
Veli Türbesi'nin doğusuna bitişik olan 
Resul Bali Kümbeti'ne açılır. Dikdörtgen 
planlı (7,50 x 4,50 m.) olan bu birimde 
ön planda yer alan büyük sanduka Resul 
Sali'ye aittir. Bunun gerisindeki iki küçük 
sandukanın ise kimlere ait olduğu bilin
memektedir. Söz konusu kümbetin biri 
doğuya, diğeri güneye açılan iki mazgal 
penceresi vardır. 

Kırklar Meydanı'nın batısındaki sekinin 
güneyinde de Güvenç Abdal Kümbeti yer 
alır. Kare planlı (4,25 x 4,25 m.) kümbe
tin sivri beşik tonozu iki kemerle takviye 
edilmiş, doğu ve güney duvarlarına birer 
mazgal pencere açılmıştır. Yan yana yer 
alan üç sandukadan doğudaki Güvenç 
Abdal'a, diğer ikisi menkıbelerde "dünya 
güzeli" olarak anılan eşiyle bunun cari
yesine izafe edilir. Buraya doğudaki seki
den iki basa m akla çıkılmakta, bu kot far
kının alttaki cenazelikten kaynaklandığı 
anlaşılmaktadır. 

Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi'nin kapısı, 

Selçuklu üslubuna bağlanan oranları ve 
süsleme programının yanı sıra taşıdığı 

bazı sembolik unsurlarla da dikkati çe
ker. Beyaz mermerden yontulmuş olan 
asıl kapı, 960'ta (1553) Kırklar Meydanı 
inşa edilirken ikinci taçkapıda bulunanla
rın eşi olan. alçıdan mamul. mukarnaslı, 
rümili, şakayıklı şeritlerle kuşatılarak bü
yütülmüş ve daha zengin bir görünüme 
kavuşturulmuştur. Palmetli bir taçla son 
bulan bu ek kısımda üç adet şebekeli ve 
yaldızlı kabara ile esrna-i hüsnadan bazı
larının tekrar edildiği bir yazı kuşağı bu
lunur. 

Selçuklu dönemine ait mermer kapının 
dış çerçevesi geçmeli rumilerden mey
dana gelmekte, bunu iki zencirek kuşağı 
ile geometrik geçmeli bir kuşak takip et
mektedir. Girift bir koropozisyona sahip 
olan birinci zencireğin arasında sağda üç 
adet balık motifı yer alır. Basık kemerli 
kapıyı taçlandıran mukarnaslı kavsara ile 
dikdörtgen çerçevenin arasına iki adet 
gülçe yerleştirilmiştir. Kemerin üzengi 
taşları gülçeler, kilit taşı da rumilerle 
süslüdür. Kilit taşının üzerinde stilize edil
miş çift başlı karta! kabartması dikkati 
çeker. Kapının açıklığı iki sıra zencirekle 
kuşatılmış, sövelerin takaziarına ikişer 

güvercin kabartması kondurulmuştur. Bu 
kapının "gök eşik" olarak adlandırılan 
eşiği kutlu sayılmakta ve üzerine asla ba
sılmadan niyaz edilerek atlanmaktadır. 

Her ne kadar mimari özellikleri bakı
mından tam bir Selçuklu kümbeti ise de 

altında bir cenazeliğin bulunduğu kesin 
olarak bilinmediğinden Hacı Bektaş-ı Ve
li' nin gömülü olduğu yapıyı türbe olarak 
adlandırmak daha doğrudur. Kare planlı 
(4,50 x 4,50 m.) yapının kuzey duvarında 
Kırklar Meydanı'na açılan kapı, güney 
duvarında bir pencere bulunmaktadır. 
Yerden S.SO m. yükseklikten başlayan üç
gen pandantiflerle kare alt yapıdan se
kizgene geçilmekte, sekizgenin üzerine 
kubbe oturmaktadır. Kubbeyi örten se
kizgen prizma biçimindeki kurşun kaplı 
külah ahşaptır. Türbenin Rum asıllı bir 
ustanın elinden çıktığı ve kubbesinin ı. 

Murad tarafından yaptınldığı yolunda 
kanıtlanması mümkün olmayan rivayet
ler vardır. Türkiye'nin en çok ziyaret edi
len veli türbelerinden bu mekanda yal
nızca Hacı Bektaş-ı Veli'ye ait bir ahşap 
sanduka yer almaktadır. 
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HACI BEKTAŞ VilAYETNAMESi 

1 HACI BEKTAŞ viı.A YETNAMESİ --, 
Hacı Bektaş-ı Veli'ye 

( ö. 669/1271 [?] ) dair 
L rivayetleri ihtiva eden menakıbname . .J 

Diğer tarikat çevrelerinde meydana ge
tirilen benzeri menakıbnamelerden farklı 
olarak Bektaşi geleneğinde daha çok vila
yetname veya velayetname diye adlan
dırılan ve hemen hepsi Bektaşiliğin orta
ya çıktığı Xl/. yüzyılın son çeyreğiyle XVI. 
yüzyıl başları arasında yazıya geçirilmiş 

bulunan bir seri Bektaşi menakıbnamesi
nin en tanınmışıdır. Bu tanınmışlık, ilk 
planda tarikatın piri Hacı Bektaş-ı Veli'nin 
hayatına hasrediimiş olmasından ve bu 
sebeple de bir çeşit kutsallık kazanarak 
çok okunmasından ileri gelmektedir. Di
ğer vilayetnameler içinde en fazla yazma 
nüshası bulunanı ve bazan yalnızca Vila
yetname adıyla kastedileni de bu eserdir. 
Hacı Bektaş Vilayetnamesi'nin (Vila
yetname-i Hacı Bektaş-ı Velf, Menakıb-ı 
Hünkar Hacı Bektaş-ı Vel~ Türkiye'de ve 
Türkiye dışındaki bazı önemli kütüphane
lerde değişik zamanlarda istinsah edilmiş 
nüshaları bulunduğu gibi Anadolu'dan Bal
kanlar'a kadar Bektaşiliğin yayıldığı alan
larda hususi ellerde de birçok nüshası 
vardır. Ancak bunların içinde yazarının ka
leminden çıkmış veya yazıldığı döneme 
ait (ı 481-XVI. yüzyıl başları) bir nüshaya 
henüz rastlanmamıştır. Hacı Bektaş-ı Veli 
Dergahı'nın kütüphanesinde mevcut, Xl/1. 
yüzyılda kaleme alındığı tahmin edilen 
manzum Vilayetname dışındaki nüsha
ların hemen hepsi Xl/11. yüzyılda ve son
rasında Bektaşi tekkelerindeki dervişler 
tarafından istinsah edilmiştir. Hacı Bek
taş Vilayetnamesi, XX. yüzyılın başın
dan beri Bektaşilik araştırmalarına para
lel olarak iİk elde dikkati çeken kaynak ol
muş ve Georg Jakob'dan itibaren pek 
çok araştırmacı eser üzerinde çalışmıştır. 

Eserin mensur, manzum veya karışık 
olmak üzere üç tip nüshası vardır. Hangi 
tipin ilk yazılışın ürünü olduğu veya her 
birinin değişikyazılışları mı temsil ettiği, 
ayrıca yazarı ve telif tarihi gibi konular he
nüz aydınlığa kavuşmamıştır. Eric Gross'
tan Bedri Noyan'a .kadar eserin bütün na
şirleri ve Bektaşilik üzerine çalışan araş
tırmacılar. mensur ve manzum nüshala
rın yazarı olarak ayrı ayrı Süfli Derviş mah
lası ile bilinen Musa b. Ali'yi ve Xl/. yüzyı
lın sonlarıyla Xl/1. yüzyıl başlarında yaşa
mış olan Firdevsi-i Tavil'i (Uzun Firdevsl) 
kabul etmişlerdir. Bazı araştırmacılar da 
her iki tip vilayetnamenin yazarının Uzun 
Pirdevsi olduğu üzerinde birleşmiştir. Nite-
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kim nüshaların karşılaştırılması da bu gö
rüşü teyit etmektedir. Çünkü bunlarda, 
değişik zamanlarda yapılan istinsahlar se
bebiyle ortaya çıkan kelime değişiklikle
ri, bazı kısımların birkaçında özetlenmiş 

olması ve bölümler arası bazı takdim ve 
tehirlerin bulunması dışında önemli bir 
farklılık görülmemektedir. 

H acı Bektaş Vilayetnamesi'nin yazı
lış tarihi konusunda çeşitli tahminler yü
rütülmekle birlikte eserin muhtevasına 
bakildığı zaman Abdülbaki Gölpınarlı'nın 
1481-1 SO 1 arasında yazılmış olabileceği 
şeklindeki tahmini büyük ölçüde geçerli
lik kazanmaktadır. Nitekim bazı parçala
rın muhtevası. bahsedilen veya atıfta bu
lunulan birtakım olaylar. çeşitli yer isimle
ri ve ayrıca birçok nüshada ll. Bayezid'
den yaşayan bir hükümdar olarak söz edil
mesi Gölpınarlı'nın haklılığını ortaya koy
maktadır. Öteyandan Vilayetname'nin, 
Hacı Bektaş'ın halifesi olarak kçbul edilen 
Hacım Sultan 'a dair vilayetnameden da
ha sonra yazıldığı kesindir. Çünkü bu 
eserde Ahmed Yesevl'ye ait kısımlar Ha
cı Bektaş Vilayetnamesi'ndekinden da
ha geniştir. Ayrıca Hacı Bektaş'ın halifele
rinden söz eden metinde Hacım Sultan'la 
ilgili bölüm ün Hacım Sultan Vilayetna
m esi'nden özetlendiği anlaşılmaktadır. 

Eser dikkatle incelendiğinde. kökü Or
ta Asya'da Ahmed Yesevl dönemine kadar 
uzanan şifahl rivayetlerin yanı sıra çoğu 

günümüze ulaşmayan Menakıb-ı Hace 
Ahmed-i Yesevi, Menakıb-ı Lokman-ı 
Perende, Menakıb-ı Seyyid Mahmud-ı 
Hayranigibi bazı menakıb mecmuaları
nın da kaynak olarak kullanıldığı, yazarın 
sözü edilen şifahl menkıbe ve rivayetleri 
çok iyi tanıyan bir çevreye mensup oldu
ğu anlaşılır. Vilayetname, Hacı Bektaş'ın 
İmam Ali er-Rıza'nın soyundan bir seyyid 
ailesinin oğlu olarak dünyaya gelişini, Ho
rasan'daki çocukluk ve tahsil devresini, 
Ahmed Yesevl'ye intisabını , onun yanın
daki hayatını, Anadolu'ya gönderilişini an
latarak başlar. Daha sonra hacca gidişi, 
oradan dönüşte Sulucakarahöyük köyü
ne (bugünkü Hacıbektaş kazası) yerleşe
rek burada dergahını kurmasını, çevre
deki Türkmenler ve gayri müslimler ara
sındaki faaliyetlerini, dönemin siyasi oto
riteleri ve diğer sOfılerle ahiler ve med
rese mensuplarıyla münasebetlerini hi
kaye eder. Hacı Bektaş'ın vefatını da an
lattıktan sonra halifelerinin gittikleri yer
lerde İslam'ı yayma faaliyetlerini nakle
derek son bulur. 

Vilayetname'nin başında yer alan ve 
Horasan'da geçen olaylar, Hacı Bektaş'ı 
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kafirlerle cihad eden bir gazi-veli hüviye
tiyle takdim ederken Anadolu'daki men
kıbeler onu daha çok kerametleriyle gücü
nü gösteren bir veli olarak tasvir eder. 
Esere genellikle dini tebliğ eden dervişie
rin havası hakimdir. Nitekim Hacı Bektaş'
ın kendisi gibi halifeleri de ateşli birer din 
yayıcısı sıfatıyla görünürler. 

Eser, yalnızca menkıbelerine takılıp onu 
küçümseyen ve bu sebeple güvenilir bul
mayan bazı araştırmacıların düşündükle
rinin aksine gerek Hacı Bektaş-ı Veli ge
rekse Bektaşilik tarihi bakımından değerli 
bilgiler ihtiva eder. Bu sebeple Hacı Bek
taş-ı Veri'nin hayatı ve Bektaşilik tarihi için 
asli bir kaynaktır. Orta Asya'da Ahmed Ye
sev! etrafında teşekkül edip Haydariliğin 
kurucusu Kutbüddin Haydar'ın etrafında 
oluşan menkıbelerle zenginleşen ve XIII. 
yüzyıldaki Moğol istilasının önünden ka
çan Yesevl ve Haydar! dervişleriyle Anado
lu'ya intikal eden gelenekleri de anlatan 
eser. Hacım Sultan Vilayetnamesi'nden 
sonraki bu konuda ikinci ve son metin ol
ması itibariyle önemlidir. Bu kitap saye
sinde Yesevlliğin gerçek mahiyetini, Ye
sevllik'le Haydarilik arasındaki bağlantıyı, 
Hacı Bektaş'ın tasawufı kimliğini ve Bek
taşilik-Haydarilik ilişkisini daha iyi aniayıp 
yorumlamak mümkün olmaktadır. 

Vilayetname, başta Eric Gross olmak 
üzere (Das V ilajetname des Haggi Bek
tasch, Leipzig 1927) Sefer Aytekin ( Vila
yetname-i Hacı Bektaş Veli, Ankara, ts.) 
Abdülbaki Gölpınarlı (Vilayet-name, Mana
kıb-ı Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli, istanbul 
1958) ve Bedri Noyan (Hacı Bektaş-ı Veli 
Velayetnamesi, İlk Velayetname, Aydın 
1986) tarafından yayımlanmıştır. Sonun
cu eser Vilayetname'nin manzum bir 
versiyonudur. Ancak bu kaynak eserin 
sağlam bir ilmi neşri henüz meydana ge
tirilememiştir. 
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HACI BEŞiR AGA 

(bk. BEŞiR AGA, Hacı). 

HACI EVHAD CAMii 

İstanbul Yedikule'de 
XVI. yüzyıla ait cami. 
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Şehrin kuzeybatı köşesinde, Yedikule'
nin az yukarısında ve surların iç tarafın
da bulunmaktadır. Esasında tekke, ha
mam ve çeşmelerle birlikte küçük bir kül
liye oluşturduğu ileri sürülen Hacı Evhad 
(Hacı Evhadüddin) Camii, Mimar Sinan tara
fından 993 ( 1585) yılında inşa edilmiştir. 

Ayvansarayi, kurucusunun Kasap Hacı Ev
had adında bir kişi olduğunu kaydeder 
ve caminin cümle kapısı üstünde bulu
nan. Azizi mahlaslı bir şair tarafından ya
zılmış tarih manzumesinin kopyasını ve
rir: "Hacı Evhad kim bu zlba camii 1 Yaptı 
Iiilah eyleyip bezl-i direm ll Yaraşır ol sa
hibü'l-hayra eğer 1 Alemin cömerd kassa
bı desem ll Dedi tarihin Azizi-i haklr 1 Ha
cı Evhad Camii misl-i Harem 993" ( 1585). 
Hadikatü'l-cevami'de bu tarih 983 
(1575) olarak gösterilmiştir. Hacı Evhad'
ın kabri kıble duvarı dışındaki hazlrede
dir. Hadikatü '1-cevami' yazıldığında ca
minin avlusunda zaviye hücreleri bulunu-

. yordu. Vakfın mütevellileri de kurucusu 
ile aynı meslekten kişilerdi. 

Mimar Sinan'ın eserlerinin adlarını ve
ren çeşitli listelerde Hacı Evhad Camii de 
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