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rınılamaz durumda olduğu. "Kabil-i sük
na değildir ve muhacirler tarafından iş
gal olunmuştur" kaydıyla belirtilmiştir. 

1918'den itibaren İstanbul'da meydana 
gelen yangın, yeniden yapılaşma ve imar 
düzenlemesi keşmekeşi içinde medrese 
yok olmuştur. Bu arada külliyeye ait sı b
yan mektebinin de hiçbir izi kalmadığın
dan yeri dahi bilinmemektedir. Ayvansa
rayi banisinin mescid yanında gömülü ol
duğunu bildirir. Fakat sad~ce bir mezar 
mı yoksa türbe mi olduğu aniaşılmayan bu 
kabir de ortadan kalkmıştır. 
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HACIM SULTAN 

Bektaşi tarikatı 
geleneğine göre 

Hacı Bektaş-ı Veli'nin 
önde gelen halifelerinden biri. __j 

Rivayete göre asıl adı Receb'dir. Hacı 
Bektaş Vilayetnamesi ile kendi adına 

düzenlenen Vilayetname'de belirtildiği 

üzere Koluaçık (Kolaçık) Hacım Sultan 
diye de bilinir. Batı Anadolu'daki konar 
göçer Türkmen oymakları içinde Hacı 

Bektaş-ı Verı kültünün yayılmasında çok 
önemli rolü bulunmasına rağmen hak
kında bilinenler. Hacım Sultan Vilayet
namesi ile Hacı Bektaş Vilayetname
si'nde kendisine ayrılan ve birincisinin bir 
özeti olan kısma dayanmaktadır. 

Hacım Sultan Vilayetnamesi'nin, bü
yük bir ihtimalle Hacım Sultan'ın başhali

fesi Derviş Burhan (Burhan Abdal) tarafın

dan Hacı Bektaş Vilayetnamesi'nden en 
az yirmi otuz yıl önce ve en geç m. yüzyı
lın ortalarında yazıldığı, Hacı Bektaş- ı Ve- rı 

ile ilgili şifahl gelenekleri kendi mena
kıbnamesinden de önce yazıya geçiren 
ilk metnin de bu olduğu söylenebilir. Bu 
metin günümüze ulaşmasaydı Hacım Sul
tan'ın hayall bir şahsiyet olduğu düşü
nülebilirdi. Çünkü konar göçer Türkmen 
oymakları içinde faaliyet gösteren sGfı
lerin, önemli hadiselere karışmadıkları 
sürece genellikle dönemin şehirlerde ya
zılan eserlerinde yer almaları zordu. Bu 
bakımdan eser onun hakkında başvuru
lacak yegane kaynak durumundadır. 

Hacı Sultan Vilayetnamesi'nde Ha
cım Sultan da tıpkı Hacı Bektaş-ı Veli gibi 
on iki imam soyundan bir seyyid olarak 
gösterilir. Esere göre Hacım Sultan, onun
cu imam Ali en-Naki'nin tarunu ve Şahza
de Hüseyin'in oğludur. Bununla beraber 
"doksan dokuz bin Türkistan evliyasının 
plri" Hace Ahmed Yesevl'nin müridlerin
dendir. Ahmed Yesevl Hacı Bektaş'ı Rum 
diyarına (Anadolu) halife olarak gönderdi

. ği zaman yanına Hacım Sultan'ı da katar 
(Hacı Bektaş VWJ.yetnamesl'ne göre ise 
Hacı Bektaş Rum'a yalnız gider). Bunlar 
önce hacca gider, dönüşte Anadolu'ya ge
lirler. Hacı Bektaş'ın yanındaki uzun mü
ridlikyıllarından sonra bir gün şeyhi kendi
sine "cihaz-ı fakr" denen taç, hırka, alem, 
seccade ve sofra verir; beline mürşidlik 
alameti olan kendi batın kılıcını kuşatıp 
Germiyan iline (Kütahya, Afyonkarahisar, 
Uşak bölgesi) gönderir. 

HACIM SULTAN 

Vilayetname'de zaman zaman namaz 
kılan. hacca giden, Kur'an okuyan ve zikir
le meşgul olan bir derviş olarak tanıtılan 
Hacım Sultan, Ahmed Yesevl'nin emriyle 
Germiyan iline geldiğinde önce üveyik 
köyünde sığır çobanı olur, ardından San
dıklı'ya gider. Uğradığı her yerde tuhaf 
kılık kıyafetinden dolayı halk onu barın
dırmak istemez; çünkü Hacım Sultan da 
tıpkı şeyhi Hacı Bektaş gibi saçı sakalı, 
kaşı kirpiği kazın m ış. belden yukatısı çıp
lak bir "ışık"tır. Eserde Hacım Sultan. XIV. 
yüzyılda Kalender! ve Haydar! dervişleri 
için kullanılan bu terimle nitelendirilmek
tedir. Gittiği her yerden kovulur. Sonunda 
rüyasında gördüğü Hz. Peygamber'in ir
şadıyla, o sıralar Akkoyunlu yörüklerinden 
bir grubun yayiağı olan Susuz'a gelir. Bu
rada asitanesini inşa eder ve gösterdiği 
kerametler sayesinde şöhreti kısa za
manda etrafa yayılır. Pek çok kimse 
kendisine mürid olur. Hacım Sultan Vi
layetnamesi'nin muhtemel yazarı Bur
han Abdal da bu esnada kendisine inti
sap eder: yanında uzun müddet hizmet 
ettikten sonra halifeliğe kadar yükselir. 
Hacım Sultan'ın Vilaye tname'deki ha
yat hikayesi kısaca bundan ibarettir. 
Uşak'a üç saat mesafede bulunan Ha
cımköy'de yattığı kabul edilir. 

Vilayetname'nin, Orhan Gazi zamanın

da yaşamış olan Geyikli Baba'ya bağlı der
vişlerin (Geyikliler cemaati) zaman za
man şeyhin ziyaretine geldiklerini kaydet
ınesi ve Fatih Sultan Mehmed devrinin 
Kalender! şeyhi Otman Baba'yı da (Osman 
Baba) Hacım Sultan'ın himmetiyle yaşlı 
bir kadından olma nefes eviadı olarak 
göstermesi, çözümü güç birtakım prob
lemierin ortaya çıkmasına yol açmıştır. 
Bu durumda Hacım Sultan'ın gerçek
ten bizzat Hacı Bektaş'ın halifesi olup 
olamayacağı meselesi söz konusu olmak
tadır. Çünkü arada önemli bir zaman 
farkı bulunmaktadır. öte yandan eğer 
Hacım Sultan gerçekten Hacı Bektaş'ın 
halifesi ise ne Geyikliler cemaatini ne de 
Osman Baba'yı tanımış olabilir. Zira Ge
yikli Baba XIV. yüzyılda, Osman Baba ise 
Germiyan'da doğup bir müddet orada 
hayatını geçirmiş olmakla birlikte m. 
yüzyılda yaşamıştır. Ayrıca eserde bah
sedilen köy ve kasabalar· da Hacı Bektaş 
zamanında henüz Türk hakimiyetine gir
miş değildi. Bütün bunlardan, Hacım 
Sultan'ın Hacı Bektaş zamanında değil 

muhtemelen XIV. yüzyılda yaşamış Hacı 
Bektaş kültüne bağlı bir Kalender! veya 
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Haydar! şeyhi olduğu anlaşılmaktadır. Ni
tekim eserde geçen "ışık" teriminin XIV. 
yüzyıldan önce kullanılmadığı bilinmekte
dir (Ocak, s. 103-110) . Sonuç olarak, Ha
cım Sultan'ın Hacı Bektaş'ın çağdaşı ve 
halifesi olmadığını ve Bektaşi gelenekle
r ine tıpkı Abdal Musa, Kaygusuz Abdal 
gibi Kalenderi-Haydarl şeyhi hüviyetiyle 
intikal ettiğini kabul etmek daha doğ
ru görünmektedir. Kilerci postunun Ha
cım Sultan makamı sayılması daha sonra 
onun Bektaşilik'te kazandığı önemi göste
rir. 
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HACIVEYiSzADE MUSTAFA 
(1887-1960) 

Konya'nın 

dini hayatını etkileyen 
şahsiyetlerden biri. 

_j 

Konya'da doğdu; bu şehrin tanınmış 
din alimlerinden Zar Efendi Medresesi 
müderrisi Hacı Veyis Efendi'nin oğludur. 
İlk öğrenimini ve hıfzın ı babasının yanın
da yaptı: daha sonra Bekir Sami Paşa 
Medresesi'ne girdi. Burada, başta Şeyh 
Mehmed Bahaeddin Efendi olmak üzere 
çeşitli hocalardan, bu arada şeyhin oğulla
rı Zeynelabidin ve Ahmed Ziya efendiler
den ders görüp icazet aldı (1904). Son za
manlarında öğrencilerine o günleri sita
yişle anlatan Hacıveyiszade ' nin, "Meh
med Fahreddin (Kulu) Efendi ile birlikte 
Mehmed Bahaeddin efendimizin sahib-i 
tertın cemaati idik" dediği bilinmektedir. 
Bununla, medresenin güneyindeki İplikçi 
(Aitunaba) Camii'nde imamlık yapan hoca
larına. camiye devamlarının yanında ma
nevi terbiye ve ilim tahsili hususunda da 
bağlı olduklarını anlatmak istemiştir. Ha
cıveyiszade, medreseterin bina, yönetim 
ve programlarının günün şartlarına uy
gun hale getirilmesi amacıyla İstanbul'
da alınıp uygulanan bazı tedbirlerin taş
raya da yansıması sonucunda Konya'da 
1909 yılında kurulan Islah-ı Medaris-i İs
lamiyye Cemiyeti tarafından Bekir Sami 
Paşa Medresesi binasında birtakım yeni 
ilave ve düzenlemeler yapılarak açılan 
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(ı 9 10) ve kısaca "Islah" olarak bilinen ye
ni medresede, bu müessesenin 1. Dünya 
Savaşı sırasında kapanmasına kadar Arap
ça ve dini ilimler okuttu. 

Kurucu soyadını alan Hacıveyiszade 
Mustafa Efendi 1940' 1ı yıllarda Plrl Meh
met Paşa Camii'nde, 19SO'den itibaren 
de Aziziye Camii'nde imam-hatiplik yap
mış, ayrıca çeşitli cami ve hapishaneler
de vaiz olarak hizmet vermiştir. Daha son
ra Konya İmam-Hatip Okulu'nda Arapça. 
tefsir, hadis. fıkıh derslerini okutmuş. pek 
çok din aliminin o günlerde yadırgayarak 
baktığı bu okulların önemini önceden kav
rayıp Konya'nın dini hayatına yön veren 

kişiler arasında yerini almıştır. Hacatığ ı sı

rasında öğrencilerine maddi ve manevi 
yardımda bulunan Hacıveyiszade ayrıca 
okul. kurs binası . öğrenci yurdu, hasta
hane, aş ocağı. yol yapımı gibi pek çok 
alanda hizmet veren derneklere. vakıfla
ra faal üye olarak katılmıştır. Öte yandan 
İmam-Hatip Okulu'na girerneyen pek çok 
gence Arap dili ve edebiyatı, tefsir, ha
dis, İslam hukuku ve akaid dersleri akut
muştur. Sahabeye dair geniş bir neseb 
bilgisine sahip olan ve E hi-i beyt'i çok se- · 
ven Hacıveyiszade, vaazlarında cemaate 
devamlı olarak Hz. Peygamber'in izinden 
gitmeyi tavsiye eder. her konuşmasında 
mutlaka Asr-ı saadet'i an latır. ashaptan 
örnekler verir ve meclisi daima canlı tu
tardı. 

Hacıveyiszade S Şubat 1960'ta vefat 
etti ve ertesi gün şehrin güneydoğusun
daki Üçler Kabristanı'na defnedildi. Adı
na yaptırılan ve Ekim 199S'te ibadete açı

lan büyük bir cami-külliye ile şehirdeki 
birkaç küçük kütüphane onun hatırasını 
yada vesile olmaktadır. 

Hacıveyiszade Mustafa Efendi güler 
yüzlü, hoşsohbet. karşısındakinden ilti
fatını esirgemeyen, mert ve dürüst, af-

Hacıveyiszade 

Mustafa 

Hacıveyiszade Mustafa'nın üçler Kabristanı'ndaki mezarı· 

Konya 

fedici ve birleştirici bir insandı. Camiye gi
dip gelirken esnaf arasında gördüğü hoş 
olmayan davranışları d üzeltıneye çalış ı r

dı. Onun insanları kırmadan kötülüğü ön
lemeye çalışan tutumu bugün dahi bir
çok kişi tarafından anılmaktadır. Hacıve- . 

yiszade'nin basılmış herhangi bir eseri 
yoktur. 
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~ ALi ÜSMAN KOÇKUZU 

HACIYAHİÇ, Muhammed 
(1918-1986) 

Boşnak asıllı 

alim ve tarihçi. _j 

6 Şubat 1918'de Saraybosna'da (Sara

jevo) doğdu. Bosna-Hersek'in tanınmış ai

lelerinden olan Hacıyahiç ailesi. XVlll. yüz
yılın meşhur şairlerinden Hacı Mustafa 
Muhlislnin torunlarıdır. Muhammed Hacı

yahiç bundan dolayı Muhlislzade olarak 
da tanınır. Babası Hacı Hafız Cemaleddin 
ile dedesi Hacı Hafız Muhammed'in Bos-


