacı Bektaş Veli Hakk'ı padişahlar padişahı olaraktasavvur eder. Ona 
göre, en mükemmel akıl O'nu kavrayamaz, en ileri fikir sahibi O'nu 
anlayamaz. 
Ralıman ve Rahim olan Allah adıyla başlar ve O'ndan yardım dileriz 

ki sayısız şükür ve ham d O padişahlar padişahına olsun. O'nu bilmek
te akıllann aklı ve hakimlerin hikmeti şaşkındır. Fikir sahiplerinin fik
ri O'nun yüceliğini anlamakta perişandır (Besmele Tefsiri 41). 

Hü.nkar'a göre, '~ah", "er-Rahman", "er-Rahim" sözcüklerini gö-
nülden söyleyen kullanna Allah peygamberi aracılığı ile şöyle seslenir; 

"Ey aşıklar, ey sadıklar, ey Taha ve Yasin ehli, dünyada yeterin-
ce durdunuz, şimdi hangi kapıdan isterseniz Cennetiere girin. 

Ben sizinim, siz benimsiniz" (Besmele Tefsiri 89) 

Ben sizinim, siz benimsiniz Bu sözün manası nedir? Allah-insan birli
ği, tevhit ilkesi değil midir? Bunu anlayan kamil insan Enel-Hak derse 
doğru söylemiş olmaz mı? Bu anlayış Vahdet-i vücut felsefesinin özü

. nü oluşturmaktadır. 
Hacı Bektaş-ı Veli bir "latife"sinde (latife: kıssadan hisse çıkartılabi

lecek nitelikte bir hoş anlatım, örnek olay) içi tertemiz olmuş bir gönül 
evine nasıl misafir olacağım anlatır. Bu anlatırnda yere-göğe sığmayan 
yüce Hakk'ı Alevi-Bektaşllerin nasıl olurda bir insamn gönlüne sığ
dırdıklanm da gö~.(Bu metindeki Hacı Bektaş-ı Veli'nin söyleyiş 
güzelliğine de dikkat etmenizi isterim.) 

LATİFE: Tann Te'ala Resı1l'e "Ya Muhammed eğer mü'minler beni 
evlerine davet eder, ağırlarlarsa ben de onlan ağırlarım. Onlar bana 
gönül aynasım gösteriderse bende perdeyi kaldınr, cemalimi gösteri
nın," dedi. 
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Resili " Ya İlahi, sen yemekten içmekten münezzehsin, insanlar 
seni nasıl ağırlasın? dedi. 

Tann Te'ala "Ey benim hab1bim mü'minlere söyle, gönül evini 
tevazuluk süpürgesiyle süpürsün. Hırsın, cimriliğin, düşmanlığın, 

hMnliğin ve kıskançlığın çerini çöpünü çıkarsın. Sonra kötü işlerin
den pişman olsun. Pişmanlık suyuyla sulasın. Sonra deniz halısını 
(tevhid, hakikat seccadesi, hakikat makamı) sersin. Muhabbet sof
rasını döşesin. Aşkı başından çıksın. Rıza ve teslim, korku ve ümit 
yüzlerini tevekkül ve marifet deniziyle, sabır bahçesinden yana açsın. 
"Bismillahi'r-rahmani'r-rahlm. Ve La İlahe İllallah'ı gönül okçusuna 
versin ve bana atsın. Ben de daveti kabul edeyim. Bir gün ve bir gece
de üç yüz altmış kez (sevap) vereyim. Onun gönlüne girip konukluğunu 
kabul edeyim ... " (Besmele Tefsiri 132) 

Hünkar'a göre, Yüce Allah temiz, an-duru, hakikat seecadesini sere
bilmiş, nza ve teslim olmuş, marifet denizine dalmış, sabır ile tevekkül 
eden gönüllere miliman olur. Yani Sultan, "padişahlar padişahı" ancak 
temiz gönüllere miliman olur. Gönül temizliği ise nefs ile amansız bir 
mücadeleyi gerekli kılar. 

Yukandaki metinde ve daha önce kullanılan aşıklar, sadıklar kav
ramlanna dikkat edelim; bu ifadeler geleneksel olarak Cemlerdeki 
dualarda "aşıkan, sadıkan" diye geçer. Bunun yanında gönül evi, ha
kikat seccadesi, marifet denizi, muhabbet sofrası, nza ve teslim vb. 
bütün bu kavramlar Alevi-Bektaşi geleneğinin temel yapı taşlandır. 
Dolayısıyla Bektaşilikte yer alan bu kavramlan Hacı Bektaş Vellde gö
rüyoruz. 

Hacı Bektaş Veli iman ile akıl arasında anlamlı bir ilişki olduğunu 
ifade eder. Ona göre iman ne ten (beden) üzeredir ne de can (ruh) üzere
dir, iman akıl üzeredir. 

Her kim ki imanın ten üzre olduğunu söylerse hatadır. Eğer can üz
redir derse yine hatadır. o halde şöyle bilmek gerekir ki, arifler katın
da iman akıl üzredir. Ancak marifet gönül üzredir ve (Çalap) Tann'ya 
gönülden şahadet edip inanınazsa münafıktır (Makalat 2007: 68). 

Hak dini olan İslam da akıl dini değil midir? Evrensel aklın belirle
diği ilkeler bireysel akla uygun düşebilir, düşmeyebilir. Bireysel akıl 
evrensel aklın ilklerini kendince tartışma, değerlendirme özgürlüğü-
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ne sahiptir. Böylece kabul ve reddetme hakkını kullanacaktır. Bunun 
sonuçlarına da katlanacaktır. 

Hacı Bektaş Veli'nin Kur 'anı iyi bildiği anlaşılıyor. Kur'an'da Tann'nın 
kendisini nasıl tanımladığına dikkat çekiyor; 5 Horasan Piri Miraç ge
cesi Allah'ın Resulüne şöyle dediğini varsayar; 

Tann Te'ala "Ey Muhammed, ism-i azamını Allah'tır. Keremimi 
bildiren adım Rahman'dır. Lütfumu bildiren adım Rahim'dir. Eğer 
her durumda "Bismi'llahi'r-rahmani'r rahlın" dersen ben keremim 

ve lütfum ile senin bekçin olurum." dedi. (Besmele Tefsiri 45). 

Hacı Bektaş Veli'nin "Ol padişah-ı alem-i kadim" (Alemin ezeli padi
şahı) dediği Hak, kulunu korur, onun bekçisi olur. Bu ne büyük kerem 
ne büyük lütuftur. İnsanların bir kısmı ise bunu anlayamaz. 

Hacı Bektaş Veli ilgili Kur'an ayetlerini belirterek Allah'ın isim ve 
sıfatıarını açıklar. Burada 15 ayete atıfta bulunarak Allah'ın sıfatını, 
heybetini, ululuğunu, üstünlüğünü, büyüklüğünü, nimetini, gücünü, 
iyiliğini, sevgisini, yardımını, paylaştıncılığını, tevekkül etmeyi, hik
metlerini bildirdiğini belirtir. (Makalat 2007: 97). 

Hünkar'a göre kullar Allah'ın niteliğini bilemezler ancak Kur'an'da 
geçen adlarını bilirler. 

"Pes imdi aziz-i men! Tann'nun rıiteliğin bilmekde acizdür. 
Adların bilürler" Kur'an içinde dört bin adı vardur ... " (Makalat 
2007: 97). 

Allah bilinemez ancak Hünkar'a göre, Allah'ın zahiri ve Batıni 
vardır. 

Ve hem Çalab Tann'nun zahiri ve batını var. Zahiri bu cihan ve 
batını o cihan (Makalat 2007: 109). 

Bu açıklamaya göre Dünya Hakk'ın görünen algılanan tarafı, alıret 
görünmeyen, algılanmayan tarafı. Hakk sınırsız ve sonsuzdur, ezeli 
ve ebedidir, her şeyi kuşatmıştır, her şeye hakimdir. Böyle olunca bu 
dünyaya dikkatle bakanlar O'nun hikınetini görebilirler. Dünya ve 
özellikle dünyanın yetkin varlığı olan insan-ı karnil Hakk'ın nazarga
hıdır, görünüş alanına çıktığı yerdir. 

5 102. İşte sizin Rabbiniz Allah. O'ndan başka hiçbir ilah yoktur. O, her şeyin yaratzasıdır. Öyle 
ise O'na kulluk edin. O, her şeyevekil (her şeyi yöneten, görüp gözeten)dir (En'ô.m, 102). 
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Her şey Allah'ındır. Allah her bakımdan zengindir. 
26. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Şüphesiz Allah, 

her bakımdan sınırsız zengin alandır, övülmeye layık alandır. 

(Lokman 26). 

· Alevi-Bektaşi erenleri bu ayetleri bildiklerinden kendileri için "fa
kir" diyerek söze başlarlar. (fakir= ben, nazarım= sen demektir.) 

Haa Bektaş-ı Veli, Besmele Tefsiri çalışmasını niçin yazdığım açık-
larken benzer bir ifadeyi, "fakir" yerine "za'if" kelimesini kullanır. 

Sonra ben za'if bu kitabı yazdım. Ahiret ve din yolunu başarmaya 
yardım olması için gerekli gördüğümden şeriat hüküır}lerinin sır
larından bir parça açıkladım, anlattım (Besmele Tefsiri 41). 

Za'if= zayıf ile fakir aynı anlama gelmiyor mu? Zayıf olan fakirdir, 
fakir olan da zayıftır. 

Hacı Bektaş-ı Veli, Hakk'ın dost ve yardıma oluşunu güzel bir "la-
tife" ile anlatır. 

LATİFE: Tann Te'ala "Ey mürninler katirlerin taptıklarına "el

Lat'' derler. Bunaldıkları zaman "el-Lat" derler. Ama fayda bula

mazlar. Senin taptığınAllah'tır. Sen de bunaldığın zamanAllah 

diye seslenir ve fayda bulamazsan, Allah diyen ile el-Lat diyen 

arasında ne fark olur?" (Besmele Tefsiri 46). 

Öyle ya Allah ile put arasında bir fark olmalı ki insanlar puta bağ
lanmak yerine Allah'a bağlansınlar. Rünkar'ın Allah'ı bu şekilde ko
nuşturması şüphesiz ki Kuran'daki ayetlere bağlı olmalıdır. Bunlardan 
bazılan; 

"Ey Muhammed! Kullanma, benim elbette çok bağışlayıa, çok mer
hametli olduğumu, azabırnın da elem dolu azap olduğunu haber ver 
(Hicr 49-50). 

"0, kullarından tövbeyi kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yap
tıklarınızı bilendir." (Şura 23). 

Dört kapının ikincisinde (Tarikat) ilk makam el alıp tövbe etmektir. 
Hünkar, Makalat'ta şöyle der; 

Şimdi ey mürninleri Öyle bir tövbe edin ki kabul olsun. Öyle 

bir tövbe edin ki fayda gelsin. Zira ki tövbe etmek, pişman ol

maktır. Pişmanlığın yararı budur ki günah azalır; bir özre deği

şilir ... (Makalô.t 2007: 75) 
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Alevi-Bektaşiler bilirler ki, "kul kusur işler, Sultan bağışlar". Onlar 
tövbeyi, bağışlanma dileğini Ayin-i Cem töreninde mürşidin marife
tiyle yaparlar. Ayin-i Cem'de çerağı uyandıran tövbe suresinin 119. 
ayetini okur;" Ey İman edenler! Allah'tan korkun, doğrularla beraber 
olun." Sonra tövbe duasını okur6

• 

Hünkar, Tann'nın Elest Meclisinde ruhlarla görüştüğünü beyan 
eder. Elest Meclisi, Tann'nın ruhları huzururıda topladığı meclistir. 
Burada toplanan ve dünyaya inecek olan ruhlar Hak'tan "hasekilik" 
(gözde olmayı) dilerler. Hak Te'ala ise onlara ancak dünyadan yüz çe
virenlerin, yüzünü Ahirete dönenierin gözde olacağını ve mükafattan 
yararlanacağını söyler; 

"Ona türlü türlü hil'atler giyclirelim, perdeyi kaldırıp cemalimizi 
gösterelim. Her baktığımızda biz onu görelim o bizi görsün" 
(Besmele Tefsiri 73). 

Hakk'ın cemalini görmek tüm tasavvuf ehlinin, aşıkların, zahitlerin, 
ariflerin muradıdır. Bu muradın kaynağı ise dünyayı küçümsemektir. 
Ve Hak bunu başaranlara perdeyi kaldıracağım cemalini göstereceğim 
söylüyor. Daha doğrusu Hünkar Hakk'ın böyle söyleyeceğini düşünü
yor. Bu söylemin dayanağı Kuran'da vardır; 

"O gün bazı yüzler parlayacak. Rablerine bakacaklardır" 

(Kıyamet 22. 23). 
"O gün"den kasıt kıyamet günüdür. Ancak halis kullar ruh halinde, 

ahiret hayatında Allah'ın cemalini görebileceği belirtiliyor. Hünkar da 

6 Bismişah 
Tövbe Yarabbi günahlanımza 
Estağfurullah estağfurullah 

Elimi senden tutmuşarn 
Özümü sana beyan etmişem 
Eşiğinde çok günahlar etmişem 
Tövbe Yarabbi günahlanmıza 
Estağfurullah estağfurullah estağfurullah 

İhlas ile tarikatı birledik 
İkran kalbirnizle tasdik eyledik 
Gün bugün sizi özümüzde söyledik 
Tövbe Yarabbi günahlanmıza 
Estağfurullah estağfurullah estağfurullah 

(Bismi şah: Şah'ın adıyla demektir. O Şah, kadir padişah Allah' tır.) 
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Kıyamet süresi 22. ve 23. ayetlerden hareketle bu açıklamayı yapmış 
olmalı. 

Hünkar, Hakk'm cömertliğini O'nun dilinden bir güzel anlatır; 
Dünyada herneyi yarattzmsa sizlere verdim. Gökler örtün üz, yerler 
döşeğiniz, melekler hizmetçiniz, kiramenkatıbin melekleri ya
zıanız, Kabe kıbleniz, Kur'an inandığınız, Muhammed (a.s) şe
faatçiniz, Adem atanız, Havva ananız, bayram gününüz,Cuma 
günü ilaanız. Kullanm, ben sizin affedid Mevlanzzzm ... Zira be
deninizde canınızdan daha yakınım. Elinizin tuttuğundan, gö
zünüzün gördüğünden ve ayağınızın yürüdüğünden yakınım. 
Yüce Allah'ın sözüdür: Şu ha?de her kim kendini bilse bu b'ilgi ger
çektir. 

Allah teala şöyle buyurmuştur: 
"Biz ona sizden yakımz, fakat siz görmezsiniz" (Makô.lat 2007: 
109-110). 

Hacı Bektaş-ı Veli'nin anlatımlarmda Tann Adem'e çok yakındır, 
dosttur. 

Adem'in ağladığını görünce Tann şöyle seslenir; 
"YaAdem, niçin ağlıyorsun? Diye seslendi. 
İlahi ''Ayrılık belasından" dedi. 

Tann Te'ala "Ya Adem bizim cemalimizi görmek isteyenler, bizim 
adzmzzz alışkanlık haline getirsin ki ben perdeyi kaldznp yüzümü 
ona göstereyim" dedi. (Besmele Tefsiri: 121). 

H ünkar' m diliyle, Tann kendi adını alışkanlık haline getirenlere bile 
perdeyi kaldınp yüzünü göstereceğini bildiriyor. Çalap Tann elbette 
insan gibi bir sıfata, yüze sahip değildir. Ancak Rünkar insanlar an
lasın diye, insan Hak'ı kendisinde bilsin diye, kendi özünü Hak'tan 
bilsin diye bu açıklamalan yapar. 

Hakk'm didarmı, yüzünü görme isteği aşıklarm, ariflerin, muhiplerin 
en büyük amacıdır. 

"Bize didar gerek dünya gerekmez 

Bize mana gerek dava gerekmez" diyor Yunus Emre. 

Aslında Hak cemalini görme isteğine rağmen Hakkı ma9.di bir var
lık olarak görmek mümkün olmadığı gibi Hakkı idrak etmek, bilmek 
de mümkün değildir. 

Hazreti Ali şöyle diyor; 
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Öyle bir ma'buddur ki derin düşünceler onu idrak edemez; akıl
fikir, denizine dalanlar, zatının künhüne eremez. ... (Nehc'ül -

Belaga 24) 

Hacı Bektaş VeJi de benzer biçimde şöyle diyor; 
O'nu bilrnekte akılların aklı ve hakimlerin hikmeti şaşkındır. 
Fikir sahiplerinin :fikri O'nun yüceliğini anlamakta perişandır. 
(Besmele Tefsiri ll) 

Ancak Rünkar Makalat'ta bu akıl sır ermeyen Tann'yı Hazreti 
Ali'nin gördüğünü anlatır; 

Bir kimse Hazreti Ali'ye sordu: 
-Ya Ali, taptığın Tann'yı görür müsün? 
Hazreti Ali şöyle cevap verdi: 
-Görmesem tapar mıyım? 

(Makalat 2007: 102) 

Burada birinci olarak ':Allah'ın Aslanı" olacak kadar yakın olan 
Hazreti Ali'nin Tann'yı gönül gözüyle gördüğü anlatılmaktadır. İkinci 
olarak Tann her yerdedir, her varlığa nuru ile yansımıştır. "Nereye ba
karsan nereye dönersen görünen odur" anlamı çıkar. Bu da vahdet-i 
vücut felsefesinin özüdür. 

Özet olarak; Rünkar'ın inancında Hak bağışlayıcı, dost, koruyucu 

ve cömerttir.7 Hak korkunun kaynağı değil sevginin, şefkatin kayna
ğıdır. Hak insana uzak değildir. Şah damanndan daha yakındır. Hak 
insanın gönlüne milıman olmak ister. Ancak hanesini, gönlünü te
mizleyen, kendini bilen, kendini Haktan bilen, Hakkı kendisinde gö
ren erdemli, bilge, çalışkan, doğru olan insana miliman olur. Ancak 
böylesi insan yani insan-ı kamil Hak Cemalini gönül gözüyle görebilir. 

7 Haa Bektaş Veli'nin Tann'nın cömertliğine dair bir güzellamesi vardır. Rünkar Hak 
Te'alanın Resulüne "Ahmet" adıyla hitap ederek dört kitabın özünü Fatiha içinde 
topladığını, Fatiha'nın özünü Besmelede topladığını, her kim Besınele çekerse dört kitabı 
okumuş gibi, bunlarla ibadet etmiş gibi sevap vereceğini belirtir. 
"Bu ne güzel kerem, bu ne güzel lütuf ki birkaç damla murdar sudan meydana gelmiş 
insana bu kadar fazla ilisanda bulunuyorum. Benim gibi bir padişahzn dergô.hz dururken, göz 
göre göre rast gele bir ô.cizin dergô.hzna giden (kulun) toprak başına olsun. Kitabınun dergahını, 
rahmetimle, şefkatimle, iyiliklerle bezedim. Elbette ki hediyem dergô.hzma layık olacaktır." 
(Besmele Tefsiri: 97). 
Hak Te' ala' mn hediyesi elbette yüceliğine uygun olur. 
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Hacı Bektaş Veli'nin Nübüvvet Anlayışı 
Velayetnamede şöyle bir anlatım vardır: Lokman-ı Perende sağında 
ve solunda nurani iki kişinin çocuk Bektaş'a Kur'an öğrettiğini görür. 
Bunların kim olduğunu sorar. Aldığı cevap şöyledir: 
· Benim sağ tarafımda oturan gerçeklerin ve resullerin efendisi ced
dim hazret-i Muhammed Mustafa'dır (SAV). Sol yanımda oturan ve

layet kutbu, alemierin Rabb'inin arslanı, Kevser sunan, mü'minlerin 
emiri Aliyyü'l-Murtaza'dır. (Kerremallahu veche.) Yüce keremlerin
den gelip biri zahir, biri batınilmini bana bilditip Kur'an'ı öğretiyorlar' 
dedi. (Velayetname 2007: 82) 

Bu metinde nübüvveti temsil eden Hazreti Muhammed zahir ilmi
ni, velayeti temsil eden Hazreti Ali batın ilmini öğretmektedir. Zahir 
ve batınaslında bütünün, birliğin iki yüzüdür. Hünkar'a göre, Hakk'ın 
da onun kelamı olan Kur'an'ın da zahir ve batın yönü vardır. 

Hünkar, Miraç sırasında Tann ile Resulü arasında aşağıdaki konuş
manın geçtiğini düşünür; 

Resul, "İlahi bu lütuf ve kerem yalnız bana mı? Yoksa asilere de 
bu sofradan nasip var mı?" 

Tann Te'ala "Ey cömert peygamber, ben senin ümmetini sen
den bin kat fazla severim. Çünkü Lailahe illailah Muhammedun 
Rasululah, derken önce benim adımı sonra da senin adını 
söylerler. Her ibadette önce farzı, sonra senin sünnetini ya
parlar. Senin ümmetin benim kullanmdır. Sen onlara şefaat 
edersen ben lütufta bulunurum. Şimdi onlar benim kudre
timin ve büyüklüğümün hakkı için Bismi'llahi'r-rahmani'r 
rahim derlerse; ben her işlerinde onlara kendilerine daha ya
kın olayım. Allahlığırnla onlann dünyada ayıplarını örteyim. 
Rahmanlığırnla ahirette diğer insanlar arasında rezil etmeye
yim. Rahirnliğirnle işledikleri günahlan, sevaplarla (iyiliklerle) 
değiştireyim", dedi." (Besmele Tefsiri: 45). 

Burada Hünkar gani, cömert, bağışlayıcı olan Allah'ı betimliyor. 
Alevilerin Allah tasavvuru böyledir. Allah korkunun değil cömertliğin, 
bağışlayıcılığın kaynağıdır. 
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Mtıkalat'ın anlaumına göre Tann, Adem'e onun soyundan gelecek 

olan Hazret-i Muhammed' i haber verir; 
Noksan sıfatıardan beri olan Hak Te'ala 'Yukan bak' diye buyurdu. 

Adem baku, gördü ki, arşta 'Allah'tan başkaTann yoktur, Muhammed 

Allah'ın elçisidir yazılıdır. 

Adem dedi ki: 
-Allah'tan başkaTann yoktur, senin birliğindir. Allah'ın elçisi olan 

Muhammed kimin adıdır? 
Ha yy ve Kayyılm olan Allah dedi ki: 

-Ey adem ! O benim habibim, senin peygamber oğlundur. (Makalat 

2007: 107). 
Allah peygamberlere, son peygamber olan Hazreti Muhammed'e 

herkesten çok daha yakındır. Tıpkı insana, insandan daha yakın ol

duğu gibi. 
Rünkar Makalat'ında Hazreti Muhammed'e, onun hadislerine çok

ça anfta bulunur. Hadislerden bazılan; 

"Dünya, derin bir deniz gibidir. İnsanlann çoğu bu denizde boğu-
lur." (s.48) 

"Her nesne aslına döner" 

"Nefsini bilen, Rabbini bilir." (s.55,67) 

" İlim, üçtür: Birincisi apaçık ayetler, ikincisi kuvvetli farz, üçüncü
sü sabit sünnet ... " (s.97) 

"Her şey bir şeydir, cahil hiçbir şey değildir" (s. lOS) 

Rünkar ceddi Hazreti Peygamber için şöyle diyor: 
Dua, selam, övgü ve salavat kencüsine kitap gönderllerrlerin en 
büyüğü, peygamberlerin başı ve sözünde duraniann efendisi 
Muhammedü'l Mustafa'ya olsun ki CAllah'ın selamı üzerine 

olsun), günahkarlann şefaatçisidir. (Besmele Tefsiri 2007: 41). 

Aynca eserin diğer bölümlerde "gerçeklerin ve resullerin efendisi", 

"cömert peygamber " vurgulan yer alıyor. 

Hazreti Muhammed için söylediği bu latif sözler Rünkar'ın nübüv

vet inancının ne kadar güçlü olduğunun bir yansımasıdır. 

Rünkar imanın bir bütün olduğunu Çalap Tann'ya inananlann, 

meleklerine de inanacağım belirtir. Rünkar şöyle diyor; 
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O halde Tann'ya inanmak gerekir ki, bu imandır; ... Yine 
Tann'nın meleklerine inanmak imandır ki, bir kişiye üç yüz 

altmış melek görevlendirilmiştir. Öyle iken bu meleklerin ara
sında edepsizlik edersin, ama senin gibi bir kişi yanında etmez
sin. Nerede kaldı senin meleklere inandığın? Ve yine Allah'ın 
Kuran' ı' na inanmak gerekir ve onun diğer kitaplarına inanmak 

imandır (Makalat 2007: 71). 
Bu metin insanın ne kadar mana aleminin dışında yaşadığını da an

latmaktadır. Bumana alemini kavrasaydı, devamlı gözaltında olduğu
nu bilseydi insanoğlu hiç edepsizlik eder miydi? Burada aynca Kur'an'a 
ve diğer kitaplara olan inanan. vurgusu yapılmaktadır. 'Böylece Hacı 
Bektaş Veli tarafından Hak Dini'nin iman ile ilgili temel esaslan vur
gulanmaktadır. Bunlar; 1. Çalap Tann'ya inanmak 2. "Gerçeklerin ve 
Resullerin efendisi" Hazreti Peygambere İnanmak, 3. Kur'an ve diğer 
kitaplara İnanmak, 4. Meleklere inanmak 

Bir derviş'in ağzından dört büyük melek şöyle anlatılır; 
Derviş, dergahın büyüklüğünü gördü. Kapıda dikildi."Şey'en 
li'llah" (Allah için bir şey verin) dedi. Biraz sonra sarayın sa
hibi "Ya mübarek Turfa'ya söyle, Turfa Sabit'e söylesin, Sabit 
Mukbil'e söylesin, Mukbil dervişe "Tann vere" desin, dedi. 
Derviş bu sözü duyunca(dua etti): "İlahi, İsrafil Mikail'e bu
yursun, Mikail Cebrail'e söylesin, Cebrail Azrail'e söylesin, 
Azrail azap meleklerine emretsin, bu lanetlinin canını alıp 

Cehenneme atsınlar" dedi. (Besmele Tefsiri 2007: 98). 

Burada meleklerin statü sıralaması içinde V€rildiğine şahit oluyo
ruz. İsrafil-Mikail-Cebrail-Azrail -azap melekleri vb. İsrafil "buyu
ruyor", Azrail "emrediyor" diğerleri söylüyor. İsrafil, kıyameti haber 
veren bir melek olduğu için daha yüksek bir statüde ifade edilmiş ola
bilir. 

Meleklerin yaratılışlan ve cennetteki görevleri şöyle hikaye edil-
mektedir; 

"O denize varınca o kuş dünya kadar büyüdü, denize daldı. 
Çok su kaldırdı, çıktı. Arşın altına gitti. Silkirıdi. Onun kana
dından bin kez bin damla nılr damladı. Tann damlayan her 
bir damladan bir melek yarattı. O meleklere emretti: "Gidin 
hizmetkarları alın, cennete varın. Bismillah diyen için kiminiz 
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köşkler yapın, kiminiz bağlar bahçeler cllkin, kiminiz ırmak
lar düzün. O andan itibaren melekler ta kıyarnete kadar o işle 

meşguldüler." (Besmele Tefsiri 2007: 105). 

Bu metin Allah'ın bir "bisrnillah" diyen kuluna verdiği mükafa
tın büyüklüğünü göstermesi bakımından ilginçtir. Alevi-Bektaşiler 
de "Bismişah, Allah Allah" diyerek dualarına başlıyorlar. "Bismillah" 
Allah'ın adıyla başlamaktır. "Bismişah,", Şahın adıyla başlamaktır. Bu 
Şah, padişahlann padişahı Allah' tır. O Allah ki, bağışlayıcıdır, esirge
yicidir, cömertlerin cömerdidir. 

Sonuç 
Haa Bektaş Veli, Tann' ya "dört kapı kırk makamı" yaşayarak ulaşıla
bileceğirıi belirtir. Bu uzun meşakkatli bir süreçtir. Bu insan olma sü
recidir. İnsan doğduğu zaman insan olma potansiyeline sahip bir var
lıktır. İnsanlaşması ise tecrübe ile, bilgi ile, irfan ile, doğru yaşamak ile 
mümkündür. Bu insanın vardığı son aşama insan-ı kamil aşamasıdır. 

Hacı Bektaş Veli, Hakk'ın insan-ı kamilde görünüş alanına çıktığım, 
evini, görılünü temiz tutan insana milıman olduğunu belirtir. 

Bu gerçeği onun Rünkar'ın izinden giden bir Bektaşi Dedebabası 
olan Mehmet Ali Hilmi Dedebaba şöyle dile getiriyor; 

Daha Allah ile Cihan yok iken 
Biz anı varedip ilan eyledik 
Hakka hiçbir layık mekan yok iken 

Hanemize aldık miliman eyledik 

İnsan Hakk'ı bilmeseydi Hak elbette var olmaya devam edecekti. 
Ancak tüm varlıklar ve burılann içinde Hakk'tan nur (ruh) almış olan 
insan Hakk'ı bildiği zaman, Hakk'ın varlığı aşikar olacaktı. Tasavvufa 
göre, bu yüzden insan yaratıldı. Hak mekandan münezzehtir ancak 
inanan, temiz, erdemli insanın görılü Hak için güzel bir mekan oldu. 
Bu nederıle Hakk'ın n uru ile dolan insan, Tannlık ile dolan insan Enel
Hak'ı sözünü ikilikten uzak durmak için söyledi. Çünkü bir "ben", bir 
"Hak" var dese bu ikilik olurdu. Onederıle Enel-Hak dedi. 

Rünkar'ın yere-göğe sığmayan fakat insamn görılüne sığan bu 
Tann, onun samimi bir şekilde ifade ettiği Çalap Tann'dır. Çalap Tann 
her şeye kadirdir, ama yanında bir zerre kadar olan insamn görılüne 
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misafir olacak kadar da mütevazidir. Ancak bu gerçeği akıl sahipleri, 
marifet sahipleri, ilim sahipleri bilebilirler. 

Pes, bir kirnesnede 
kim akıl olmaya, 
marifet olmaya, 
ilim olmaya, 
haktan yana yolun nice göre. 

(Makalô.t 1954: 89) 
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