HACI BEKTAŞ VilAYETNAMESi
kim

nüshaların karşılaştırılması

da bu göteyit etmektedir. Çünkü bunlarda,
değ işik zamanlarda yapılan istinsahlar sebebiyle ortaya çıkan kelime değişiklikle
ri, bazı kısımların birkaçında özetlenmiş
olması ve bölümler arası bazı takdim ve
tehirlerin bulunması dışında önemli bir
farklılık görülmemektedir.

kafirlerle cihad eden bir gazi-veli hüviyetiyle takdim ederken Anadolu'daki menkıbeler onu daha çok kerametleriyle gücünü 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.

H acı Bektaş Vilayetnamesi'nin yazı
lış tarihi konusunda çeşitli tahminler yürütülmekle birlikte eserin muhtevasına
bakildığı zaman Abdülbaki Gölpınarlı'nın
1481-1 SO 1 arasında yazılmış olabileceği
şeklindeki tahmini büyük ölçüde geçerlilik kazanmaktadır. Nitekim bazı parçaların muhtevası. bahsedilen veya atıfta bulunulan birtakım olaylar. çeşitli yer isimleri ve ayrıca birçok nüshada ll. Bayezid'den yaşayan bir hükümdar olarak söz edilmesi Gölpınarlı'nın haklılığını ortaya koymaktadır. Öteyandan Vilayetname'nin,
Hacı Bektaş'ın halifesi olarak kçbul edilen
Hacım Sultan 'a dair vilayetnameden daha sonra yazıldığı kesindir. Çünkü bu
eserde Ahmed Yesevl'ye ait kısımla r Hacı Bektaş Vilayetnamesi'ndekinden daha geniştir. Ayrıca Hacı Bektaş'ın halifelerinden söz eden metinde Hacım Sultan'la
ilgili bölüm ün Hacım Sultan Vilayetnam esi'nden özetlendiği anlaşı lm aktadır.

Eser, yalnızca menkıbelerine takılıp onu
küçümseyen ve bu sebeple güvenilir bulmayan bazı araştırmacıların düşündükle
rinin aksine gerek Hacı Bektaş-ı Veli gerekse Bektaşilik tarihi bakımından değerli
bilgiler ihtiva eder. Bu sebeple Hacı Bektaş-ı Veri'nin hayatı ve Bektaşilik tarihi için
asli bir kaynaktır. Orta Asya'da Ahmed Yesev! etrafında teşekkül edip Haydariliğin
kurucusu Kutbüddin Haydar'ın etrafında
oluşan menkıbelerle zenginleşen ve XIII.
yüzyıldaki Moğol istilasının önünden kaçan Yesevl ve Haydar! dervişleriyle Anadolu'ya intikal eden gelenekleri de anlatan
eser. Hacım Sultan Vilayetnamesi'nden
sonraki bu konuda ikinci ve son metin olması itibariyle önemlidir. Bu kitap sayesinde Yesevlliğin gerçek mahiyetini, Yesevllik'le Haydarilik arasındaki bağlantıyı,
Hacı Bektaş'ın tasawufı kimliğini ve Bektaşilik-Haydarilik ilişkisini daha iyi aniayıp
yorumlamak mümkün olmaktadır.

Eser dikkatle incelendiğinde. kökü Orta Asya'da Ahmed Yesevl dönemine kadar
uzanan şifahl rivayetlerin yanı s ıra 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 olduğu anlaşılır. Vilayetname, Hacı Bektaş'ın
İmam Ali er- Rıza'nın soyundan bir seyyid
ailesinin oğl u olarak dünyaya gelişini, Horasan'daki çocukluk ve tahsil devresini,
Ahmed Yesevl'ye intisabını , onun yanın
daki hayatını, Anadolu'ya gönderilişini anlatarak başlar. Daha sonra hacca gidişi,
oradan dönüşte Sulucakarahöyük köyüne (bugünkü Hacıbektaş kazası) yerleşe
rek burada dergahını kurmasını, çevredeki Türkmenler ve gayri müslimler arasındaki faaliyetlerini, dönemin siyasi otoriteleri ve diğer sOfılerle ahiler ve medrese mensuplarıyla münasebetlerini hikaye eder. Hacı Bektaş'ın vefatını da anlattıktan sonra halifelerinin gittikleri yerlerde İslam'ı yayma faaliyetlerini naklederek son bulur.

Vilayetname, başta Eric Gross olmak
üzere (Das Vilajetname des Haggi Bektasch, Leipzig 1927) Sefer Aytekin ( Vilayetname-i Hacı Bektaş Veli, Ankara, ts.)
Abdülbaki Gölpınarlı (Vilayet-name, Manakıb-ı Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli, istanbul
1958) ve Bedri Noyan (Hacı Bektaş-ı Veli
Velayetnamesi, İlk Velayetname, Aydın
1986) tarafından yayımlanmıştır. Sonuncu eser Vilayetname'nin manzum bir
versiyonudur. Ancak bu kaynak eserin
sağlam bir ilmi neşri henüz meydana ge-

rüşü

Vilayetname'nin başında yer alan ve
Horasan'da geçen olaylar, H acı Bektaş'ı
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tirilememiştir.
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(bk. BEŞiR AGA, Hacı).

HACI EVHAD CAMii
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İstanbul Yedikule'de

L

XVI.

yüzyıla

ait cami.
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Şehrin kuzeybatı köşesinde, Yedikule'nin az yukarısında ve surların iç tarafın
da bulunmaktadır. Esasında tekke, hamam ve çeşmelerle birlikte küçük bir külliye oluşturduğu ileri sürülen Hacı Evhad
(Hacı Evhadüddin) Camii, Mimar Sinan tarafından 993 ( 1585) yılında inşa edilmiştir.
Ayvansarayi, kurucusunun Kasap Hacı Evhad adında bir kişi olduğunu kaydeder
ve caminin cümle kapısı üstünde bulunan. Azizi mahlaslı bir şair tarafından yazılmış tarih manzumesinin kopyasını verir: "Hacı Evhad kim bu zlba camii 1Yaptı
Iiilah eyleyip bezl-i direm ll Yaraşır ol sahibü'l-hayra eğer 1 Alemin cömerd kassabı desem ll Dedi tarihin Azizi-i haklr 1 Hacı Evhad Camii misl-i Harem 993" ( 1585).
Hadikatü'l-cevami'de bu tarih 983
(1575) olarak gösterilmiştir. Hacı Evhad'ın kabri kıble duvarı dışındaki hazlrededir. Hadikatü '1-ce vami' yazıldığında caminin avlusunda zaviye hücreleri bulunu. yordu. Vakfın mütevellileri de kurucusu
ile aynı meslekten kişilerdi.

Mimar Sinan'ın eserlerinin adlarını veren çeşitli listelerde Hacı Evhad Camii de
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HACI EVHAD CAMii
yer alır. Evliya Çelebi, XVII. yüzyıl İstan
bul'unun vakıf binalarını anlatırken bu cami nin de adını verir ve başka bir açıkla
ma yapmaksızın sadece Mimar Sinan yapısı olduğunu bildirir. Tekke ile birlikte cami. Sultan Abdülmecid tarafından Nakşibendl şeyhi Hüsameddin Efendi'nin isteği üzerine 1267 (1850-51) yılında tamir et- ·
tirilerek avlusuna yeni bir şadırvan yaptı
rılmıştır. Avlu duvarının Hacı Evhad sakağına açılan kapısı üstünde Sultan Abdülmecid'in tuğrası ile Mustafa Saffet Efendi tarafından yazılmış manzum kitabe yer
alır. Kitabenin tarih beyti şöyledir: "Söyle
ey Safvet leb-i ifrad ile tarihini 1 Yaptı bu
dergahı muhkem hükm-i Han Abdülmecld, 1267". Caminin kapısı üstündeki "maşallah" yazısı ile 1313 ( 1895-96) tarihi. herhalde 1894 depreminin bıraktığı zararların giderilmesiyle ilgilidir.
Cami , ünlü bir mimarın eseri olmasına
1930'lu yıllarda son derece harap bir durumda bulunuyordu . 1920'lerde bir yangın geçirdiği söylenirse de bu
hususta kesin bilgi yoktur. Halil Edhem
Bey'in İstanbul camilerine dair kitabında
ibadethanenin bu durumunu gösteren
bir fotoğrafı vardır. Semavi Eyice de 19411942 yıllarında Hacı Evhad Camii'nin bakımsız ve perişan bir harabe görünümünde olduğunu tesbit etmişti. Nafia Gezer
ile oğlu Rahmi Gezer ve gelini Emine Dürnev Hanım 1945 yılında camiyi tamir ettirmişlerdir. Bu hususu belirten Latin harfleriyle yazılı bir kitabe son cemaat yeri durağmen

varındadır.
Hacı Evhad Camii, etrafı yeni bir duvarla çevrili bir avlunun içinde enlemesine
dikdörtgen planlı bir binadır ve yine İstan
bul'da Ramazan Efendi (Bezirgan). Şeh 
remini'de Odabaşı , Çapa'da 1956-1957'de yıktırılan Kazasker Abdurrahman Çelebi, Thphane sırtlarında Başdefterdar Ebülfazl. Balaf ta Ferruh Ket hüda camilerinin
bir benzeridir. Bu yapıla rın hepsi Sinan
tarafından i nşa edilmiştir. Mimar Sinan
1588'e doğru öldüğüne göre Hacı Evhad
Camii onun son eserlerindendir. Binanın
duvarları iki sıra tuğla, bir sıra kesme taş
tan kuşaklar halinde örülmüştür. Kıble
duvarında altta sivri boşaltma kemerli dikdörtgen, üstte alçı şebekeli daha dar pencereler bu cephe sathında ahenkli bir sı
ralanış gösterirler. Cümle kapısı m ermer
sövelerle çerçevelenmiş. üstüne de kitabe levhası yerleştirilmiştir. Cami kitlesinin dışında ahşap direkiere oturan, üstü
kiremit örtülü bir son cemaat yeri vardır.
Bugünkü biçimiyle burası eski temeller
üzeri ne 1945 tamirinde in ş a edilmişt ir.

ğini bildiren bir kitabe varsa da bunun
sonradan konulduğuna ihtimal verilir. Bu
haziredeki taşların bir kısmı tekke postn işinleriyle yakınlarına aittir. Cam inin XIX.
yüzyılda yapılan şadırvanı on iki köşeli mermer bir hazneyi örten ve ağaç dikmelere
dayanan altıgen piramit biçiminde ahşap
bir çatıdan ibarettir.
binası.

eski
ile gösterişsiz tek katlı bir yapı idi. Bu hususta
Baha Tanman yeteri kadar bilgi deriemiş
tir (bk. bibl) Buna göre Encümen Arşi
vi'ndeki fotoğraflarda harap durumda
olan derviş hücrelerinin moloz taş duvarlı
olduğu, avluya bakan yönde ahşap direkli
bir sundurmanın bulunduğu, kiremit kaplı bir beşik çatının bunları örtlüğü görülmektedir. Günümüzde hücrelerin yerinde Sünbül Efendi Erkek Kur'an Kursu'nun Hacı Evhadüddin Camii şubesine ait
tek katlı. betonarme binası bulunmakta ,
Komodor Zeki Işın sokağı üzerindeki arka
cephede dikdörtgen açıklıklı pencerelerden bazılarının korunduğu gözlenmektedir. Tamamen ortadan kalkmış bulunan
diğer tekke bölümlerinin de (selaml1k,
mutfak vb .) avlunun sınırında yer aldığı
ve derviş hücreleriyle yaklaşık aynı özellikleri paylaştığı tahmin edilebilir. Tekkenin faal olduğu yıllarda cami tevhidhane
olarak kullanılıyo rdu . Avlu girişlerinin yanındaki çeşmelerden birinin yalnız haznesi kalmıştır. Diğer çeşmenin barak üslübunda süslemeleri olan ayna taşı . bunun xvııı. yüzyıl ortalarından sonraki bir
tarihte yapıldığını gösterir.
Bugün izi kalmayan tekke

fotoğrafından anlaşıldığı kadarı

H ac ı

Evhad Camii'nin içinden bir g ö rünü ş

Eski foto ğrafta bu ahşap son cemaat yerinin olmadığı görülür. Mihrap alçıdan mukarnaslı olarak ihya edilmiş , ahşap minber ve mahfiller de 1945'te yapılmıştır.
Eski fotoğraflarda cami dört duvar halindedir: bu yüzden de üstünün örtü sistemi bilinmemektedir. Bu tip camilerde çatı
içine gizli ahşap bir kubbe bulunduğun
dan herhalde aslında burada da böyle bir
kubbe vardı. Son tamirde harimin üstü
düz. çıtalı (pasal1) bir tavanla örtülmüş.
üstüne de kiremit kaplı bir çatı yapılmış
tır.

Bütünüyle kesme taştan olan minare
ahenkli orantıları ve zarif ayrıntıları ile dikkati çeker. Gövde hafifçe pahlı, şerefe çık
maları ise mukarnaslıdır. Gövde pahları 
nın kenarları kordonlar halinde olup bunlar şerefe altında sivri kemercikler. pabuç yukarısında altta tarnurcuk kabartmalarla birleşirler.
Caminin içinde bilhassa mihrapta çiniler vardı. 1941'de bu çinilerden en küçük
bir parça dahi kalmamıştı. Fakat duvarlarda çini karolarının harç üzerinde bırak
tığı izler görülebiliyordu. Bunların, caminin inşa edildiği yılla rda en mükemmel
örneklerini veren İznik çinileri olduğu tahmin edilmektedir. Buraya ait, üzer inde
" resfılullah" yazısı bulunan bir çininin vaktiyle Evkaf Müzesi'ne götürüldüğü söylenir (Mehmed Ziya. ı. 75) . Herhalde caminin ahşap aksamı. tavanı ve ahşap gizli
kubbesi de ewelce muhteşem kalem işi

Hacı Evhad Camii'nin yanında bulunan
ve onun evkafından olduğu sanılan tek
hamam, mimarisinden anlaşıldığı kadarı
ile Mimar Sinan'ın yapısı değildir. Esasen
Sinan ' ın eserlerini bildiren listelerde de
adına rastlanmaz. Ahşap soyunma yeri
yakı n tarihlerde bet ondan yenilenen hamamın sıcaklı k bölümü, klasik Osman lı
hamamlarının aksine oldukça değişik ve
intizamsız bir plan gösterdiğinden geç bir
dönemde yapılmış olmalıdır.

nakışlarla kaplanmıştı .
Kıble duvarı

önündeki hazlrede birçok
Bunlardan Hacı Evhad'a ait
olanı, iri yuvarlak mermer şahidele rden
ibaret olup üstünde kitabe yoktur. Yanın 
da bulunan yine iri ölçüdeki ikinci kabre
işaret eden şah ideler de yazısızdır. Hazirenin cadde kenarındaki duvarında Hacı
Evhad ' ın 993 (1585) tarihinde vefat ettimezar

vardır.

Hacı

Evhad Camii'nin kitabesi
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~ SEMAVİ EYiCE
HACI FAİK BEY
(ö. 1891)

L

Türk musikisi bestekarı,
hanende.

_j

istanbul Üsküdar'da doğdu. Asıl adı
Ahmed Faik'tir. Hayatı ve tahsili hakkın
da yeterli bilgi yoktur. Küçük yaşta Enderun'a alınarak orada yetiştirildi. Mı1 sikideki ilk bilgilerini Enderun'da Delialzade İsmail Efendi'den aldı. Saraydan
ayrıldıktan sonra Aksaray Kiz Sanayi
Mektebi müdürlüğü görevinde bulundu.
İbnülemin Mahmud Kemal ve Yılmaz Öztuna onun Haseki Hastahanesi'nde müdürlük yaptığını kaydederler. Gültekin
Oransay ise bestekar Hacı 'Faik Bey' in, bu
hastahanenin 1890-1909 yılları arasında
müdürlüğünü ve başheki!T'.liğini yapan
bir başka Hacı Faik Bey ile karıştırıldığını
kaynak göstermeden söyler. Gerçekten
Nimet Taşkıran 'ın Hasekinin Kitabı adlı
eserinden anlaşıldığına göre 1890-1.909
yıllarında Haseki Hastahanesi müdürlüğü ve başhekimliği görevinde bulunan
Hacı Faik Bey adlı hekimin bestekarlıkla
ilgisi yoktur. Ayrıca bestekar Hacı Faik
Bey 1891'de vefat ettiğine göre sözü
edilen görevlerle ilişkisinin bulunması
mümkün değildir. Bir ara Hacca da giden Faik Bey, yakalandığı zatürre hastalığından kurtulamayarak 1891 yılı başla
rında yaklaşık altmış yaşında Bulgurlu
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Libadiye'deki köşkünde vefat etti ve Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Dönemin meşhur neyzenlerinden Üsküdarlı
Salim Bey Hacı Faik Bey'in ağabeyidir.
Devrinin önemli bestekarları arasında
yer alan Hacı Faik Bey, sesinin ve icrası
nın güzelliğiyle temayüz eden usta bir
hanende olarak da tanınmıştır. Katıldığı
mı1siki meclislerinde devrinin ileri gelen
mı1sikişinaslarıyla dostluk kurarak onlardan faydalanma imkanı bulduğu gibi zaman içinde bu mahfillerin değerli bir hanendesi oldu. Bilhassa Enderı1nl Ali Bey
ve Hacı Arif Bey'le yakın dostluk kurduğu .
bilinmektedir.
Hacı Faik Bey'in, Türk mOsikisinin dini
ve din dışı pek çok formunda 600'e yakın
eser bestelediği söylenir. Ancak günümüze başta Mevlevl ayini olmak üzere
tevşlh, şuğul, ilahi gibi dini eserleri yanında kar, semai ve şarkı formunda top. lam 170 civarında bestesi ulaşabilmiştir.
Onun büyük formlarda da başarılı olduğu dikkati çekmektedir. Bestelediği üç
ayinden hüzzam ayini unutulmuş. ancak
yegah ayininin bir selamı ile dügah ayinin
tamamı zamanımıza kadar gelmiştir. Bestelerinin yarıdan fazlasını teşkil eden
şarkılarında Hacı Arif Bey'in tesirinin hissedildiği söylenirse de üslı1p sahibi bir
bestekar o lduğu eserlerinde görülmektedir. Sadettin Nüzhet Ergun ise onun
dini eserlerinde şarkı tavrının hakimiyetinden bahseder. Bilhassa dügah makamındaki. "Pek sevdim efendim seni gayetle beğendim" mısraı ile başlayan karı
ile tanınan Hacı Faik Bey'in bestelediği
eserler arasında, "Merhaba ey fahr-i
alem merhaba" mısraı ile başlayan hüzzam ilahisi, "Nihansın dldeden ey mest-i
nazım" mısraı ile başlayan rast şarkısı ile
Hacı Arif Bey'in vefatı üzerine bestelediği, "Ateş-i suzan-ı fırkat yakti cism ü canımı" mısraı ile başlayan hüriıayun makarnındaki şarkısı meşhurdur.
Aynı zamanda iyi bir neyzen ve giriftzen olan Hacı Faik Bey'in şairliği de vardır. Faik mahlası ile yazdığı şiirlerini topladığı bir eserine bugüne kadar rastlanmamışsa da bestelediği eserlerden güftesi kendisine ait olanların bir kısmı Fô.ikü'l-ô.sô.r adıyla neşrettiği (İstanbul ı 298)
güfte mecmuasında bulunmaktadır. Sa'diyye ve Mevleviyye tarikatiarına mensup olan Hacı Faik Bey ayrıca birçok tale"
be yetiştirmiştir. Bunlar arasında Hammamizade Osman Bey, Sultan VI. Mehmed (Vahdeddin), Haci Kirarni Efendi, Lemi
Atlı, Hafız Ahmed Nazif Efendi, Şeyh Edhem Efendi, Hafız Mustafa İhsan Bey ve
Şeyh Said Özok bilhassa zikredilmelidir.
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NuRi ÜZCAN

HACI GİRAY 1
(ö. 871/1466)
Kırım hanlığının

L

kurucusu.

_j

Cengiz H an 'ın oğlu Cuci'nin soyundan
gelmekte olup şeceresi tarihçiler tarafından farklı şekillerde kaydedilir. Leh kaynakl'annın onu amcası Devlet Berdi ile (Birdi) aynı kişi olarak göstermesi tamamen
yanlıştır.

Kırım'ın bağımsızlıği için ilk mücadele
H ac ı Giray'ın

dedesi

Taştimur tarafından

başlatılmıştı. Taştimur

bu mücadelede kı
sa bir süre için başarılı olup adına para
bastırmış ve bağımsızlığını ilan etmişti.
Ondan sonra oğulları Gıyaseddin ile Devlet Berdi, Altın Orda'nın başşehri Saray'ı
elinde bulunduran ve Altın Orda hanlığını
kaybettikten sonra müstakil Kazan Hanlı
ğı'nı kuracak olan Uluğ Muhammed'e karşı bu mücadeleyi sürdürmüşlerdi. Devlet
Berdi, 830'da (1426-27) müstakil han sı
fatıyla Mısır sultanına bir elçilik heyeti göndererek saltanatını meşrı1laştırıp iktidarını güçlendirmeye çalıştı. Devlet Berdi ve
Gıyaseddin, atalarının yaptığı gibi girişi
len mücadelelerde başarısızlığa uğrayıp
Kırım'dan uzaklaştınldıkları zaman Litvanya büyük dukasının yanına sığınıyor
lardı. Leh kaynakları, Gıyaseddin'in burada dünyaya gelen oğlunun Hacı Giray olduğunu kaydeder. Bu kaynaklara göre Hacı Giray Litvanya'da Troki civarında doğ
muştu. Ancak Gülbün-i Hô.nô.n gibi yerli
kaynaklar, onun babası Gıyaseddin'in içinde büyüdüğü bir Giray kabilesi arasında
doğduğunu nakleder ki bu rivayet daha
doğru görünmektedir.
Hacı Giray'ın Kırım Hanlığı'nı

ele

geçirdiği

ne zaman
kesin olarak bilinmemek-

