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Önsöz
Oslo Şamlar derneği WEB
sayfası.
Hacı Bektaşi Veli anma
etkinlikleri (Norveç).
2009 yılı Norveç milletvekili
seçimleri sonuçları
(Stortings valget 2009).
Hacı Bektaşi Veli 800. anma
yılı.
Bektaşi fıkraları
Duyuru
Domuz gribi
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Şamlar köyü çevresi – kaynak: Drammen derneği.

۩ ŞAMLAR POSTASI ۩
Önsöz.
Sayın okurlar!
Eylül ayı sayısında, hazır hale getirtilen Oslo Şamlar derneği WEB sayfası ve içerikleri ile
ilgili incelikler ve ayrıntılar açıklanacaktır. Ayrıca Hacı Bekatşi Veli 800. anma yılı dolayısı
ile dernek tarafından düzenlenecek olan panel ve Türkiyeden getirtilecek konuşmacı ile
ilgili yazı olacak. Buna bağlantılı olarak Hacı Bektaşi Veli ve hayatına ve düşüncesine
dayalı yazı vardır. Sayımızda Bektaşi fıkralarına da yer verilmiştir. Son olarak Norveçte 14
eylül tarihinde gerçekleşen genel seçimlerin sonuçlarını ve domuz gribi ile ilgili yazıyı
okuyabilirsiniz. ■
Oslo, Eylül 2009 – Seyit Ali Cenar
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۩ ŞAMLAR POSTASI ۩
Oslo Şamlar derneği WEB sayfası – WWW.SAMLAR.OSLO.NO


WEB sayfası
Oslo Türk Şamlar Aile Derneği resmi WEB
sayfası 1 ekim 2009 tarihinden itibaren siz
üyelerin kullanımına açıktır. Geçen hazırlık
döneminden bu yana yapılan çalışmalar sonucu
dernek
internet
sayfası
adresi
olan
WWW.SAMLAR.OSLO.NO da dernek içi
gelişmeler, yönetim kurulu çalışmaları, Şamlar
köyü ile ilgili konular ve diğer genel konular
işlenecektir. Güncel konulara ek olarak ağırlık
olarak Şamlarlıları ilgilendiren konulara yer
verilecektir.
Dil
WEB sayfası hem Türkçe hemde Norveççe
dillerinde sunulacaktır ve bilgiler istenilen dilde
okunabilecek. Đlk aşamada Türkçe bölümü hazır
hale getirilecek. Norveççe bölümü ise Türkçe
bölümünde bulunan içeriğin aynısının bu dilde
yayımlanmasını anlamına gelecek. Amacımız
Norveç
toplumuna
kendimizi
tanıtma
olanaklarını genişletmektir. Öncelikle Oslo
belediyesi, devlet mercileri, diğer Türk olmayan
yabancı derneklerin derneğimiz ile ilgili bilgileri
burada bulabilmelerine taban hazırlamaktır.

WEB sayfası sürekli gelişmektedir. Bu da
aralıklarla
sayfa
düzeninde
değişmeler
olabileceği demektir. Bu durumlarda siz üyelerde
görüş belirterek katkılarda bulunabilirsiniz. Bu
durumlarda WEB sayfasında ”Okur Yorum”
seçeneğini kullanarak yazı işleri sorumlusuna
ulaşabilirsiniz.
Yeni
e-posta
adreslerimiz
şunlardır:

samlarposten@samlar.oslo.no
samlarweb@samlar.oslo.no
Sayfa düzeninin oluşumu
Ana seçenekler dernekle ilgili olan bölümdür.
Burada başlıca konular şunlardır:
- derneğin kuruluşu
- yönetim kurulunun oluşumu
- dernek çalışmaları
- dernek hesapları
- tüzük
- genel kurul
- dernek fonları
- dernek kurulları
- dernek kolları
- Şamlar köyü festivali
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Oslo Şamlar derneği WEB sayfası – WWW.SAMLAR.OSLO.NO
Bundan böyle derneğin resmi dergisi olan
Şamlar Postası nıda WEB
sayfasına
girerek okuyabilme olanağını bulacaksınız.
Aynı anda şimdiki tarihe kadar yayımlanmış
olan tüm sayılarıda arşivde bulabileceksiniz.
Đstatistik bölümünde öncelikle Şamlarlılar
ve Türkler üzerine hazırlanan istatistikler
yayımlanacak.
Dernek
dergisinde
yayımlanan bazı konular diğer bölümlerde
de kullanılacak. Magazin bölümünde
ekonomi, sağlık, kültür ve spor ile ilgili
yazılara yer verilecek.
Takvim
Sayfamızdaki takvim seçeneği, dernek
çalışmalarının,
yönetim
kurulu
toplantılarının,
genel kurul toplantısının,
bayram kutlamaların, ve benzeri durumların
sene boyu ne zaman yapılacağını ve nerde
gerçekleşeceğini
gösterecektir.
Bu
doğrultuda geleceği daha iyi planlayabilme
olanağı doğacaktır.

Faydalı olabileceğini düşündüğümüz bazı lenkler
seçenek olarak yerleştirilmiştir. Bu seçenekler
hem genişletebilinecek hemde duruma göre
yeniden değerlendirilecek. Amaç ise en çok
gerek görülebilinecek sitelerin
bir
listesini
sunmaktır.
Dernek kolları
Diğer dernek kolları ile ilgili bilgileride WEB
sayfamızda bulabilirsiniz. Kadınlar kolu, Çocuk
ve Gençlik kolu ve Đnanç derneği çalışmaları ile
ilgili bilgiler, yönetim kurulu çalışmaları ve yıllık
çalışma planları bu kollara ait bölümlerde
bulunabilir. Takvim bölümündede sene boyu
yapılacak
çalışmaların
programı
sürekli
gösterilecektir.
Dernek WEB sayfasında reklam yapma
olanağı.
Đster dernek üyesi olsun ister olmasın dernek
resmi dergisi yada dernek resmi WEB
sayfasında reklam yeri satın alanabilinir. Düğün,
nişan, işyeri ve benzeri durumlarda bir çok kişiye
kolayca ulaşabilmek için reklam/ilan vermek
isteyen küçük bür para karşılığı bu olanaklardan
yararlanabilir. Elde edilecek para dernek
kasasına katkı olacaktır. Kaynak: S.A.Cenar
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Hacı Bektaş Veli anma etkinlikleri - Panel
Hacı Bektaşi Veli anma etkinliği
Anadolu aydınlanmacası büyük düşünür
Hacı Bektaşi Veli ve onun düşünceleri
çerçevesinde oluşan Alevi-Bektaşi kültürü
800. yılına giriyor. Hacı Bektaşi Veli'nin
doğumunun 800. yılı etkinliklerinin bir
parçası olarak Oslo Şamlar derneği ve
Drammen Şamlar derneği ortak bir panel
düzenleyecektir.
Konuşmacı
olarak
Türkiyeden
profesör,
araştırmacı,
TÜBĐKAM başkanı Alemdar Yalçın davet
edilmiştir.
Alemdar Yalçın,
6-9 kasım tarihlerinde
derneğimizin konuğu olacaktır. 7 kasım
cumartesi günü Drammende yapılacak
ortak panelde Hacı Bektaş Veli üzerine
konuşacaktır. Ayrıca dernek lokallerine
uğrayıp dernek yöneticileri ile toplantılar
yapacaktır. Ayrıntılı bilgiler ve davetiye
daha sonra tüm üyelere gönderilecektir.
Konuğumuzu tanıyalım
Alemdar Yalçın 1950 de Kayseride
doğmuştur. Đstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü
bitirmiştir.

Profesör Alemdar Yalçın
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۩ ŞAMLAR POSTASI ۩
Hacı Bektaş Veli anma etkinlikleri - Panel
1984 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Bölümü'ne yardımcı doçent olarak atandı.
1986 yılında Rotterdam Eğitim Fakültesi'nde
öğretim üyesi olarak çalıştı. 1987 yılında Gazi
Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu
Müdür Yardımcısı ve Radyo Televizyon
Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. Aynı yıl
içinde UNESCO Milli Komitesi üyeliğinde
bulundu.
1989'da Bağdat Üniversitesi Diller Fakültesi,
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde misafir
öğretim üyesi olarak çalıştı. Bu sırada
Đngiltere’de Eastbourne’de dil ve eğitim
çalışmalarına katıldı. (Haziran/Eylül 1990)
Birinci Körfez Harekatı öncesi 1991'de geri
dönerek Gazi Üniversitesi Basın Yayın
Yüksek Okulu'ndaki müdür yardımcılığı
görevine devam etti.
1991'de bu görevinden ayrılıp Gazi
Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türk Dili
ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü'ndeki görevine
döndü ve aynı yıl doçent oldu. Gazi Eğitim
Fakültesi'nde Dekan Yardımcısı, Gazi
Üniversitesi bünyesinde yeni kurulan Eğitim
Bilimleri Enstitüsü'nde Müdür Yardımcısı
olarak görev yaptı. 1993'te

Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı
Bektaş Veli Araştırma Merkezi'nde Müdür
Yardımcısı ve müdür vekili olarak çalıştı.
1994 yılında aynı kuruma müdür olarak
atandı. Giessen Üniversitesi Germanistik
Bölümü ile Gazi Eğitim Fakültesi arasında
yürütülen “Đki Dilli Öğretmen Projesi”nin
yöneticisi ve yeni yapılanma sonra Türkçe
Öğretmenliği Bölümünün Kurucu Bölüm
Başkanlığı görevlerinde bulundu.
1997 yılında profesör oldu. 1998-2001 yılları
arasında Gazi Üniversitesi Đletişim Fakültesi
Dekanı olarak görev yaptı. 1994-2005 yılları
arasında ise Türk Kültürü ve Hacı Bektaşi
Veli Araştırma Merkezi yöneticiliğinde
bulundu. 2006 itibariyle Abant Đzzet Baysal
Üniversitesi Rektör yardımcılığı ve Fen
Edebiyat Fakültesi dekanlık görevlerinde
bulundu. Şubat 2008'de hem Rektör
yardımcılığından
hem
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Dekanlığından
ayrıldı.
Bu
görevlerin dışında Prof. Dr. Alemdar Yalçın
Türkiye Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar
Merkezi
(TÜBĐKAM)
Başkanı
olarak
çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.
Kaynak: S.A.Cenar, Wikipedia
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Stortingsvalget 2009
2009 Norveç milletvekili seçimleri

Aldığı oy sayısı (%)
14 eylül pazartesi günü gerçekleşen Norveç
genel seçimleri sonuçlanmıştır. Sağ ve sol
40,0 %
partilerden oluşan kanatların bir nevi ortak
girdikleri seçimlerden sol kanat kazançlı 35,0 %
35,5 %
çıkmıştır. Buna göre geçen dönem de
30,0
%
olduğu
gibi Arbeiderpartiet, SV ve
Senterpartiet den oluşan bir koalisyon 25,0 %
22,9 %
17,2 %
hükümeti kurulması beklenmekte. Norveçin
en büyük partisi halen 35,5% halk desteği 20,0 %
alan Arbeiderpartiet olmuştur. Đkinci büyük
15,0 %
parti Fremskrittspartiet (Frp) 22,9% oy
toplamıştır.
10,0 %
6,2 % 5,5 %
6,1 %
2009 2005
3,8 %
5,0 %
1,3
%
1,3 %
Partiet Rødt
1,3% - 1,2%
0,0 %
Sosialistisk V. (SV)
6,1% - 8,8%
Arbeiderpartiet (AP)
35,5% - 32,6%
Parti
Senterpartiet (SP)
6,2% - 6,3%
Rødt
Sosialistisk Venstreparti (SV) Arbeiderpartiet (AP)
Kristelig Folkeparti (KrF) 5,5% - 6,7%
Venstre (V)
3,8% - 6,0%
Senterpartiet (SP)
Kristelig Folkeparti (KrF)
Venstre (V)
Høyre (H)
17,2% - 14,1%
Høyre (H)
Fremskrittspartiet (Frp)
Diğer partiler
Fremskrittspartiet (Frp) 22,9% - 22,0%
Şekil 1: Oy dağılımı - %
Diğer partiler
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Stortingsvalget 2009
2009 Norveç milletvekili seçimi

Aldığı oy sayısı (bin)

14 eylül pazar günü gerçekleşen Norveç
genel seçimleri sonuçu partiler arası oy
dağılımı. Oy katılım oranı 73,3% olup 1927
den buyana en düşük orandır. Stortinget de
toplam vekil sayısı 169 dur. Sol kanat
bunların 86 sını sağ kanat ise 83 ünü
almıştır.

Oy sayısı
46 020
Rødt
Sosialistisk Venstreparti (SV) 215 940
1 253 160
Arbeiderpartiet (AP)
219 480
Senterpartiet (SP)
194 700
Kristelig Folkeparti (KrF)
138 060
Venstre (V)
608 880
Høyre (H)
810 660
Fremskrittspartiet (Frp)
53 100
Diğer partiler

Vekil sayısı
-

1 253 160

1 200 000
1 000 000
810 660
800 000
608 880
600 000
400 000

11
64
11
10
2
30
41
-

1 400 000

200 000

219 480

215 940

138 060
194 700
53 100

46 020

Parti
Rødt

Sosialistisk Venstreparti (SV) Arbeiderpartiet (AP)

Senterpartiet (SP)

Kristelig Folkeparti (KrF)

Venstre (V)

Høyre (H)

Fremskrittspartiet (Frp)

Diğer partiler
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Şekil 2: Oy dağılımı – 1000 lik

۩ ŞAMLAR POSTASI ۩
Hacı Bektaş Veli 800. anma yılı
Hacı Bektaş-ı Veli (Farsça:    ش وا
hājī baktāš wālī; 1209 - 1271), Horasan
Nişabur doğumlu, Anadolu Aleviliğinin
oluşumunda büyük çabalar harcayan, daha
sonraki yıllarda “Horasan Erenleri” diye
anılanlar arasında Hacı Bektaş Veli önemli bir
yer tutar.
Gerçek ismi, Seyid Muhammed bin Đbrahim
Ata'dır. Lokman Parende'den ilk eğitimi almış
ve Ahmet Yesevi (1103-1165)'nin öğretlerini
takip etmişti. Ondan dolayı Yesevi'nin
'halife'si
olarak
kabul
edilmektedir.
Anadolu'ya geldikten sonra kısa zamanda
tanınarak değerli öğrenciler yetiştirdi. Hacı
Bektaş-ı Veli kendisinin de bağlı olduğu
"Ahilik Teşkilatı" ile, Osmanlı Devleti'nin
kuruluş devrinde Anadolu'da sosyal yapının
gelişmesinde önemli katkılarda bulundu.
Velâyetnâme adlı eserede Hacı Bektaşi
Velî'nin, sık sık Kırşehiri ve Ahi Evranı

.

ziyareti onun'la sohbetlerini anlatır

Hayatının
büyük
bir
kısmını
Sulucakarahöyük’te (Hacıbektaş) geçiren
Hacı Bektaş-ı Veli, ömrünü de burada
tamamlamıştır. Mezarı, Nevşehir'e bağlı
Hacıbektaş ilçesinde bulunmaktadır. 13.
yüzyılın ilk yarısında gerek Moğol istilasının
etkisiyle, gerekse başka nedenlerden dolayı
Horasan’dan kalkıp Anadolu’ya gelen,
Anadolu Aleviliğinin oluşumunda büyük
çabalar harcayan, daha sonraki yıllarda
“Horasan Erenleri” diye anılan Türkmen
babaları arasında Hacı Bektaş Veli önemli
bir yer tutar.
Hacı
Bektaş
Veli,
Büyük
Selçuklu
Đmparatorluğu’na
başkentlik
yapmış,
Horasan’ın Merv, Herat, Belh ile birlikte dört
önemli kentinden biri olan Nişabur’da
doğmuştur. O dönemin sayılı kültür
merkezlerinden biri olmasından başka,
Nişabur ve çevresi, Hacı Bektaş Veli’nin
doğduğu sıralarda Türkmen nüfusunun
yoğun olduğu bir bölgeydi ve orada bir
Türkmen pirinin kurduğu Yesevilik tarikatı
büyük bir yayılma ve gelişme göstermişti.
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۩ ŞAMLAR POSTASI ۩
Hacı Bektaş Veli 800. anma yılı
Đşte Hacı Bektaş Veli, bu kültürel ve dinsel
ortamda yetişmiş, Arapça ve Farsça’yı kitap
yazacak kadar iyi öğrenmiş, devrinde geçerli olan
bütün bilgilerle donanmıştır.

değişen rakamlar vermektedir.
Onun 1281 yılında Anadolu’ya geldiğini, 1337
yılında vefat ettiğini (hakka yürüdüğü) yazarlarsa
da bu bilgiler tarihi gerçeklere aykırı düşmektedir.
Çünkü Hacı Bektaş Veli’nin on üçüncü yüzyılın
ortalarında ölen Baba Đlyas ile, 1260 yıllarında
ölen Ahi Evren ve onu çağdaşı olan Kırşehir valisi
Nureddin Caca ile Anadolu’da görüştüğü ve 1273
yılında ölen Mevlâna ile haberleştiği kesin olarak
bilinmektedir. Ayrıca Vilayetnâme’ye göre Hacı
Bektaş 92 yıl ömür sürmüştür. Yine bu yazılı
kaynaklara göre, Türkistan’da 40 yıl çile hayatı
yaşayarak kamil insan mertebesine ulaşmıştır.

Ahmed Yesevî-Hacı Bektaş Veli ilişkisine önemli
bir yer ayıran Vilayetnâme Ahmed Yesevî’den
övgü ve saygıyla bahsetmektedir. Ahmet Yesevî
hakkında “Doksan dokuz bin Türkistan pirinin
ulusu” ve “Pirlerin piri” sözleri yer almaktadır.
Vilayetnamede “Ahmed Yesevî ‘Biz yokluk
yurdunda eğlenmeyiz, ahirete gideriz. Var seni
Rum’a saldık, Sulucakarahöyük’ü sana yurt
verdik, Rum Abdallarına seni baş yaptık’ dedi.
Hacı Bektaş Veli, ertesi gün, gün doğarken
Ahmed Yesevî’den izin alarak yola düştü” diyerek
Hacı Bektaş Veli’yi Anadolu’ya Ahmed Yesevî’nin
gönderdiği belirtilmektedir.

Ölüm tarihi 1270-71 olarak kesinleşen Hacı
Bektaş’ın 92 yıllık ömrü ile 40 yıllık çile hayatını
birlikte değerlendirirsek onun 1178 yılı civarında
doğup, 40 veya 42 yaşlarında Nişabur’dan
ayrılmış olabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü
Nişabur, 24 Mart 1220 tarihinde Cebe ve Sübetay
Noyan komutasındaki Moğol askerleri tarafından
kuşatılmıştır. Kuşatma sırasında şehri canla başla
savunan Nişaburluların attığı bir okun Cengiz
Han’ın damadı Tagacar’ın canını alması üzerine
gazaba gelen Moğollar, Tuli komutasındaki 30 bin
kişilik ek bir güçle 25 Mart 1221 tarihinde şehre
girmişlerdir. Şehri ele geçirdikten sonra aldıkları
emir üzerine şehrin bütün yapılarını yıkarak orayı
tarla haline getirmişlerdir.

Hacı Bektaş Veli, Nişabur’dan ne zaman
ayrıldığına yanıt verebilmek için onun doğum
tarihini tam olarak bilmek gerekir. Vilayetnâme,
Hacı Bektaş Veli’nin doğum tarihini belirtmediği
gibi, elimizde Hacı Bektaş Veli’nin doğum tarihini
kesin olarak bildiren kaynak da bulunmamaktadr.

Vilayetnâme’nin ilk yaprağında Hacı Bektaş
Veli’nin doğum tarihinin 606 (1209-10) olarak
yazıldığı belirtilmektedir. Başta Alevi kaynakları
olmak üzere bazı kaynaklar bu konuda 1241’den
1249’a kadar
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Hacı Bektaş Veli 800. anma yılı

ÖĞÜT
“Tarikatın, tasavvuf yolunun ilk makamı, bir alime
canı gönülden bağlanıp, tövbe etmektir. Tövbe,
canı gönülden olan pişmanlıktır. Tövbeyi kabul
edecek Tanrıdır. Tövbe ettikten sonra Tanrıya
tevekkül etmelidir.
Đkinci
makamı,
talebe
olmaktır. Üçüncü makamı, mücahede, nefse zor
gelen, nefsin istemediği şeyleri yapmaktır.
Dördüncü makamı, hizmettir. Beşinci makamı,
korkudur. Altıncı makamı, ümitli olmaktır. Yedinci
makamı, şevktir ve fakirliktir. Marifetin birinci
makamı edep, ikinci makamı, korkudur. Üçüncü
makamı, az yemektir. Dördüncü makamı, sabır ve
kanattır. Beşinci bakamı, utanmaktır. Altıncı
makamı, cömertliktir. Yedinci makamı, ilimdir.
Sekizinci makamı, marifettir. Dokuzuncu makamı,
kendi nefsini bilmektir."

Hacı Bektaş Veli – temsili resim
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Moğollar sağ kalan Nişaburluları şehrin
dışındaki boş alana çıkarmışlar, aralarından
400 sanatkârı seçip Türkistan’a gönderdikten
sonra geri kalanları kılıçtan geçirmişlerdir.
Kedi, köpek dahil şehirde hiçbir canlı
bırakmamışlardır.
Hacı Bektaş Veli, Nişabur’dan ayrıldıktan
sonra Hac yolunu tutmuş, Necef’e ve
Kerbelâ’ya uğramış, Hac görevini yerine
getirdikten sonra üç yıl Mekke’de kalmıştır.
Anadolu’ya gelirken Halep’e uğrayarak orada
bulunan kutsal yerleri ziyaret etmiştir. Oradan
Elbistan’da bulunan Ashab-ı Kehf’e, sonra
Kayseri’ye, Kayseri’den Ürgüp’e, Ürgüp’ten
de bugün Hacıbektaş olarak bilinen Suluca
Karahöyük’e gelip yerleşmiştir.
Menteş ismindeki kardeşiyle birlikte Sivas’a,
sonra Baba Đlyas’a yani Amasya’ya,
Amasya’dan
Kırşehir’e,
Kırşehir’den
Kayseri’ye varmıştır. Hünkar’ın kardeşi
Menteş, Kayseri’den Sivas’a gittiği sırada
orada şehit olmuştur. Hacı Bektaş Veli de
Kayseri’den Suluca Karahöyük’e gelmiştir.
Gerek Aşıkpaşa-zâde’nin verdiği bilgilere,
gerekse Eflakî’nin Ariflerin Menkıbeleri adlı
eserinde Hacı Bektaş Veli için söylediği,
“Baba Resul’un has halifesiydi” sözüne
dayanan bazı araştırmacılar,

Hacı Bektaş Veli’nin, on üçüncü yüzyılın
başlarında, bazılarına göre Baba Đlyas,
bazılarına göre de Baba Đshak tarafından
düzenlenen ve uzun süren Babai Đsyanı na
katılmıştır. Yani Hacı Bektaş Veli’nin
Selçuklu yönetimi tarafından 1240 yılında
Kırşehir civarında bastırılan ve elebaşları
idam edilmiş olan Babaîler Đsyanı nı aktif
olarak katıldığını iddia etmişlerdir. Kendisi
de Türkmen babası olan Hacı Bektaş
Veli’nin Baba Đlyas, Baba Đshak ve diğer
Türkmen babalarıyla iyi ilişkiler içinde olması
doğaldır. Hacı Bektaş Veli’nin yaşadığı
dönemde Türkmen topluluklarında başlıca
iki insan tipi hâkimdir: Gâzi ve Veli tipi.
Bunlardan birinci gruba girenler ülkeler
fethetmişler, ikinci gruptakiler ise, alınan
ülkelere yerleşmeyi, yerleşik bir toplum
meydana getirmeyi olanaklı kılmışlardır.
Đsminin sonundaki sıfattan da anlaşıldığı gibi
Hacı Bektaş Veli, gazi değil veli tipine
girmektedir.
Hacı Bektaş Veli, Suluca Karahöyük’e
yerleştikten sonra orda bir tekke kurarak
halkı eğitme ve aydınlatma faaliyetlerine
devam etmiştir. Vilâyetnâme’ye göre ona
bağlı 36 bin kişi vardı ve bunların 360’ı
huzurunda hizmette bulunurdu.
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1277 yılında, Karamanoğlu Mehmet Bey’in
“ayağı çarıklı, başı kızıl külahlı” Alevi
Türkmenlerin başında Konya’yı ele geçirmesi
ve burada yayınladığı ferman önemlidir. Bu
fermanda,
“Bundan
sonra;
devlet
dairelerinde, evlerde, sokaklarda Türkçe’den
başka bir dil kullanılmayacaktır. Aksi hareket
edenler idam olunacaktır” denilmesi çok
anlamlıdır.
Selçuklu yönetiminin resmi dil olarak
Farsça’yı seçmesine bir tepki olan bu istek;
Alevi kitlelerin tavrını yansıtıyordu. Alevi
Bektaşiler; gerek dinsel törenlerini, gerekse
sanatlarını öz Türkçe ile dile getiriyorlardı.
Yunus Emre’nin şiirlerini Mevlana gibi Farsça
değil de Türkçe yazması, bu yaklaşımın
sonucudur... Yunus Emre, Hacı Bektaş
Veli’nin Makalat adlı kitabında dile getirdiği
görüşlerden etkilenmiş ve onlardan bazılarını
şiirle dile getirmiştir. Örneğin: Hacı Bektaş
Veli “Aşıkların tenleri ölür, canları ölmez.”
diye
yazmış,
Yunus
Emre
bunu,
“Ölür
ise
ten
ölür
Canlar
ölesi
değil”
diye.

13.Yüzyıl’daki Anadolu Alevi Türkmenlerinin
başlarına kızıl külah geçirip savaşlara öyle
katıldıklarını kaynaklar ortaklaşa belirtiyor.
Velayetname’de iki yerde de Hacı Bektaş’ın
başına kızıl renkli sarık sardığı yazılıdır. Bu
çok önemli kayıt; Hacı Bektaş Veli’nin açık
açık tavır takındığını ve Hz.Ali yolunda bir
Alevi
olduğunu
ortaya
koyar.
Osmanlılar
zamanında,
devletin
ve
medresenin etkisiyle kızıl külahlar, beyaza
çevrilecektir.
Hacı Bektaş Veli, tam bir halk adamıdır.
Sarayı ve kenti değil, kırsal alanı ve köylüleri
yeğlemiştir. Gerek halkı ezen Selçuklu
Devletine, gerekse Anadolu’yu yakıp yıkan
Moğollara
karşı
Türk
halkının
örgütlenmesinde birinci derecede etkili
olmuştur. Hünkâr, yoksulların, güçsüzlerin
yanında yer almış, cehalete, zorbalığa karşı
çıkmış; felsefesini bunu üzerine kurmuştur...
Hacı Bektaş Veli’nin elinde kılıç kâfir
ülkelerine
savaşa
çıkan
birisi
gibi
gösterilmesi olayı tamamen yanlıştır. Onun
düşüncesinde, insana kıymak büyük bir
günahtır. Cihat veya gaza denilen savaş ise,
insanın kendi nefsiyle yaptığı savaştır.
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Hacı Bektaş Veli Orta Anadolu'yu dolaştıktan sonra
Anadolu kültürünü, Anadolu insanının gelenek ve
göreneklerini özümseyerek yeni bir bilim ve öğreti
merkezi
kurmuştur.
Burada çok sayıda öğrenci de yetiştiren ve yeniçeri
ocağının da piri olarak bilinen Hacı Bektaş Veli
Anadolu birliğinin sağlanmasına yardımcı olmuştur.
Hacı Bektaş Veli, Türk dili ve kültürünün yabancı
etkilerden ve her türlü yozlaşmalardan korunması
çabalarını ömrü boyunca sürdürmüştür. Ortaya
koymuş olduğu birleştirici ve yükseltici öğreti her
türlü bağnazlıktan uzak, çağa uyan ilkeler haline
gelmiştir. Hacı Bektaş Veli ibadet ve günlük yaşamda
kadını erkeğin yanına almıştır. Güzel sanatlara
sevecenlikle bakmıştır. Hacı Bektaş, Anadolu’da “din
Türkçülüğü” hareketinin ilk temsilcisi olmuştur. “Türk
evrenyaratılışı” ile Đslam inanış ve erkanını
birleştirmeyi başarmış bir “din Türkçüsü”dür.
Bektaşilik inançta, dilde, sanatta, ahlakda ve
felsefede bir Türkçülük yaratır. Hz. Muhammed’in
Türk toplumu ve Anadolu için temsilcisi, Türk
Đslamlığının mürşididir. Hacı Bektaş, Mevlana’nın
Konya’yı Farsçılar’ın merkezi durumuna getirmesine
karşın, O, Muhlis Paşa, Süleyman Türkmani, Aşık
Paşa, Ahi Evren, Seyyid Mahmut Hayrani gibi
Türkçüleri ve Türkçecileri Kırşehir’e toplamış ve
Konya Farsçılığı karşısında bir Kırşehir Türkçülük
merkezi yaratmıştır. Çeşitli baskılar ve sınırlamalara
karşın; Türk toplumunun benliğini, kimliğini, varlığını
duyurmuş, Türk halkının ümmet değil, ulus olduğunu
anlatmaya çalışmıştır.
Hacı Bektaş Veli türbesi.
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Sevgi, Barış ve Birlikteliği Temel Alış:
Alevi- Bektaşilik sevgi ve barış üzerine kurulmuştur.
Đnanç ve düşünce ayrılığı gözetmeden bütün
insanlığı sevgiyle kucaklar. Dünya insanını bir ve
kardeş bilir. Hacı Bektaş öğretisinde arslan ile geyik
bir arada işlenerek, güvercin görünümünde ortaya
çıkarak; barış, dostluk ve bu maddi temeller üzerine
oturtulmuş sevgi anlayışı yapılandırılmıştır. Hacı
Bektaş Anadolu’da bir “gönül eri” olarak çalışmış,
Selçuklu’nun ve Moğollar’ın Bizans üzerinde
yayılmacılığına aracı olmamış, dahası savaşım
vermiş ve her iki inanç ve etnikteki toplumların
barışık yaşamalarına yardımcı olmuş, yollarını
aydınlatmıştır. “Vilayetname”de geçen söylencesel
olaylarda bu sevgi ve barış felsefesi nesnelleşen bir
inanç görünümü kazanmıştır. Yapıtta; iyilik ile yalan/
kötülük karşı karşıyadır. Đyilik, sürekli olarak üstünlük
kazanır. Đyiliğin özünde ise insan sevgisi saklıdır.
Olduğu Gibi Görünme Anlayışından Olma:
Alevi- Bektaşilik ikiyüzlülüğe (“riya”) karşıdır.
Bektaşilik ahlak eğitimi; içi- dışı bir olan insan
yetiştirmeyi amaçlar. Ereği; olduğu gibi görünen veya
göründüğü gibi olan insandır. Yaratmaya çalıştığı
insan özelliklerinden biri de budur.
Kaçınılması Gereken “Şeytani Đşler”:
Alevi- Bektaşilik yolu insan “nefsi”ni eğitmeyi ön
plana alır. Her türlü kötülükten ve kötü eylem ve

davranışlardan arındırılmış bir birey, giderek toplum
yaratmaya çalışır. Bireyi kötü kılan “nefs”, “kibirlilik”,
“buğuz”, “kin”, “kıskançlık”, “buhulluk/ pahıllık/ pağıllık”,
“tamah”, “öfke”, “arkadan konuşma/ insanları çekiştirme/
karıştırıcılık”, “maskaralık” gibi durumlardır. Đnsanların bu
karakteristik
bozukluklardan kurtulması/ kurtarılması gerekir. AleviBektaşilik bu bozukluklara karşı savaş açar. Yolun piri
Hacı Bektaş Veli “Makalat”ında bu bozuk davranışlara yer
ayırarak kuramsal savaş verir. Dinlerin soyut, mitolojik ve
salt düşsel olarak kavramlaştırdığı “şeytan”a somutluk
kazandırarak bu tür davranışları “şeytani işler”, “şeytansal
eylem ve davranışlar” anlamında, “şeytan fiilleri” olarak
adlandırır ve inancının reddettiği nitelikler sınıfına sokar.
Bu tür eylemlerden arındırılmış bir ahlak Alevi- Bektaşilik
için esas alınır.
Hoşgörülü Olma:
Alevi- Bektaşiliğin hoşgörü anlayışı Yunus Emre’nin
“Yaratılanı hoş gör, Yaratandan ötürü” dizesiyle
ilkeleşmiştir. Bu anlayış ve yaşama bakış AleviBektaşi’nin yaşam felsefesidir. Höşgörü Alevi- Bektaşi
erkanının en önemli ahlak/ adap kurallarından biridir.
Alevi- Bektaşilik’le oldukça özdeşmiş ve genel niteliği
durumuna dönüşmüştür. Alevi- Bektaşi edebiyatı, mizahı,
“hoşgörü” anlayışını işler. “Yasak, “haram”, “günah”
sınırlamalarıyla donatılan insan beynini bu tür
yasaklamacı anlayıştan kurtarır. Temeli sevgi ve gönenç
anlayışıyla atılmış hoşgörü alanı yaratır. Bektaşi edebiyatı
içerisinde yer alan “Şathiye”ler de bu hoşgörü anlayışını
kazandıran güzel örneklerdir.
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Bektaşi düşüncesinde en büyük düşman, insanın
içinde bulunan kötü arzular, kötü düşüncelerdir. Đşte
bunların tepelenmesi bir insan için birinci görev
sayılmıştır...
Hacı Bektaş Veli’nin en tanınmış eseri, Makalat adlı
kitabıdır. Önce Sefer Aytekin, daha sonra da Esad
Coşan tarafından Türkçe’si yayınlanan Makalat, bir
dinbilgisi kitabı sayılabilir. Bu kitapta, Alevi-Bektaşi
yolunda temel kavram olan “Dört Kapı-Kırk Makam”
düşüncesi
açıklanmıştır.
Hacı Bektaş’ın Anadolu’nun daha eski Türk
sâkinlerinden olmadığı, Moğol istilâsı sırasında
buraya göç ettiği kesindir. Yine Vilâyetnâme’ye göre,
Anadolu’ya önce - Dede Garkın’ın yerleştiği bölge
olan - Elbistan’dan gitmiş, burada Dede Garkın’ın
çevresiyle karşılaşmıştır.Böylece Elvan Çelebi’den
başka, Hacı Bektaş’ı önce Dede Garkın’ın çevresine
yerleştirerek Elvan Çelebi’yi doğruluyor.. Yine bu
Vilayetname’ye göre, Hacı Bektaş oradan Kayseri ve
Ürgüp’e, daha sonra da Sulucakaraöyük’e (bugünkü
Nevşehir’e bağlı Hacıbektaş ilçesi) geçmiştir. Hacı
Bektaş’ın niçin burayı seçtiği doğrusu üzerinde
düşünülecek bir konusudur. Aslında bu bölgeyi seçen
yalnız o değildi. Đsyandan sonra Muhlis Paşa ve Şeyh
Osman da Kırşehir’e yerleşmişlerdi. Gerek bu ikisinin,
gerekse Hacı Bektaş’ın, daha başka bölgeler varken,
Kırşehir yöresini tercih etmeleri, buradaki Türkmen
boylarıyla ilgili olmalıdır.

Hacı Bektaş, kendisinin bu bölgedeki Babaî
hareketine mensup Türkmen boyları arasında
rahatça
kimliğini
gizleyerek
saklanabileceğini
düşünmüş olabilir. Nitekim Vilâyetnâme’de de
belirtildiği gibi, bu bölgede yarı göçebe bir yaşam
süren çok sayıda Türkmen aşireti vardı. Selçuklu
hükümetinin Babaîler üzerindeki baskı ve takibi
ortadan kalkınca da, büyük bir olasılıkla açığa
çıkmayı hesap ediyordu. Ancak onların bu
bekleyişleri fazla uzun sürmemiş ve 1243 yılında
Moğollar’ın Anadolu’ya gelmesiyle birlikte, Selçuklu
hükümeti kendi başının derdine düşmüştür.
Hacı Bektaş’ın bu bölgeye yerleşmesi konusuna
Iréne Beldiceanu’nun bir kaç yıl önce yayımladığı bir
makale, yepyeni bir boyut kazandırmaktadır. XV. ve
XVI.Yüzyıla ait Karaman eyâleti tahrir defterleri
üzerinde gerçekleştirilen bu ilginç araştırma, Hacı
Bektaş’ın Sulucakaraöyük’e Vilâyetnâme’nin yazdığı
gibi yalnız bir derviş olarak gelmediğini, kendine
bağlı Bektaşlu adını taşıyan bir oymakla birlikte
geldiğini gayet açık biçimde göstermektedir. Bu da
Türkmen babalarının aynı zamanda hem kabile başı
hem de dînî reis olduklarına ait görüşü destekliyor.
Đşte Hacı Bektaş böyle bir Babaî şeyhi olarak
Sulucakaraöyük’e gelmiş ve yine Babaîler’e mensup
buradaki bir başka Türkmen boyu olan Çepniler
arasına yerleşmişti. Hacı Bektaş’ın bu seçeneği,
onun iradesindeki Bektaşlu oymağının Çepni
boyunun bir parçası olduğunu düşündürüyor.
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Hacı Bektaş Veli’nin halifeleri; onunla birlikte
Horasan’dan Anadolu’ya gelmiş olan Sarı
Saltuk Dede Rumeli’nde, Abdal Musa Sultan
Elmalı’da, Karaca Ahmed Sultan Đstanbul’da
ve Akhisar’da, Akça Koca Akyazı’da, Barak
Baba Bigadiç’te, Hızır Samut Bozok’ta
Yozgat’ta, Sultan Şüca Eskişehir’de, Hacım
Sultan Uşak’ta, Taktuk Emre Sakarya
bölgesinde,
Geyikli
Baba
Bursa’da
inançlarının, gelişip kök salması için
çalışmışlardır.
Kaynak: - Wikipedia,
- Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı.

HACI BEKTAŞ VELĐ’NĐN
DAĞARCIĞINDAN:
Kadınları okutunuz
Đncinsen de incitme
Araştırma açık bir sınavdır
Đnsanın cemali sözünün güzelliğidir
Hiçbir milleti ve insanı ayıplamayanız
Düşmanınızın dahi insan olduğunu
unutmayınız
Eline, diline, beline sahip ol
Her ne ararsan kendinde ara
Đlimden gidilmeyen yolun sonu
karanlıktır
Marifet ehlinin ilk makamı edeptir
Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne
mutlu.

DERTLĐ

DĐVANĐ’DEN

ÜÇ

DÖRTLÜK

Zaman her şeyin ilacı kendine gel imanım
Boz bulanık akan sular durulacak bilesin
Böyle gelmiş böyle gider diye bir şey yok
canım
Kokuşmuş düzenin çarkı kırılacak bilesin
Kötü söz sahibinindir bunu iyi anla bil
Bu yol çok çetin bir yoldur bildiğin gibi değil
Ne kimseyi aşağıla ne de kimseye eğil
Kişi kendi vicdanından sorulacak bilesin
Gel bre Dertli Divani yar olalım yarsıza
Bir yerine bin yuh olsun onursuza arsıza
duygu emek sömürene talancıya hırsıza
Dur diyecek ulu divan kurulacak bilesin
HACI BEKTAŞ VELĐ
Keramet baştadır taçta değil,
Hararet nardadır sacda değil.
Her ne arar isen sen kendinde ara,
Kudüs’te Mekke’de Hac’da değil.
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Hacı Bektaş Veli – ”Dört Kapı Kırk Makam”
“Dört Kapı Kırk Makam” Kuramı:
Her Alevi- Bektaşi’nin yaşamı boyunca
ezberlediği “Dört Kapı Kırk Makam”a genellikle
Hacı Bektaş’ın “Makalat” ile “Fevaid” adlı
kitaplarında ve “Buyruk”larda yer verilmiş,
işlenmiştir. Kapı dörttür. Bunlar sırasıyla;
Şeriat, Tarikat, Marifet ve Hakikat’tır. Her
kapının on makamı vardır. Böylece kırk makam
olmaktadır.
Erkan,
onyedidir.
Menzil,
üçyüzaltmışaltıdır. Vilayet tabakası onikidir.
Vilayet dairesi yedidir. Vilayet bölüğü dörttür.
Yetmişüç
fırka(bölekmezhep)
vardır.
Bunlardan yalnızca biri kurtulanlar(naci), yani
geçerli, öbür yetmişikisi ise yanlış ve geçersiz
fırkadır.
a- Şeriat Kapısı:
Alevi-Bektaşiliğin anladığı şeriat; başlangıçta
kutsal kökenin bir yansıması olarak algılanan
görünür nesnel dünyadır. “Zahir” değil,
“batın”dır. Đnsan kendi kendini eğitmeye bu
evrede başlar. Kaba, kuralcı bir inanç anlayışı
vardır. Bu evrenin inananı “abid”, olarak
adlandırılır. Makamları şunlardır:
1. Đman etme: Zahir olarak; Tanrı’nın birliğine,
meleklerine, peygamberlerine inanmaktır. Batın
olarak ise; mürşit önünde yolun bütün
kurallarına uyacağına söz verme, bu inancını
ikrara bağlama, gönül yoluyla Hakk’a ilişkin
anlamı, sezgiyi, bilgiyi yakalamadır.
2. Bilim öğrenme: Zahir olarak, akla ve
söylenenlere dayanan bilimleri öğrenmektir.
Batın olaraksa,

tarikat yolunda gönül yoluyla önce kendini,
sonra kendi özünde Tanrı’yı bulmak, bunu
etiğine indirgemek ve sezgisel aklını kullanarak
kesin bilgiye ulaşmaktır.
3. Đbadet etme: Alevi- Bektaşilik; namaz, oruç,
zeket gibi Đslamsal zahiri ibadetleri yerine
getirmez. Đbadet olarak Tanrı’ya yakın olmayı,
Tanrı’yı içinde, gönlünde duyumsamayı anlar.
4. Helal kazanma, haramdan uzaklaşma:
Zahir olarak yasal yollardan kazanmaktır. Batın
olaraksa, gönlünü, beynini bozguncu, yıkıcı
düşüncelerle doldurmamaktır.
5. Nikah kılma, evlenme: Zahir anlamda, evlilik
dışı ilişkilerde bulunmama ve yakın akrabalarla
evlilik yapmamaktır. Batın anlamda ise, ikrar
verip yola girme ve yolda şeytana uymamaktır.
6. Çevreye zarar vermeme: Zahir olarak
çevreyi kirletmemektir. Batın olarak; hiçbir şeyin
nedensiz, işlevsiz oluşturulmadığı kanısıyla tüm
canlı- cansız varlıkları, doğayı, doğada var olan
dengeyi koruyacağına, kollayacağına söz
vermek ve sözünü yerine getirmektir.
7. Sünnet ve cemaat ehli olma: Zahir olarak,
Peygamber’in buyruklarına, kurallarına uymak,
Hz. Muhammed’in söz, davranış, uygulama ve
onaylarını kabullenmektir. Batın olaraksa; yol
töreleri konusunda bilgili olmak, Hz. Ali ve
soyundan gelen imamların söz, davranış,
uygulama ve onaylarını kabullenmek ve pire,
mürşide itaat etmektir.
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8. Şefkatli olma: Zahir olarak; insanlara
yumuşak ve sevecen davranmaktır. Batın
olaraksa; bütün yaratılmışlarla kardeş olmak,
onları Tanrı emaneti bilip korumaktır.
9. Arı(pak) giyme, arı yeme: Zahir olarak;
Kuran’ın izin verdiği şeyleri yemek, giymek ve
temizliğe özen göstermektir. Batın olaraksa;
tanrısal nitelikleri tanımak, onları etike indirmek
ve davranışlarının bir parçası durumuna
getirmektir. Gönül bilgisi yoluyla gerçeği
yakalamak, bunu tanrısal özellikler olarak
algılamak, algılanan şeyleri ahlakın temeline
indirgemek ve davranışlara yansıtmaktır.
10. Đyiliklere sarılma ve kötülüklerden
kaçınma: Zahir olarak; Tanrı buyruklarına
uymak ve yasaklardan kaçınmaktır. Batın
olaraksa; Tanrı’ya yaklaşmak ve sürekli bu tür
bir çaba içerisinde olmaktır.
b- Tarikat Kapısı:
Alevi- Bektaşiliğin yol kuralları, ilkeleri, töreleri
bu aşamada öğrenilir. Kısaca yola girilir.
“Zahidlik”le özdeşleşilir. Hakk yolu bulunmaya
çalışılır. Bu evre, kamil insan olma sürecinde
ikinci aşamadır. Eğitim ve aydınlanma olayı
gerçekleşir. Tarikat Kapısı’nın makamları
şunlardır:
1. Elalıp tövbe etme: Bir mirşide bağlanmak,
“ham ervahlık”tan ayrılıp olgun/ yetkin duruma
gelmek, kötü ve günah işlerden uzak durmak,
Hakk’tan halka inen bir toplum hizmetlisi
durumuna gelmektir.

2. Mürit olma: Mürşidin isteğine uymak, eğitim
alma isteğinden olmak, düşünce ve davranış
düzeyinde verilen eğitimi özümseyebilmek için
içtenlikle çalışmaktır.
3. Saçını- sakalını kesme ve temiz giyinme:
Alevi- Bektaşilik’te cinsiyet farkı gözetilmez.
“Saçını giderme”, “kadının dişiliği”nin “erkeğin
kişiliği”nin ortadan kaldırılması olarak algılanan
simgesel olarak “çar- darb” erkanından
geçmektir. “Libas giymek”le de, AleviBektaşilik’çe kutsal görülen “taç”, “tennure”,
“haydariye”, “kamberiye”, “kemer kuşanmak”,
“teslim taşı” takmak gibi yola özgü giysi ve
takıları takınmak, bu yolla ayıpları örtücü
olmaktır.
4. Đyilik yolunda savaşma: En büyük düşman
olarak görülen nefisle savaşıma girmek,
“benlik”in geçici ve dünyasal isteklerine karşı
koymaktır. Kişinin kendisiyle savaşını, kendi
benliğini eğitmesini amaçlar.
5.
Hizmetli
olma:
Kendini
insanların
mutluluğuna adamak, bunun için her türlü
özveriye katlanmaya hazır olmaktır.
6. Haksızlıktan korkma, çekinme: Tanrı
yolunda yürürken, gerçeğe kavuşurken yanlış bir
adım atmaktan kaçınmak ve Tanrı’nın bir
yansıması olarak algılanan doğaya, insana
kötülük getirecek eylem ve davranışlardan
sakınmaktır.
7. Umutsuzluğa düşmeme: Kutsal gerçeğe bir
gün kavuşulacağı umudunu taşımak, bunu hiçbir
zaman yitirmemek, haklının haksızı yeneceğine
inanmak, bu inancı sürekli canlı tutmak.
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8. Hırka, zembil, makas, seccade; ibret alma
ve hidayet etme: Hırka alma; tanrısal
niteliklere bürünmek, kutsallık kazanmaktır.
Zembil alma; irfan arayıcısı olmak, evrenin
gizlerini bilmek, kavramak, gönül yoluyla
sezgisel olarak bilgi edinmektır. Makas alma;
tanrısal ahlaka uymayan sünnet dışındaki
yenilikleri bırakmak, birey/ toplum katında
ahlak dışılıklardan uzaklaşmaktır. Seccade; her
zaman ve her yerde Tanrı tecellilerinin önünde
olduğunu bilmek, tanrısal tecelli olarak
algılanan şeye, insana büyük bir saygı ve sevgi
beslemek, Tanrı sevgisini tecellisine aktararak
aynı sevgiyi onda yaşamaktır. Đbret alma; her
şeyde Tanrı’nın bir hikmeti olduğunu anlamak,
“ben” özelliklerinden arındırılmış ve “ben”
özelliklerinin katılımıyla beliren toplumsal
bilinçte yaratıcılık görmektir. Hidayete ermekse;
Hakk yoluna girmek ve tarikatı benimsemektir.
9. Nimet dağıtma: Toplumda makam,
toplumsal çevre, söz sahibi, sevgi sahibi ve
öğüt sahibi olmaktır. Makam sahibi olmak;
ruhsal bakımdan belli bir olgunluk aşamasına
ulaşmış olmaktır. Makam, tarikat yolcusunun
ruhsal bakımdan ulaştığı olgunluk evresini
simgeler. Bu anlamda “post”u simgelemektedir.
Cemiyet sahibi olmak; yola(tarikata) girmek
isteğinden olmaktır. Öğüt(nasihat) sahibi
olmak; yol kurallarını, ilkelerini, törelerini
anlatacak denli bilgi ve beceri sahibi olmaktır.
Muhabbet sahibi olmaksa; Tanrı’ya, yol
ulularına, ya da yol uğrunda yapılan bir işe,
eyleme, davranışa

gönülden sevgi ve bağlılık duymak, bir sorunun
tartışılıp
değerlendirilmesi,
bir
sonuca
bağlanması için “muhabbet meydanı” açmaktır.
10. Aşka erme, şevke erme, özünü fakir
görme: Aşka erme; tanrısal varlığı içten gelen
bir eğilimle sevmek, sevilende kendini yok
etmek, sevilenle bir olmak, seveni yok yalnızca
sevileni var etmektir(aşık- maşuk). Şevke erme;
Tanrı
sevgisinden,
tanrısal
tecellilerden
kaynaklanan coşkuyu duyumsamaktır. Özünü
fakir görme: Tanrı uğruna dünyasal varlıklardan
vaz geçmek, “ben”in geçici isteklerine
kanmamak, büyüklük taslayarak tanrısal varlık
karşısında bağımsız bir tutum takınmamaktır.
c- Marifet Kapısı:
Gönül yolunda en yüce düzeye ulaşma, tanrısal
gizlere(sır) erme evresidir. Bu evre “arifler”le
özdeşleştirilir. Su gibi arılık aranılır. Makamları
şunlardır:
1. Edepli olma: Alevi- Bektaşiliğin ünlü ahlak ve
toplum ilkesi burada temel alınır. Eline, diline,
beline sahip olamak anlayışı yaşama geçirilir.
Kötü hal ve hareketlerden uzak durmak
amaçlanır.
2. Bencillik, kin ve garezden korkma ve uzak
durma: Tarikattan marifete geçen kişinin bu
makamdan düşme endişesini taşıyarak korkuya
kapılması, kendine yönelik eleştirileri sürekli
canlı tutup özünü bencillikten, kin ve garezden
uzak tutmasıdır. Engelleyici bir korkunun
kuşatıcılığında her vicdanın sesi dinlenerek,
kendini yoklayarak, eksiklerini saptama ve
geleceğe daha arınmış olarak çıkmaktır.
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3. Perhizli olma: Hiçbir şeyde aşırı olmamak,
aşırıya kaçmamak, ulaşılan manevi aşamanın
verdiği sarhoşluktan korunmak, bu duyguyu
yanlış algılayıp kendini yitirmemek ve mahrem
olan şeylerden uzak durmaktır.
4. Sabır gösterme ve yetinme: Bir olgunluk
evresi olarak algılanan bu makamda; Tanrı’dan
başkasına yakınmamak, kutsal gerçeğe
giderken
aceleci
olmamak,
taşkınlık
yapmamak, ölçülü olmak, mürşidin verdiği
kadarıyla yetinmek, nefsine uyup mürşidinden
kaldıramayacağı isteklerden bulunmamaktır.
5. Utanma: Yakışıksız davranışlardan ve
uygunsuz
işlerden
kaçınmak, kınanma,
ayıplanma kuşkusuyla bir şeyi yapmaktan ya
da yapmamaktan sıkılmak.
6.
Cömert
olma:
Bilgisini
ehlinden
esirgememek,
bilgisinden
layık
olanı
yararlandırmak, bunu ibadetin bir gereği olarak
algılamak ve bu yolla insanın kendisini arı
kılmasıdır.
7. Bilim öğrenme: Tarikat yolunda gönül
yoluyla önce kendini, sonra kendi özünde
Tanrı’yı bulmak, sezgisel aklını kullanarak
kesin bilgiye ulaşmaktır.
8. Gösterişsiz yaşama, miskinlik: Kişinin
kendisine hiçbir varlık tanımaması, teslim
olması, uzlaşması, yola, yolun kurallarına tam
olarak uyması ve bağlanmasıdır.
9. Arif olma(marifet/ hüner) : Tanrı’nın gönül
bilgisi, duyarlığı, derinliği yoluyla kendi özüyle
bütünleşmesine izin verdiği ve bu yolla kendi
yüce varlığını görebilmesi lütfunu sağladığı,

kendi özünü tanıma tadının zevkini verdiği
biçimindeki
yüksek
olgunluk
aşamasına
ulaşmasıdır.
10. Özünü bilme: Son amacını “alem- i
ekber”de bulan ve küçük evren olarak algılanan
insanı tanımak, bu yolla son amacını “alem- i
asgar”da bulan ve büyük evren olarak algılanan
alemin farkına varmak, bu bağlamda Tanrı’nın
bütün sıfatlarının insanda ortaya çıktığının
ayırımına ermektir.
d- Hakikat Kapısı:
Hakikat, bir ilham makamıdır. Đlham doğrudan
Tanrı vergisi olarak kalbe, gönülde doğan
anlam, sezgi ve bilgidir. Đlham, yanlızca arınmış
gönüllere iner. Đlhamda aldanma ve yanılma
olasılığı yoktur. Hakk’ı görme, tanrısal alemin
gücü
içerisinde
erime,
sonsuzlaşarak
“bekalaşma” hakikat evresinde gerçekleşir.
Kamil insan olma yolculuğunun sonuncusu ve
yetkinliğe varma aşamasıdır. “Muhibler”le
özdeşleşilir. Bu evrede Hakk’tan halka inilir,
yararlı işler yapılır. Düşünce aktarımında son
derece cesur ve kurulu düzenin kurallarını yıkıcı,
dünyasal yaşamını kurallara alan her türlü
baskıya karşı tepkici bir tutum sergilenir. Hakikat
kapısının makamları şunlardır:
1. Toprak(turab) olma: Herkesin “ayak toprağı”
anlamında alçakgönüllü olmak, Tanrı’dan gelen
herşeyi gönül hoşluğuyla karşılamak, Tanrı’nın
hoşnutluğunu, onayını kazanmak, kendini yol
kurallarına bırakmak ve teslimiyete ermektir.

ŞAMLAR POSTASI - SAYI 5 - EYLÜL 2009
Copyright

۩ ŞAMLAR POSTASI ۩
Hacı Bektaş Veli – ”Dört Kapı Kırk Makam”
2. Tüm insanları bir görme: Đnsanlar
arasından din, dil, ırk ve mezhep ayrımı
yapmamak ve tüm insanların inançlarına
hoşgörüyle bakmaktır.
3. Elinden geleni esirgememe: Verici olmak.
Elinden gelen bir hizmeti, yardımı vermekten,
yapmaktan kaçınmamaktır.
4. Kimsenin ayıbını görmeme: Đnsanların iyi,
yararlı ve üretici yanını yakalamak; insanların
kusurlarını, ayıplarını örtücü olmak, onları
büyütmekten, yaymaktan kaçınmaktır.
5. Tevhid anlayışında olma: Bütün varlık
türlerinin Tanrı’da “bir” olduğuna inanmak,
Tanrı’dan başka varlık tanımamak, Tanrı’nın
birliğine ve Ali’nin Tanrı’nın “veli”si olduğuna
inanmak, Tanrı’nın görüntüsü durumundaki
tüm canlı- cansız varlıkları sevmek ve bunu bir
ibadet olarak algılamaktır.
6. Vahdet- i Mevcut anlayışında olma:
Tanrı’ya yakın olmak, Tanrı’yla bir olmak ve
Tanrı- evren- insan üçlüsünden oluşan “birliği”
Tanrı olarak algılamaktır. Vahdet- i Vücut
biçiminde görülen tasavvuf akımı, AlevilikBektaşilik’te “Vahdet- i Mevcut” biçimini
almıştır.
7. Anlamı bilme, sırrı öğrenme: Gönül sezgisi
yoluyla duyular üstü bilgiye ulaşmak, marifete
ermek; batın ve tarikat bilgisini özümsemek ve
hakikate ermek; nefsin isteklerinden sıyrılıp
derin düşünceye dalarak, “Tanrı evi” olarak
tanımlanan
gönülde
ortaya
çıkan
örtülenmiş(gayb durumunda) şeylerin, yani

Hakk’ın örtülediği ancak halka bildirmediği
şeylerin ayrımına varmak, sırra ermek; ulaştığı
anlamı,
erdiği
sırrı,
ehil
olmayandan
sakınmaktır.
8. Seyrü sülüğünü tamamlama: Seyrü sülük
aşamaları sıralamasında son evre olarak
benimsenen ve Tanrı’dan halka dönmek olarak
algılanan “seyri anillah”(Tanrı’dan yolculuk)
aşamasını tamamlayıp gerçekle gerçek olmaktır.
9. Gerçeği gizlememe: Sohbette, muhabbette
hakikat sırrını Hakk’tan halka taşımak; inançtan
akla atlamak ve aklın öncülüğünde kamil
toplumu yaratmaya koyulmaktır.
10. Münacat ve müşahede: Tanrısal sırları ve
tecellileri seyretmek, bu yolla tanrısal alemi
görmek; her an “Tanrı evi” olarak algılanan
gönülde Tanrı ile söyleşide bulunmak; tarikat
ulularını övmek ve onlara bağlılıklarını
bildirmektir.
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ÜZÜM BAĞI

SEN NE ĐŞE YARADIN?

Sultan Abdülmecid bir gün Boğaziçi'nde
büyük bir bağın tam ortasındaki köşkünde
oturan bir Bektaşi babasını ziyarete gitmiş.
Bektaşi, o gün komşu bağdaki bir arkadaşını
ziyarete gitmiş. O dönünceye kadar padişah
bağın hertarafını dolaşmış. Bektaşi dönünce
karşılıklı
konuşmaya
başlamışlar;

Bektaşi ile Hacı Osmanlı, zamanında
ramazanda içki içerken yakalanırlar. Kadı
yaptıklarının cezasının ne olduğunu bilip
bilmediklerini sorar bunlara. Hacı af diler
"şeytana uyduk kadı efendi", der ve Hacı'ya
idam cezası verir. Bektaşiye sıra gelir ve der
ki "Kadı efendi ben gayri-müslümüm, bana
oruç farz değildir." Kadı Bektaşiyi serbest
bırakır. Bektaşi kadıya sorar "kadı efendi
ben de şehadet getirsem, müslüman olsam,
arkadaşımı da bağışlar mısın?" Kadı efendi
düşünür "gavuru müslüman yapmanın ona
sağlayacağı sevabı hesap eder ve Hacı'yı
da affeder. Kadının huzurundan ayrıldıktan
sonra hacı şaşırararak Bektaşiye sorar: "Sen ne biçim adamsın be, bir dinli oluyon
bir dinsiz, sende iman yok mu bire
münafık?" deyip azarlar. Bektaşi de - "Gavur
oldum kendimi, müslüman oldum seni
kurtardım be. Peki sen ne işe yaradın?“

- Erenler bağın maşallah çok büyük.
Üzümünü
ne
yapıyorsun
?
- Müritlerle ve canlarla birlikte yeriz Sultanım.
- Buradaki üzüm yemekle biter mi ?
- Yemediğimizi de sıkıp fıçılara basar, suyunu
içeriz.
- Peki ama, sıkılmış üzüm şarap olmaz mı ?
- Vallahi Sultanım, biz üzümü sıkıp fıçılara
basarız. Allah ne isterse o olur. Üst tarafına
karışmak haddimizemi ?
VAAZ
Bir gün Bektaşi namaza gitmis. Hoca ne
anlatacak diye herkezin arkasına oturmuş.
Hoca başlamış anlatmaya. Đçki içmek
günahtır içki içenin yeri yoktur diye örnek
göstermiş. Bakın bir kovaya su bir kovaya
şarap dolduralım. Eşeği getirelim hangisini
içer. Tabiki suyu. Neden şarabı içmez
deyince Bektaşi hemen atılmış. Tabiki
eşekliğinden demiş...

NĐYET
Bektaşi'ye, sahurda sorarlar: "Oruca nasıl
niyet etmeli?" Bektaşi, tıka basa yedikten
sonra cevap verir: "Dayanırsam tutarım,
dayanamazsam yutarım diye niyet edip
ağzını çalkalamalı."
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DĐNĐN TEMEL DĐREĞĐ
Hocaefendinin biri köylüleri köy meydanında
etrafına toplamış onlara dini konular hakkında
bilgiler veriyordu. Bir ara Đslamın şartının 5
olduğunu ve bunlardan birinin de namaz
kılmak olduğunu söyledi ve ekledi. Namaz
kılmak için abdestli olmak gereklidir dedi.
Ondan sonra son sözünü söyledi.'Cemaat
unutmayın abdest dinin temel direğidir. 'O
sıralarda
konuşmayı
dinleyen Bektaşi
dayanamayıp sordu. 'Hocaefendi bu nasıl
direktir? Bir yellenmede yıkılıveriyor.....!
MEYHANE
Bektaşiyi, rica minnet camiye götürmüsler.
Hoca
baslamış
anlatmaya:
-Bir yer vardır ki orada, zengin fakir ayrimı
yoktur. Dertli giren neşeli olur. Oraya giren
herkesin gönlü ferahtır. Bilin bakalım, burası
neresidir?
Bektaşi
yanıt
vermiş:
-Neresi olacak, tabiki meyhane...
ŞARAP
Bektaşiye sormuşlar:
-Şarap helalmıdır harammı?
"Ağza göre değişir" demiş
SĐZDE ATIN
Hoca,
camide
içkinin
kötülüğünden
bahsediyormuş. Cemaat arasında bulunan
Bektaşi'nin fena halde canı sıkılmış.

Gitmek üzere kalkayım derken, koynundaki
şarap şişesi düşüp kırılmış. Ortalığı şarap
kokusu sarınca Baba bozuntuya vermeden :
- Đşte, kör olasıcayı kaldırıp attım. Sizde de
varsa, tam zamanı, Siz de atın!
KENDĐSĐNDE OLMAYANI
Bektaşi, camide namazdan sonra dua etmiş:
- "Ey ulu Tanrım, bana bir rakı parası ver!"
Yanında namazını bitiren softa da, ellerini
kaldırmış: - "Rabbim, bana iman ver!" Đki
duayı da işiten hoca, Bektaşiye: - "Bak,
herkes ne istiyor Tanrı'dan, sen rakı parası.
Utanmıyor musun?" demiş. Bektaşi usulca: "Ne yapalım hoca efendi, herkes kendisinde
olmayanı ister", demiş.
KADI
Bektaşi’nin birini ramazanda içki içtiği için
yaka paça kadıya götürürler. Kadı, Bektaşi'yi
görür görmez : - Behey kafir! Bu yaşta hala
içiyorsun bu zıkkımı. Utanmıyor musun ?
Bilmiyor musun haram olduğunu? der. Sırtınızdaki ipek kaftan da haramdır, diye
karşılık verir, Bektaşi. Kadı : - Bunun içine
pamuk katarlar. Bektaşi : - Bu zamanda
dürüst adam mı kaldı, şaraba da yarı yarıya
su katıyorlar.
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KENDĐ OĞLUNU KURTARAMAYDAN
TORUNLARINA NE HAYIR GELĐR
Bektaşi
softanın
birine
yanaşmış:
"Yahu
bu
işi
aklım
almıyor!"
Softa anlamış başına bir şey geleceğini:
"Hangi
işi
aklın
almıyor?"
"Yezid denilen adamın Peygamberimizin
en sevdiği torunlarını öldürmesine... Her
şeye kadir olan yüce Allah niye
önlememiş?.. Softa, Bektaşi'yi terslemiş,
"Çok konuşma kâfir olursun!" diye...
Bektaşi "Madem kâfir oluyorum!" deyip
papaza gitmiş, aynı soruyu sormuş...
Papaz, "Sen ne diyorsun!" diye lafa
başlamış: "Biliyorsun, Đsa Peygamber bizim
inancımıza göre Allah'ın oğludur, Yahudiler
onu çarmıha gerdiler" deyince, Bektaşi
atılmış: "Anladım, anladım, kendi oğlunu
kurtaramayandan torunlarına ne hayır gelir!
demek istiyorsun...“
YOK DEMEYE
Vaiz Tanrı'yı tanımlamaya çalışıyordu.
"Ne yerdedir, ne gökte, ne yer, ne içer,ne
doğmuş, ne doğurmuştur..."
Bektaşi dayanamadı : " Hoca, sen şuna
yok diyeceksin ama dilin varmıyor.."

ERĐK
Ramazan ayında Bektaşinin birini ağzında
erikle yakalamışlar ve nebu hal efendim
iftara daha çok var demişler. Bektasi de ben
bunu ağzıma koydum ki iftara kadar
yumuşasın
sonra
yiyeceğim
demiş.
HAMURUMUZ TOPRAKLA YOĞRULMUŞ
Softaların
arasına
düşen
Bektaşi'yi
neredeyse
zorla
camiye
sokmuşlar.
Herkes
abdesini
almış.Namaza
durmuşlar.Softalardan
birisi
Bektaşi'ye
çıkışmış
:
-Erenler,
abdest
almadınız!
Bektaşinin
yanıtı
şöyledir
:
-Đmanım,
bizim
hamurumuz
toprakla
yoğrulmuştur, pek su ile oynamaya gelmez.
BĐR
GÜN
FAZLA
TUTMUŞ
Adama
sormuşlar
:
-Kaç
gün
oruç
tuttun?
-Hastalığım nedeniyle, ancak bir gün
tutabildim!
Aynı soruyu, orada bulunan Bektaşiye
sorunca, hiç istifini bozmadan yanıt vermiş :
-Bu arkadaş benden bir gün fazla tutmuş!
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Bektaşi fıkraları
112 ACĐL

Đnanç derneği yönetim kuruluna yeni
üyeler.
Son yapılan 11 eylül tarihli ortak yönetim
kurulları toplantısında Đnanç derneği
yönetim kurulundan sayın Abdi Cenar ın
istifa dilekçesi gündeme alındı.
Dilekçesinde, yılın büyük bir bölümünü
Türkiyede geçirdiğinden dolayı böyle bir
sonuca karar verdiğini belirtti. Yönetim
kurulu
tarafından
istifa
dilekçesi
onaylanmıştır ve geçerlilik kazanmıştır.
Siz genel kurul üyeleri arasında dernek
yönetim kurullarında görev almak isteyen,
dernek de hizmet vermek ve gönüllü olarak
boş zamanlarının bir bölümünü hayır işlere
ayırtmak isteyen üyeler varsa Đnanç
derneği yönetim kurulu ile bağlantıya
geçebilir.
Üyelerin bilgisine sunulur.

Türk Telekom ve Aselsan, Đçişleri Bakanlığı
ve Ulaştırma Bakanlığı iletişim projeleri
kapsamında
yeni
imzalanan
işbirliği
anlaşmasına göre, Türkiye'de 112, 110, 155
ve 156 gibi acil yardım telefonları
birleştirilerek tek numaraya (112 ACĐL)
dönüştürülecek. Böylece, ortak sayısal telsiz
sistemini kullanabilecek olan kamu güvenliği
ile ilgili kurumlar, acil durumlarda ortak ve
koordineli hareket ederek, halka daha etkin
ve daha hızlı hizmet sunabilecek. Projelerin
hayata geçirilmesi ile kamu güvenliği
personelinin ihtiyaç duyduğu bilgiye sayısal
telsiz ortamından en hızlı şekilde ulaşması
sağlanacak, merkezden mobil ekiplerin yerleri
takip edilecek ve acil durumlarda olay yerine
en yakın ekipler yönlendirilerek en hızlı,
doğru ve etkin şekilde müdahale ile kamu
yararı gerçekleştirilecek.
Kaynak: Milliyet
NOT: Norveçteki acil numaralar şunlardır:
Yangın (Brann)
Polis (Politi)
Ambülans (Ambulanse)
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Domuz gribi
TARĐHÇE
Bu tür bir salgın şeklinde bilinen ilk grip
salgını, "Đspanyol gribi" olarak da
adlandırılan 1918 salgınında, yaklaşık iki
yıl içerisinde 500 milyon kişi hastalığa
yakalandı ve 50 ila 100 milyon kişi hayatını
kaybetti. Bu salgına yol açan grip virüs
H1N1 virüsünün atasıydı. 1976 salgınında
1 kişi hastalıktan 25 kişi virüs aşısına bağlı
oluşan yan etkilerden hayatını kaybetti. Bu
nedenle 1976 salgını, "domuz gribi
fiyaskosu" olarak da bilinir. 1988 salgınında
sadece hamile bir bayan ve doğmamış
bebeği hayatını kaybetti. 2009 yılında
Meksika'da başlayıp dünyaya yayılan
virüs,125 ülkede 122 bin 132 kişiye bulaştı,
939 kişi H1N1 virüsü nedeniyle yaşamını
yitirdi.
BELĐRTĐLER
Hastalığın insandaki belirtileri grip ve grip
benzeri hastalıkların semptomları ile
aynıdır. Belirtiler; ateş, öksürük, boğaz
ağrısı, vücut ağrısı, baş ağrısı, üşüme hissi
ve yorgunluktur. Normalden daha fazla
sayıda hasta ishal ve kusma şikayeti
bildirmiştir.

Bu belirtiler sadece domuz gribine özgü
olmadığı için tanı konulması için hastanın
yakın geçmişi, domuz gribi olan kişilerle
temas edebileceği bölgelerde bulunup
bulunmadığı ya da domuzların ve kümes
hayvanlarının
bulunduğu
ortamlarda
bulunup bulunmadığı sorgulanarak ayırıcı
tanı yönteminin uygulanması gerekmekte
KORUNMA
Domuz gribi solunum (hava) yoluyla
bulaşmaktadır; bu yüzden etkili bir korunma
yöntemi bulunmamaktadır. Ancak, tedbir
olarak, solunum maskeleri dışında, özellikle
kalabalık ortamlarda bulunduktan sonra,
eller sıklıkla sabun ve su ya da alkol içerikli
kimyasallar ile yıkanmalıdır. Đnsanlar ellerini
yıkayamadıkları durumlarda, ağızlarına,
burunlarına
ve
gözlerine
elleriyle
dokunmaktan kaçınmalıdır. Eğer öksürme
gerekiyorsa ağız bir bez ya da kağıt ile
kapatılmalı ve kullanılan kağıt ya da bez
hemen çöpe atılmalıdır. Domuz gribi ile ilgili
aşı
araştırmaları
yapılmaktadır.
Kaynak:Wikipedia
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Domuz gribi – 2009 salgını verileri

██ Ölümlü kesin durumların bilindiği yerler ██ Kesin durumların bilindiği yerler
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