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öN SöZ 

XI. Yüzyıldan itibaren Orta Asya'dan batıya gönül adımlarıyla yü
rüyen Türk boyları, yeni bir inanç, yeni bir yaşama sevinciyle dopdolu 
bir yeni «Var-oluş» esprisi içinde Anadolu Coğrafyasına ilk adımlarım at
tılar. Bu bir kutsal yürüyüş, anlamlı bir özlem, bir sıcak kavuşmaydı. Bin
lerce yıllık köklü çınaı: ağacı, Anadolu toprakilmnda ezeli ve ehedi tarih 
bilinci içinde sağlam kök, taze dal, turlanda meyva olarak mozayikleşe
cek, yeryüzü gündeminde önemli yerini alacaktı. Mutluca çağrışımlara 
açılan zamanın bir yerinde, y~ni bir yurda kavuşmamn, manevi güçlerle 
kılı kırk yarareasma el ve gönül birliği içinde madde ve mana olarak ya
pılaşmanın serince rüzgarlatın.ı müjde çiçekleri halinde duyar ve görür
seniz elbette gurur duyarsınız, sevinirsiniz. 

Bir muhteşem ve mutlu olayın gereğini yerine getirmekten daha 
önemli olan husus, o olayı bir giysi gibi eyninioze giyip kuşanmanız, «bir 
nefes sıhhat gibi» bu gerçeği canevinizde yaşamanızdır. 

özlenen, izlenen, hızlanan tarihi bir özlemin, }\.ültür ve sanat varlı
ğıyla, duyarlığıyla çepeçevre katlanarak, güvercin donuyla kaiıatlanarak, 
Suluca Karahöyükte, yere ilk ayak hasışında, en sert kayaları hamur ha
line getiren sevecen, umut dolu ve yumuşak bir yürüyüş, bıu yürüyüş ... 

Bencillikten uzak mı uzak, sevgisinden, şefkatinden emin, güven için
de, nirengi noktalarında Alperenlerden, gönül erlerinden, himmet, nasip, 
güç ve ilham alarak, daha bir derlenip toparlanarak, enine boyuna büyü
yen, geçtiği toprakları değişmez yatak haline getiren ç.avgın nehirleri an
dıran bir yürüyüş ... 

Tarihe muhteşem sayfalarla nakşediien, Anadolu'nun gönül gönül fet
lıini savaştan, silahtan önce, kültür ve sanat erleri, inanç erieri gerçekleş
tirdiler. Feridüdin-i Attar'ın Piri Türkistan olarak isimlendirdİğİ Ahmet 
Yesevi, bıu gönül fethinin ilk mimarlarından, ilk öğretmenlerinden, ilk ko
mutanlarındandır. 

Bir bayrak yarışı gibi bu var-oluş; ismi bilinen, bilinmeyen on binler
ce Horasan eri, Alperenler, fütüvvet erleri, hal ve gönül erieri ozanlar, şair
ler ve inanç erieriyle sürdürülmüş, başarıyla sonuçlandırılmıştır.· 

insanı canlıların en şerefiisi olarak kabul ve ilan eden, köleyle im
paratoru, kul-olma, gönül-olma kefesinde mihenge vururcasına eşitleyen, 
insana sayısız muştular ,sunan ilahi gerçeğin, en ince detaylarına kadar 
aranarak bulunmasını öğütleyen, tarih şuuru içinde Türk varlığının, hen
liğinin bir potada yuğrulup yeni bir iklimde bütüntenişinin günümüze de
ğin uzantısının, kültür, sanat, tarih ve inanç olarak değerini ve envanteri-



ni düşünmek bile," gerçek gönül sahibini sınırsız bir mutluluğa çeker gö
türür. 

Ahmet Yesevi'nin halifelerinden Lokman-ı Perende'nin Rünkar Hacı 
Bektaş Veli'nin maddi ve manevi hocalığını kabullendiğini, henüz ilk ço
cukluk çağlarında gösterdiği iki kerametle isminin başında yer alan «Rün
kan ve «Hacı» unvaniarının Lokman-ı Perendi tarafından hayranlıkla 
kendisine verildiğini biliyoruz. 

Hocasından aldığı himmet ve nasiple Hacı Bektaş Veli, Anadolu in
sanını bir inanç aydınlığı ve sevinci içinde gönül gönül eğitti. önce insanı, 
insan olmasının sınırsız değerini, sonra insanlar arasındaki ilişkilerde 
karşılıklı hal ve hareket tarzının önemini, ince kurallarını öğretti. Haya
tını, yaşadığı olayları gönül-deyişi olarak. özdeyişler halinde sundu. Rün
kar Hacı Bektaş Veli'nin on üçüncü yüzyıl patentli düşünceleri, gün.ümüz
de de aynen yürürlüktedir ve geçerlidir. Günümüz olayl~rını sinema şeridi 
gibi gözlerini•zin önünden bir geçiriniz. Bu özdeyişler günümüzde de her 
derde deva, her yaraya merhem, her üzüntüye bir tesellidir. Espri olarak 
okuduğunuz iki satır, iki yıla denk bir düşünce yumağı halinde sizi yur, 
yıkar, fetheder yolu.nuz, yönteminiz olur. Rünkar Hacı Bektaş Veli; Bir 
insanın, «Okunacak en büyük kitap insandır» özdeyişi ile yorumlanması
nın gerektiğini, çalışmanın en büyük keramet sayılacağını, dili dini, rengi 
ne olursa olsun iyi olanıann daima takdir edilmesi gerektiğini, en büyük 
ibadetin topluma, bütün insanlığa hizmet etmek olduğunu, insana saygı 
göstermenin tannya saygı göstermek sayılacağını, ilimden gidilmeyen yo
lun sonunun karanlık olduğunu Anadolu insanına yol gösterici bir gönül 
eğitmeni olarak, halkın konuştuğu, anlaştığı tatlı bir Türkçeyle anlattı. 

Hacı Bektaş Veli'nin Hakka yürümesinden sonra ikinci pir olarak ta
nınan Balım Sultan, Bektaşi tarikatının kurulup gelişmesinde büyük çaba 
sarfetti. Anadolu halkı arasında, özellikle Yeniçeri ocağında Bektaşilik 
bir gönül ve inanç kuruluşu olarak benimsendi, sevildi. On üçüncü yüz 
yılda Anadolu'yu bir yatan bilerek bir bayrak, bir inanç altında toplanan 
Türk boylan, Türk geleneklerine bağlı kalarak, islamiyeti candan benim
seyip kabullenerek Hacı Bektaş Veli'nin uyduğu, uyguladığı prensiplerine 
gönül vererek teşkilatlandılar. Anadolu'da sevgi haleleriyle tU:tuşturulan 
bu çerağ Anadolu'dan Rumeli'ne yayıldı. 

Yan destan ve menkıbe halinde Hacı Bektaş Veli'nin düş gibi gün
lük hayat.ı Vilayet-Namededir. Bir solukta okunacak bu olaylar zinciri bir 
masal dünyasına çeker götürür insanı. Vilayetoome'nin. özü, özeti insan
dır. insana sevgidir, saygıdır. ip.sanı her ne halde ve durumda olursa ol
sun, hoş görmeli'dir. Bunun için Hacı Bektaş; «insana saygı, tannya say
gıdır» özdeyişi ile bu duygusunu bütünleştirir. İki sözeüklü bir şaheser 
özdüşünceyi gönül· gönül dillendirir, asırlar boyu yürürlükte kılar; «İn

cinsen de incitme!» der. «En yüce servet ilimdir» diye ilave eder. Peygam. 
ber efendimize sahabilerden bir zat soruyor : « Y aresulallah, yanm saatlik 



ömrüm kalsa ne tavsiyede bulunurSunuz?» Peygamber efendimiz cevap 
veriyor : «Ağaç dikiniz ve ilim tahsil ediniz ! » Hacı Bektaş Veli «Ara, bul':. 
diyor :«Her ne ararsan kendinde ara!.» 

Onbir ve onüçüncü yüzyılda insanlık alemine maddi ve manevi şifa su
nan gönül erieri insan'ı konu alır, insanın sınırsız, mutluluğunu dile geti
rir. Hacı Bektaş Veli, «Ayrım yapmayınız, hiç bir milleti küçümserneyiniz 
ve ayıplamayınız» der, duygularını yapıcı, eğitici bir duyarlılıkla noktalar; 
«Düşmanınızın dahi insan olduğunu unutmayın.» Vilayet-name insanın 
günlük hayatını madde ve mana olarak, hu·zura kavuşturacak olaylarla 
ve öğütlerle doludur. Bu olaylar, bu öğütler gönül tenerinizden hoş name
ler yansıtacak bir güzelliktedir. 

Panel olarak, yayın olarak, program olarak Hacı Bektaş V eli anma 
törenlerine katkımız, katılışımız, bu düşüncelerin ışığı altında gerçekleş
miştir. Törelerimize, kültürümüzü zenginleştiren çağdaş yoruma açık tu
tan kutsal programları, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün «Tasada 
ve kıvançta bir olma» esprisi içinde ulusca birlik ·beraberlik ilkesine tam 
bir uyum sağlayarak yapmayı, yürütmeyi kutsal bir görev biliyoruz. 

Bu panelin hazırlanmasında büyük emekleri ·geçen gÖrevlilere, yurt 
içinde ve dışından buralara kadar gelip bizi aydınlatacak bilim adamlarına 
ve hizmeti geçen diğer ilgili arkadaşlara içten teşekkür ederim. Paneli bu
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düşünce ve dileklerle açıyorum. Hayırlı olsun. 

Dr. Vefa TANlR · 
TBMM Başkanvekili, Konya Milletvekili ve 

TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanı 





SUNUŞ KONUŞMALARI 

ihrahim BiRLER :TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu (Görevlisi) 
Sayın Başkaııım, değerli konuklar «Hoşgörü ve Hacı Bektaş Velb 

Panelimizin ev sahibi, Belediye Başkanımız &ı.yın Mustafa özcivan'ı, siz
lere hitap etmek üzere, kürsüye davet ediyorum. 

Buyurun Sayın Başkanım. 

Mustafa öZCiV AN : (Hacıhektaş Belediye Başkanı) 
Böyle çoşkulu bir kalabalığı, bu kadar hoşgörü içerisinde bir arada gör

menin onuru ve gururu içerisindeyim. 
Sayın Meclis Başkanvekilim, değerli konuklar; 32 nci Ulusal, 6 ncı 

Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür-Sanat Etkinlik
leri çerçevesinde düzenlenen «Hoşgörü ve Hacı Bektaş Veli:. Paneline 
hoş geldiniz. 

Alevi-Bektaşi kültürünün temelini oluşturan hoşgörü ve insan sev
gisi, yedi yüz yıl önce bu topraklardan yayılmaya başlamış. Bugün tüm 
dünyanın kabul ettiği, evrensel insan haklan, sevgi ve kardeşlik, Hacı 
Bektaş Veli'nin felsefesi olmuştur; bu olgu, Alevi-Bektaşi toplumunun da 
yaşam biçiminin temel ta~lannı oluşturmuştur. 

Çok değerli hocalanmın katıldığı ve bu düşünceye, bu felsefeye şey
ler katacağına inandığım bu panele emeği geçen Meclis Kültür, Sanat ve 
Yayın Kurulu Başkanı ve Meclis Başkanvekili Sayın Dr. Vefa Tanır'a, Ku
rul üyesi, Meclis idare Amiri, Cumhuriyet Halk Partisi istanbul Milletve
kili Sayın İbrahim Gürsoy'a ve Kurul çalışanlanmn tamamına şükranla
nını arz ederken, tüm gönül dostlannı bir kez daha çağınyorum : Gelin 
canlar bir olalım. 

Saygılarımla. 

ihrahim BiRLER : Nevşehir Valimi·z; Sait Eker' i konuşmalanın 

yapmak üzere davet ediyorum. 
Buyurun Sayın Vali. 

Sait EKER : (Nevşehir Valisi) 
Değerli konuklar, salondaki ısının giderek yükselmesi, herhalde, en 

kısa konuşmanın faydalı olacağı yönünde. 

Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilimiz, sayın parlamen
terler, değerli ilim adamlan, sevgili Hacıbektaşlılar; bugün, sabahtan 
12.3Q'a kadar görkemli bir t&en icra ettik. Bu törende, sizlerin gösterdiği 
misafirperverlik, gösterdiğiniz olgunluk, her türlü takdirin üzerindedir. 
Bu bakımdan sizlerin adına teşekkür ediyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, değerli misafirler; ülkemizin yeti§tirdiği çok 
kıymetli ilim adamları, burada, Hacı Bektaşi Veli felsefesi doğrultusunda 
ho§görü üzerine kıymetli fikirlerini bizlere sunacaklardır. Ben, bu ha
'Zırlıklarından ve bu yardımlarından dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanvekili Sayın Vefa Tanır'a, sayın parlamenterlerimize ve katılını

larından dolayı da sayın ilim adamlarına teşekkür ediyorum. 

Saygılarımla. 

ihrahim BiRLER : Sayın Ba§kanım, değeTli konuklar; Hacıbekta§ 

ilçemizde büyük bir ço§kuyla gerçekle§tirdiğimiz bu panelin hazırlanma
sında öncülük eden, lokomotif görevi üstlenen, istanbul Milletvekilimiz. Sa
yın ihrahim Gürsoy, Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu üyesi ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi idare Amiri olarak sizlere hitap edecektir. 

Ben, sayın milletvekilimi, mikrofona davet ediyorum. 

Buyurun efendim. 

ihrahim GüRSOY (istanbul Milletvekili) : 

Sayın Başkanvekilim, Sayın Valim, Sayın Kaymakamım, değerli mi
safirler, basının ve televizyonurt değerli mensupları, bu salona canlar; he
pinize saygılar sunuyorum. 

Türkiye BUyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu ve Ha
cıbekta§ Belediyesinin birlikte organize ettiği ·etkinliklerimize, organizas
yon komitesi adına hoş geldiniz diyor; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Umutların yok olmaya başladığı, çare kapılarının kapandığı, ayrılık
ların, düşmanlıkların, kin ve nefretierin Anadolu'ya hakim olduğu bir dö
nemde etrafını güneş gibi aydınlatan, o günden bugüne, Anadolu'dan tüm 
dünyaya sevgi ve hoşgörüyü yayan Hünkar Hacı Bektaş Veli, bizim için, 
sonsuza kadar kapanmayacak bir güven kapısıdır. 

Hacı Bektaş Veli öğretisi, Anadolunun bin yıllar sonucu yarattığı bi
rikimi, islamın en güzel değerleriyle harmaniayan tek öğretidir. Klrtla ku
zuyu karde§ ya§atan, insana secde eden, ilkelerini insan olmanın getirdiği 
temel erdemlerden alan, hoşgörü ve sevgiyle bir bütün oluşturan anlayı§
tır. 

Hacı Bekta§ Veli felsefesi «eline, diline, beline sahip olma» düsturunu 
kaynak alır. Bugün her güzelliğin temelinde, bu düstur yatmaktadır. Bu 
güze)liklerden hareketle, insan olmaktan kaynaklanan erdemler şekille
nir meyve verir. 

islam dünyasının bugünkü durumu gözönünde bulundurulduğunda, 
onun düşünceleri, gerçek hak yolunda yürümek isteyenleri sahip· olabi
lecekleri ve enginleri fethedebilecekleri tek rehberdir. islam maskesi al-
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tındakana susamışiann cihat ilan ettiği, insanları katlettiği, şerin her tür
lüsünü göz kırpmaksızın sergilediği bir ortamda, Rünkar Hacı Bektaş 
Veli, sonsuz hümanizmayla öne çıkmaktadır. 

Bilindiği üzere, cumhuriyete ve onun laik niteliğine karşı sinsice ve 
haince faaliyetler yürütülmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu cum
huriyetin kurucusu, elbette ki, onun koruyucusu olacaktır. Hacı Bektaş 
Velinin açtığı yolun takipçileri, her zaman, ilerici, laik ve çağdaş olmuş-
lardır. · 

Burada, Kurtuluş Savaşımn büyük mücahidi Cemalettin Efendimizin 
ölmeden az önce bir sır olarak Veliyettin Efendimize anlattığı Atatürk 
ile ilgili bir arnsım sizlere aktabnak istiyorum : 22 Aralık 1919'da Mucur 
Kaymakamı ile birlikte hasta olarak yatağında yatan Cemalettin Efendi
mize ziyaretimize gelirler. Atatürk, bölgede yapilan özel şarabı merak 
eder; getirirler, paşa biraz içer; sonra, efendimiz ile birlikte odada yalmz 
kalır ve başbaşa gecenin geç saatlerine kadar konuşurlar. Konuşmalarının 
bir yerinde, efendimizin, Atatürk' e «Paşa Hazretleri, cesaretli. ve basiretli 
iradenizle Türk Milletinin düşmanı kahredeceğine inancım sonsuzdur. 
Yüce Allah'ın milletimize müesser edeceği zaferden sonra, cumhuriyetin 
ilarum düşünüyor musunuz?» der. Cumhuriyet kelimesinin böylesine açık
yüreklilikle söylenınesi karşısında, Atatürk heyecanlanır; dikkatle efen
dimizin gözlerine bakar, kendisine biraz daha yaklaşır; onun elini avucu
nun içerisine alır, kulağına fısıldar gibi yavaş; ama, kararlı bir sesle «Ü 
mutlu günün ilanma kadar aramızda kalması kaydıyla, evet Çelebi Haz
retleri» der; ancak, efendimizin ömrü, bu mutlu günü görmeye yetmez. 

Daha kurulduğu ilk günden bu yana, bu anlayışın takipçileri, cumhu
riyetin yapı taşları, neferleri ve Ya§atıcıları olmuştur. Mustafa Kemal 
Atatürk'e hiç tereddütsüz destek verenlerin torunları, bugün de Ulu ön
der Atatürk'ün emanetini ileri götürme şuurunu taşımaktadır. 

Bugün, cumhuriyetimize yönelmiş bulunan saldınlar karşısında, Ha
cı Bektaş Veli'nin düşünceleri yol göstermektedir. Hacı Bektaş Veli «ren
ginden, dininden, farklı kökeninden ve düşüncesinden ötürü kimseyi ayıp
lamayın; bi•zim yolumuz, sevgi, banş, dostluk, kardeşlik, hoşgörü yoludur; 
bencillik, düşmanlık, ikicilik, kıskançlık gibi kötülükleri olanlar bizim yo
lumuza gelmesin« der. 

Değerli dostlarım, Hacı Bektaş'ın hoşgörüsünden hareket ederek ken
dimize sahip çıkacağız, ülkemize sahip çıkacağız, değerierimize sahip çı

kacağız. Sizin gibi canlar olduğu müddetçe, ilkelerde yaşayacaktır. Hacı 
Bektaş Velimiz de, her zaman, bizlere bayrak olacaktır. 

Değerli konuklar, bu düşüncelerle sizleri tekrar saygıyla selamlıyor 
ve kürsüye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilimiz Sayın Vefa Ta
nır'ı davet ediyorum; saygılar sunuyorum. 

ll 





ACIS KONUSMASI • • • 

Dr. Vefa TANlR 
.. Konya Milletvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ~kanvekili 
TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanı 
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Dr. Vefa TANlR 

Konya Milletvekili 

TBMM Başkanvekili ve TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu 
Başkanı : 

Sayın Hacıbektaşlılar, 

Azrz Konuklar, 

Madem ki keramet hırkada değil, taç-ca değil, unvanda değil, eti
kette değil~ öyleyse, salondaki bütün dostlan saygıyla selamlıyorum. 

Efendim, hava bakımından biraz sıkıcı bir panel olacak; ama, iki yıl
dan beri, Türkiye'nin, Kars'ında, Bahkesir'inde, Samsun'unda, Konya'sın
da, bu tip panelleri yaptık. Daha serin havalar vardı, daha güzel salonlar 
vardı; fakat, bizi dinleyenler, bu kadar coşkulu, bu kadar kalabalık de
ğildi. Ateş ne kadar olursa olsun, bu coşku, bugüne kadar yaptığımız pa
nellerin en canlısıdrr; dinleyenlere teşekkür ederim. 

Bu panelin sunuş konuşmasında, her zaman sıkıntı çektiğimi söyle
rim; çünkü, birazdan belki içinizde bir sabırsız çıkacak «nerede panel» di
ye &oracak; arkadaşlar yerlerini almış, isimlerini almış, hala panele geçile
memiş. Sıkıntının birisi bu ; millet paneli beklerken, biz, burada, hala, pa
nelin sunuş konuşmasını yapıyoruz. 

ikincisi, bu saygıdeğer isimler, Hacı Bektaş Veli'yi parseliemişler; 
kendileri, burada, Hacı Bektaş Veli'nin büyük kişiliğini ayn ayn sizlere 
sunacaklar. Şimdi, acaba, bu sunuş konuşmasında, onların parsellerine gi
riverir miyim? ... işte, panel sunuşunun zorluğurrdan birisi budur; parsel
lere müdahale edebilir miyiz, parsellerine sokarlar mı? Bilmem ; Lütfü 
Hoca «hayır» der gibi oldu «arada, yollarda gezin» diyor. 

Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Kurulu, iki yıl
dan beri, bu tip panelleri yapar. UNESCO, 1995'i hoşgörü yılı ilan ettiği 
zaman, ilk aklımıza gelen, biz, daha evvel davranalım, madem ki hoşgörü 
yılıdır; hümanizmi, bu Avrupalıların ellerinden alalım; onlar 1995'te dö
necekler, ta Dante'ye gidecekler, Bocasso'ya gidecekler; biraz daha asır
lar geçecek Gote'ye gelecekler; ama, bizim, Mevlanamız var; bizim Hacı 
Bektaş V elilerimiz var; bizim Hacı Bayram V elilerimiz var; bizim Koca, 
Yunusumuz var. Eğer dünyada bir hümanizm varsa, bu yüce değerler, 
herkesten evvel, hoşgörüyü, bütün dünyaya sunmuşlardır. Gelin biz bun
ları öne çıkaralım dedik; geçen sene, ekimde «Mevlana ve Hoşgörü Yılı» 
nı hazırladık. 
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Sonra, Selçuk üniversitesi «Hoşgörü, Hacı Bayram Veli, Hacı Bek
taş Veli ve Gote:. diye, ikinci bir hoşgörü paneli hazıdadı. Bugün, yine, 
biz, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu, Ha
cıbektaş Belediyesi ve Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri Komitesi tş
birHğiyle müştereken «Hoşgörü ve Hacı Bektaş Veli» Panelini hazırladık. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu katkılarında, şüphesiz "huzuru
nuzds. itiraf etmek isterim- Kurulumuzda, bizi bu noktaya götüren; İbra
him Gürsoy olmuştur. Eğer, ihrahim Gürsoy'un ısrarları olmasaydı, belki 
böyle bir paneli Türkiye'nin başka bir yerinde yapacaktık; ama, kendisi 
inananlardan olduğu için, bu Kurulu, bu panele iştirak etmeye zorladı. 

Dünden beri büyük bir bahtiyarlık hissediyorum; Türkiye Büyük 
Millet Meclisi; yani, sizin seçtiğiniz insanlar, bu kadar insanın gönül vere
rek toplandığı bu panellere, bu toplantılara neden bugüne kadar iştirak 
etmemiş, onun üzüntüsünü duydum ve adım atılmış olmasından dolayı, 
onun sevincini yaşadım. Böylece, bu yıl bir adım atılmıştır, önümüzdeki 
yıllarda bu paneli -tabii, bu etkinlikleri hazırlayan komitenin emrinde 
oluruz- biz, bir şey empoze etmeyiz; ama- bir gün öncesine almak; yani, 
dün yapmak, bugünkü coşkunun içine girmeden bunun ilmi hüvviyetini 
daha geniş işlemek, bence daha iyi olurdu gibi geliyor. önümüzdeki yıllar
da bunu düşünmek, daha rahat bir yerde düşünmek, bugün Sayın Cum
hurbaşkanımızın gurur verici vaatleri, daha büyük bir salon içerisinde, 
devlet er kanının, bakanların, Başbakan Yardımcısının sözleri, inşallah 

yeni seneye gerçekleşebilir mi; ama, böyle bir panelin açık havada da, 
akşamın serinliğinde de, rahatlıkla yapılma imkanı vardır; çünkü, siz, 
her ne kadar buraya gönül bağıyla geldiniz, bundan daha sıkıcı bir havaya 
razısınız- öyle okuyorum gözlerinizden- ama, pek fazla da eza, cefa yap
maya hakkımız yoktur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür Sanat ve Yayın Kurulu, bu pa
nelleri yaptıktan sonra, buradaki bütün konuşmaları toplar ve bir kitap 
halinde çıkanr. Tabii bu kitabın önünde, benim de bir önsözüm olacaktır; 
şimdi, onun hazırlanınışı var elimde, size onu. okumak isterim; ama, bil
mem sabrınızı taşınr mıyım; onun için, ondan vazgeçiyorum, şöyle koy
dum; o kitabın önsözüne gelecek ; basın isterse yazılı metin vereceğim. 

Şimdi, bilmiyorum, panelde konuşacak arkadaşların akıllanna geldi 
mi; konuları var mı; onlar çok büyük üstadlar, bir yol tutturayım baka
yım nereye gidecek; şüphem de var. 600 senelik bir tarih, Selçukluyu da. 
katarsaniz daha fazla. lOOO'li yıllarda Anadolu'ya girmişsin iz; 1923'e ka
dar gelmişsiniz. lOOO'li yıllarda girdiğiniz Anadolu'da, 1923'e kadar, inan
dığınrz dinin dili Arapça, konuşulan dil Osmanlıca, edebiyat da Farsça. Bü
tün bunlar, şaşaalı iki imparatorlukta da işlenmiş. Dinde Arapça, edebiyat
ta, kültürde Farsça, resmi yazıda Osmanlıca. Birden dağılmış, Anadolu'da, 
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yalnız 1923'ten sonra; ama kaybolm.amış, hazırda bir Türkçe var. 'işte 
Analolu'yu Türk kılanlar, Türkçe'yi. unutturınayanlar, Hacı Bektaş Veli
ler, Yunus Emreler. Bunılar Anadolu'nun kandilleri, mumlan; karanlığı 
aydınlatanlar. 

Değerli panelistler bu konuya yönelirlerse, ben, bahtiyar olacağUn. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

ihrahim BIRLER : Sayın Başkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. 

Değerli konuklar, panelimize katılamayan, başta Sayın Başbakanı
rn.ız, Bakanlar Kuruılu üyelerimiz, siyasi parti genel başkanlarırn.ız, grup 
yöneticileri, telgraflarıyla, siz değerli heyete, şükranlarını ve iyi dilek
lerini sunmaktadırlar ve bugün, meydanda yaşadık, bütün kanatlarıyla, 
bütün renkleriyle birlikte, devlet oradaydı, devletin başı oradaydı, Hükü
met oradaydı, Parlamento oradaydı ve bugün aramızda olan gazeteci, ya. 
zar, sanatçı, Sayın Zülfü Livaneli kısa bir konuşmayla hU'zurunuzda. 

Zülfü Ll VANELI : Sevgili dostlar, ben, panelde konuşmacı deği. 

l!m, resmi bir sıfatla açılış konuşmalarında da yokum; ama, hem resmi 
kişilerin hem panelistlerin hem de sizlerin yakın bir gönül dostu olarak, 
sizlere sadece merhaba demek için buradayım. 

Ve, tabii ki, Hacı Bektaş V eli'yi anmak, değerli panelistlerin biraz 
sonraki konuşmalarıyla daha da çok mümkün olacak. Hem bilimle sanatı 
başbaşa götüren hem de müthiş bir dünya, evren anlayışını insanlığa he
diye eden Hacı Bektaş V eli, enine boyuna araştınlacak. Ben, tabii ki, bu 
konuya girmek istemiyorum; sadece şunu söylemek istiyorum : Buraya 
gelırken, otobüsler gördüm; izmir'den, Aydın'dan, Yalova'dan, Adana'
dan gelenler vardı ; Türkiye'nin dört bir köşesinden insanlar otobüslere 
binmişler, bu sıcaktaburaya akın ediyorlar. 700 sene önce ölmüş bir in
sanın, nasıl olursa olsun, bir veli olsun, ne olursa olsun, bu kadar büyük 
bir coşkuyla buraya getirmesi, sevgiden ve inançtan başka hiçbir güçle 
başarılamaz; hiçbir devlet gücü bunu başaramaz, hiçbir diktatör bunu 
başaramadı, hiçbir kral ve hiçbir cumhurbaşkanı bunu başaramadı; gö. 
nüllere taht kuran insanlar başardı. 

Bu yüzden, diyoruz ki, en büyük otorite, çağlar üzre gelen, adaletten 
yana olan, haktan yana olan, insandan yana olan otoritedir; bunun üze. 
rinde otorite yoktur ve biz çok şanslıyız ki, Hacı Bektaş Veli gibi bir bü. 
yük değere sahibiz, Yunuz Emre'ye sahibiz, Pir Sultan Abdal'a sahibiz, 
Kaygusuz Abdal'a sahibi·z, Pir Balım Sultan'a sahibiz ve ben, sizlere te:. 
§ekkür etmek istiyorum. Biz, Türkiye'de, acı şeyler yaşıyoruz. Her gün 
basında, televizyonda, gördüğümüz, izlediğimiz şeyler ya da politik geliş
meler, bize fazla umut vermiyor; ülkemizin etrafındaki gelişineler de bi-
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ze umut vermiyor; ama, bize umut veren şey nedir biliyor musunuz : Bu 
·Hacı Bektaş isminin böyle yaşatılması, Pir Sultan isminin böyle yaşatıl
ması ve iyi ki, bugün, Türkiye'deki gerçekten aydın sözüne layık olan bü
tün aydınların, bütün güvencesi, umudu, sizler gibi büyük bir kitlenin, 
Hacı Bektaş torunlarının, Pir Sultan Abdal torunlarının Türkiye'de var
lığıdır. Sizlere teşekkür ediyoruz; bizim en büyük güvencemiz sizsiniz. 

Hoşçakalın sevgili dostlar. 
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HOŞGöRü VE HACI BEKTAŞ VELI 

PANELI 

OTUR UM BAŞKANI --:- Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın BaŞ
kanvekili, Sayın idare Amiri, Sayın Vali, Sayın Kaymakam, Sayın Bele
diye Başkanı, basınımızın ve televizyonumuzun değerli temsilcileri, sayın 
konuklar; Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulun
ca düzenlenen «Hoşgörü ve Hacı Bektaş Veli» konulu Panele nazik davet
leri nedeniyle, Kurula şahsım ve değerli konuşmacılar adına teşekkürle
rimi arz eder, sizlere hoşgeldiniz. der, sevgi ve saygılarımı sunaı:ım . 

. Değerli konuklar, konuğumuz sizler; konumuz, hoşgörü ve gerçekler
den söylencelere, düşüncelerden duygulara, sevgilerden umutlara, zaman 
ve mekan tanımadan uzanan, kadının, erkeğin, gencin, kocanın, yetimin, 
yoksulun yüreğini sevgi sıcaklığıyla dolduran, karanlığın, katılığın, yobaz
lığın karşısına dikilen, yol gösteren, ayağını hamura basarcasına, Anado
lu toprağına, kültürüne basan, geçmişten getirdiklerini şimdiye kaynaştı
np, geleceklere seller gibi akıtan, yaşadığı toprağın değerlerine sahip çı
kan, kırsal kesimlerde yaşayanlara seslenen, haklının, bilmezin, safın, te
mizin, yoksulun yanına çadınnı açan, onların yardımiarına koşan, her dem 
yeniden doğan, iyilik dolu, gani gönüllü, kötülüğe ve karanlığa, aydınlık 
ve hoşgörüyle uzanan, savaşı barışla durduran, gönül adamı, Rünkar Ha
cı Bektaş V eli. 

Değerli konuklar, elimizde yeterli tanıtıcı kaynak ·bulunmayan Hacı 
Bektaş Veli'yi tanımanın, felsefe ve düşüncesini anlamanın en iyi yolu, 
onun düşünceleriyle beslenen Alevi-Bektaşi toplumunun içinde olmak, on
larla birlikte yaşamak, kültürlerini ve ekonomik, sosyal, yargısal, inanç
sal, eğitsel, folklorik değerlerini objektif ölçülerle nitei·endirmek olacaktır. 
Hacı Bektaş V eli'nin yaşadığı 13 üncü yüzyıl Anadolu' su, hepimizin bildiği 
gibi, her yönüyle depremler ve felaketler ülkesi olarak görülmektedir. işte, 
böyle bir ortamda, Horasan'dan Anadolu'ya gelen Hacı Bektaş Veli, bura
ya evrensel kardeşliğin, birliğin, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, ba
nşın tohumunu ekmiştir. Hacı Bektaş Veli «İncinsen de incitme» «Gaza
bını yutucu, sır saklayıcı, ayıp örtücü ol» «Düşmanınızın dahi insan ol
duğunu unutmayımz» «Civanmert odur ki, kınlmaya değer kimseyi bile 
kırmaz» diyerek hoşgörünün doruklarına Çıkarak, en güzel ve evrensel ör
neklerini vermiştir. 
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Değerli konuklar, şimdi, panelimizin konusu ü2erinde, değerli konuş
macılar, Sayın Prof. Dr. Toktamış Ateş, Sayın Prof. Dr. irene Melikoff 
Sayın tsrnet Zeki Eyüb•)ğlu, Sayın Dr. Lütfü Doğan, Sayın Feyzi Halıcı 
sırasıyla söz alacaklardır; ancak, mekanın sıcaklığı, sizlerin daha fazla 
sıkıntıya düşmemesi için, zamanımızın da sınırlı olması nedeniyle, çok 
değerli panelistler, bilim adamlanmız, 20'şer dakikalık bir konuşma sÜresi 
kullanacaklardır: Kendilerinden özellikle buna riayet etmelerini rica edi
yorum. 

«Haksıza,yobaza, elbet karşısı'Z 
Pazar eyleyene ~onsuz çarşıyız 
Kainatta insanlığın arşıyız 
Erenler .ceminde erimiz vardır» 

1944 istanbul doğumlu; istanbul üniversitesi iktisat Fakültesi ve 
Basın Yayın Yüksek Okulu öğretim üyesi, Demokrasi Kavramı, Tarihsel 
Süreç, ilkeler, Türk Devrim Tarihi, Kemalizmin özü, Osmanlı Siyasal Ya
pısı, Siyasal Tarih adlı eserlerin yazan, Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi, 
ülkemizin ender yetiştirdiği, gözünü budaktan, sözünü dudaktan esirge. 
meyen değerli araştırmacı, bilim adamı, Sayın Prof .. Dr. Toktamış Ateş'e 
bildirisini sunmak üzere söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Ateş. 

Prof. Dr. Toktamış ATEŞ (Gazeteci-Yazar) : 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Efendim, öyle bir takdim edildim ki, ben de kim çıkacak diye merak 
ediyordum, ben çıktım. 

Bugünkü toplantı konusu «Hoşgörü ve Hacı Bektaş V eli:. başlığı al
tında bana söylendiği zaman «Hacı Bektaş konusunda, kendimi, pek faz
la düşünce ortaya koyacak düzeyde yetkili ya da yeterli görmem; ama, 
hoşgörü konusunda konuşurum. Ben, hoşgörüyü incelerim, Hacı Bektaş 
V eli'yi, diğer arkadaşlar ineelen dedim. 

Değerli arkadaşlanm, biraz sonra da kavramı tanımladığım zaman 
üzerinde duracağım gibi, hoşgörünün olduğu yerde tahammül olması ge
rekir. işte, bu, bizim, çok sıcak havada olan panelimizde, hem hoşgörünü
ze sığınmak hem de tahammüllerinize güvenmek durumundayız. 

Hoşgörü, çok karıştırılan bir kavramdır. Şimdi, ben, bu kavramlar 
üzerinde biraz yoğun d uruyorum; çünkü, bizim bu konularda yaptığımız 
konuşmalar bir noktada sağırlar diyaloğuna dönüşüyor. Aynı kavrarnda 
farklı şeyleri anlatıyoruz, bazen, aynı şeyi farklı kavramlarla aniatıyoruz 
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ve ne bizim söylediğimizi karşımızdaki insan anlıyor ne karşımızdaki in
sanın söylediğinden bir şey anlayabiliyoruz. 

Hoşgörü, bir insanın, bir grubun, ya da bir topluluğun, kendinden 
farklı düşünceleri olan, kendinden farklı değerler sistemine sahip olan, 
kendinden farklı bir inanış ve yaşam biçimine sahip olan insana, insan
lara ya da 'topluluklara karşı sevecen bir tahammül göstermesi demektir. 

Hoşgörü, tahammül etmektir, farklılığa tahamm,ül etmek;· ama, nasıl 
tahammül etmek, sevecen bir biçimde tahammül etmek, kerhen değil, la
net olsun gibisinden değil. 

. Değerli arkad8.şlar, hoşgörü çok karıştınlan bir kavramdır. örneğin, 
Türkiyemizde ve Türkiye'nin toplumsal yaşamında hoşgörü, laiklik kav
ramıyla karıştırılıyor. Hatta, kimi siyasetçilerimiz -tabii bunlar, bilim 
ad~ndan da bu konuda görüş alıyorlar- «Efendim, bu toplum, laik
lik adına tepki duyuyor, onun yerine hoşgörü diyelim ya da din ve vicdan 
özgürlüğü diyelim» diyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, burada, çok ciddi bir tuzak vardır. Laiklik ve 
hoşgörü, birbirinden epeyce farklı anlamalar içeren kavramlardır. Elbet
te, laik bir düzenin hoşgörülü olması beklenir, elbette, hoşgörülü bir dü~ 
zep.iıi laik olması beklenir; ama, bunun aksine de çok sayıda örnek vardır. 
Laiklik, bir toplumda, yönetenleri~ kurallan koyanların, yasaları yapan
ların yönetme yetkisini, kural koyma, yasa yapma yetkisini din dışında 
bir kaynaktan almaları demektir. Zaten, şöyle bir kafamıiı kaldırıp çev
remize, dünyaya baksak, şöyle bir-iki tane fazla kalın olmayan kitabın say
falarını karıştırsak:, gerek günümüzde gerek bütün bir insanlık tarihi 
boyunca, yönetenlerin kendilerini meşru kıldıkları, kılmaya çalıştıkları ya 
da ·zorla 'kıldıkları üç kaynak vardır; meşruiyyet kaynağı. Bu, ya zorba
lıktır, zorla gasbederler insanları yönetme yetkisini ya dindir, Tanrı'dır, 
bu yetkinin Tanrı adına kullanıldığını iddia ederler ya da bu yetki, halk
tan gelen bir yetkidir. · 

işte, çağlar boyunca baktığımızda, önceleri zorbalıkla insanları yö
netenler, daha sonra, bunun içine bir ikna unsurunu katma:k isteyince, 
din devleti dediğimioz devleti kurmuş, daha sonra aydınlanma diye adlan
dırılan bir dönemde, hurafe ve kör inançla kararan insan beynine, qili
min ışığıyla aydınlık götürerek, insanlar meşru bir yönetimin kaynağının 
halkın iradesi olduğunu anlamışlardır. Bu, hem en basit şekliyle demok
rasinin he mde en basit şekliyle laikliğin başlangıcıdır. 

işte, hoşgörü ve laiklik aynı şey değildir. örneğin, Osmanlı impara
torluğu -ki, Osmanlının da zaman zaman laik olduğu gibisinden indler 
döktürülmekte- hiç kuşkusuz bir din devletidir. Şer'i hukuk,un yanı sıra, 
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geniş bir örfi hukuk alanı vardır. Efendim, geniş bir tolerans ve hoşgörüy
le anasırı farklı devletçikler, farklı uluslar bir arada yaşayabilmişlerdir 
ki, buna «ittihadı anasın diyoruz; ama, Osmanlı, bir din devletidir. Ya
vuz Sultan Selim, gidip, son Abbas! halifesini Mısır'dan alıp, buraya ge
tirip, Ayasofya'da hilafet makamını ve kutsal emanetleri devraldığı için 
degil, daha Osmanlı bağımsızlığım ilan etmeden önce, 1296'da, Osman 
Bey, Bağdat'daki Abbasi halifesine elçi yollayıp izin istediği için din dev
letidir. Zaten, Sünni-Hanefi mezhebinin kılıcı Selçuklulardır. Daha sonra 
Türkmen'Beylikleri ve daha sonra Osmanlı, bunu, devralacaktır; Osmanlı, 
hoşgörülü bir devlettir; ama, laik değildir. Demek ki, her hoşgörülü dev
let laik olmuyor. örneğin, Almanya, hiç kuşkusuz laik bir devlettir -bu
gün oralardan gelen arkadaşlarımızı, dostlarımızı çok gördüm- ama, Al
man halkı, kendisi gibi düşünmeyen, kendinden farklı değerler sistemi 
olan, ·kendinden farklı inançları olan insanlara, topluluklara, cemaatlere 
karşı zaman zaman fevkalade hoşgörüsü'Z olabilmektedir. Hitler'in Al
manyası hiç kuşkusuz laik bir devletti; ama, hoşgörü falan yoktu, Mus
solini'nin italyası, orada da yoktu. Demek ki, hoşgörüyü ve laikliği bir
birinde ayırmak gerek. Ayın şekide, din ve vicdan özgürlüğü ... 

Değerli arkadaşlarım, hoşgörü, subjektif, öznel bir yaklaşımdır. Ben, 
benim gibi düşünmeyen insanlara karşı, sevecen bir tahammül içinde ola
bilirim, bu benim hoşgörümdür, bu . benim kararımdır, subjektiftir, öz
neldir; ama, benim, başkalarının farklı düşüncelerine, inançlarına, yaşam 
tarzlarına, değer sistemlerine saygı gösterınem yasaiarla düzenlenmişse; 
yani, hem benim inancım, değederim hem başkalarının farklı inançları, 
değerleri yasaların güvencesi altındaysa, o zaman, o toplumda din ve 
vicdan özgürlüğü vardır; ama, din ve vicdan özgürlüğün ün olması' da, 
o toplumu laik yapmaz. Laiklik, yönetenlerin,. yönetme yetkilerinin kay
nağıyla ilgili bir kavramdır. 

Sayın Başkan, bize, 20 dakikalık bir süre lütfettiler, sağ olsunlar. Za
ten daha fazlası da mümkün değil; ama, ben bunu çok iyi kullanmak, aş
mamak istiyorum. Bu arada, biraz da kendi kendimizin propagandasım 

yapalım. Yarın öğleden sonra, zannediyorum Kültür Merkezinde, demokrasi 

ve laiklik üzerine bir söyleşi yapacağım, orada biraz daha camlan açmamız 

zannederim mümkün olacak. Orada, bu kavramları, biraz daha genişliği-
• ne irdeleme fırsatını bulacağız. O bakımdan, şimdilik, hoşgörüyü burada 

noktalayıp bir başka noktaya değinmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, hoşgörü, sevecen bir tahammül; ancak, bu hoş
görünün acaba sıııırı yok mu? Her şeye mi hoşgörüyle bakacağız? Her 
şeye mi tahammül edeceğiz? Şimdi, bugün bakıyorum, hani adam hoşgö
rülüyüm diyor da, bu adam, neden hoşgörülü?. 
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Hoşgörünün değişik nedenleri c,labilir. Hoşgörünün bir nedeni -ki, 
bence en makbul, en muteber, insana en yakı§an nedeni- sevgiden kaynak
lanan hoşgörüdür. Sevgiden kaynaklanan bir hoşgörü kadar değerli olan 
bir diğer hoşgörü türü, kendi düşüncesine, kendi inancına, kendi değer
ler 'sistemine güvenden kaynaklanan "Qir hoşgörüdür. Eğer, ben, kendi dü

ş.üncemi, kendi inancımı, kendi yaşayışımı, kendi değerler sistemimi hem 

sevgiyle benzemişsem hem de onun doğruluğuna inanıyorsam, bende son

suz bir hoşgörü olabilir; ama, bu hoşgörünün de sonsuz olması bence pek 

mantıklı gelmiyor. Şimdi, işe gündelik siyaseti sokmak istemiyorum; ama, 

bugün sabahleyin törenleri izlerken baktım, biraz fazla hoşgörülüydÜ, 
hoşgörülmemesi gereken şeyleri de hoşgördük. 

Değerli arkadaşl!3-rım, elbette, sizin hoşgörünüzün güvenden ve sevgi
den kaynaklandığını biliyorum; ama, tabii ki, .sizin hoşgörüyle ve hatta 
biraz da o hoşgörünüzü alkışlarınızla -yesair şekilde süsleyerek ortaya koy
maruz, kimi insanların kafasını karıştırıyor, doğru yaptıklarını zannedi
yorlaı:, ondan sonra da çok daha içinden Çıkılmaz sorunlar ortaya çıkıyor. 
O bakımdan, hoşgörünüz çok derin bile olsa, çok hoşgörülü bile olsamz, 
o hoşgörüyü biraz freniemenizde fayda olduğunu düşünüyorum. 

Şimdi, hiç kuşkusuz, ne bu toplumdan bir başka yere gitmeye niye
timiz ve gidecek bir yerimiz var ne de bu toplumda bizden farklı düşünen 
insanları ortadan kaldırmak gibi bir emelimiz ve de niyetimiz var, birlik
te yaşayacağız. Birlikte yaşayacaksak, birlikte yaşamanın yollarını bul
mak zorundayız. Aynı gemide giden insanlarız ; buradaki insanlarla zaten 
aynı gönüldeyiz ·de, burada olmayan başka insanlarla da aynı gönüldeyiz 
ve o gemi batarsa hep beraber batarız, elbette, bunun bilincindeyiz ve bu 
birlikteliği, birlikte yaşamayı mümkün kılmak için yollar aramak, hoş
görümüzü biraz daha ileri boyutlara taşımak için çareler üretmek zorun
dayr~; ama, ben, yine de herşeye karşı hoşgörülü olunamayacağı kC\nusu
na dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü, özgürlük bireysel olarak da, top
lumsal olarak da nihayet sınırlı bir kavramdır. Bireysel olarak özgürlük, 
bir bireyin, başkalarının özgürlüğüne tecavüz etmeksizin, istediği her şe
yi yapmasıdır. Yani, oradaki sınır, başkalarının özgürlüğüne tecavüzdür. 
Ben, kendimi özgür ilan edip başkasının özgürlüğüne tecavüz edemem. 
özgürlük kavramı, bana, bu yetkiyi vermez. Aynı şekilde, siyaset ve top
lumsal özgürlüklerin sınırı da farklı düşüncede olanların, farklı inanışta 
olanların siyasal ve toplumsal özgürlükleridir. Eğer, benim karşımdaki 
adam «kardeşim benim düşüneerne benim inancıma göre sen de böyle ya
şamak zorundasın» diyorsa, artık burada özgürlük filan değil, düpedüz 
bir baskı, bir edepsizlik vardır. işte, hoşgörünün sınırı, burada olmak zo
rundadır. 
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Toplumsal ve siyasal özgürlük tanımı çerçevesinde; yani, benim siya
sal ve toplumsal özgürlüklerime tecavüz etmeyen her türlü inanca, dü
şünceye sevgi doluyum, saygı doluyum, hoşgörüyle bakarım; ama, efen
dim benim düşüncemin gereği bu diyerek, benim yaşamıma müdahale edi

yorsa, orada benim hoşgörüm falan yoktur ve işte o zaman bakıruik ·ıa
zım, el mi yaman bey mi yaman! 

Değerli arkadaşlarım, dediğim gibi, yarın öğleden sonra, bu kavram
ları, laf aramızda biraz da protokolsuz olarak enine boyuna tartışma fır
satı bulacağımız için, ben, sözlerimi burada noktalıyor ve gerçekten hem 
§U salona olan hoşgörünüze ve hem de tahammülünüze hayranlıklarımı 
da dile getirerek hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum, sağ olun. 

BAŞKAN : Sayın Ateş'e çok teşekkür ediyorum. Kendisi, protokol 
deyince, ben, sizlere arz etmeyi unuttuğum bir konuyu tekrar hatırlata
cağım, özellikle, hiçbir dostumuz kafasını yormasın lütfen, panelimizin so
nunda bir soru cevap yöntemini uygulayacağız. Bu sıcak salondan dolayı 
da tekrar affınızı diliyorum. 

«Sakın bir kimsenin gönlünü yıkma 

Gerçek erenlerin sözünden çıkma 

Eğer insan isen 9lmezsin korkma 

Aşığı kurt yemez, uçta değildin diyen Rünkar Hacı Bektaş Veli'nin 
bu hoşgörüsünü; 

«Yine gel, yine gel 

Her kim olursan ol, yine .gel 

ister kafir ol, ister Mecusi, ister putperest 

ister yüz kere töbeni bozmuş ol 

Umutsuzluk kapısı değil bu kapı 

Nasılsan işte yine öyle gel» diyen Ha:zreti Mevlana'nın diyarından, 
1924 Konya doğumlu, istanbul üniversitesi mezunu, birçok kültürel der
neğin ve vakfın kurucusu, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 
Atatürk KÜltür Merkezi Bilim Ku11;11u üyesj, şiir, güldeste, araştırma, 
folklor ve tasavvuf konularında 74 eser veren, Konya eski Senatörü Sa
yın Feyzi Halıcı'ya bildirsini sunmak üzere söz veriyorum. 

Buyurun, Sayın Halıcı. 
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Feyzi HALI CI (Konya eski Senatörü) : 

Teşekkür ediyorum, sağ olun. 

Çok sevgili gönül dostları -ben, herkese bu şekilde hitap ederim- 1987 
yılında, Berlin Kültür Bakanı ve aynı zamanda Belediye Başkanı Volker 
Hassemer ve Konya semah heyetiyle bidikte Berlin'deydik, O toplantıda, 
çok sevgili Zülfü Livaneli ve çok sevgili Yaşar Kemal ön sırada oturu
yorlardı. -Berlin'in kuruluş yılı 1237'dir- Selçukya'nın Başkenti Konya'da, 
dünyanın ilk turistik .oteli ve aynı zamanda 'ilk kültür merkezinin açılış 
töreni yapılıyordu. 

Cumhurbaşkanımız da vaat ettiler, burada da bir kültür merkezi, en 
kısa zamanda Kültür Bakanı İsmail Cem -çalışkan ve gayretli bir Bakan
dır- Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığında görevli İbrahim Bey 
ve Vefa B~y'lerle beraber elbirliğiyle, gönül birliğiyle inşallah gerçekle
şir, temennimiz budur. 

Mevlana'run yazıiıış olduğu şiirleri, beş asır sonra -bir gönül padişahı 
kendisini hal· etmeye gelenlere karşı elindeki neyi ile kendini müdafaa 
eden bir padişah ve o padişah ki üçüncü Selim-' Suzi Dilara makamıyJa 
bestelemiş olduğu SU'Zi Dilara ayiniyle size hitap ediyoruz «Uzak Ana
dolu'dan Anadolu halkının selamlarını getirdim» dedim. Bunlar bir fasıl. 

Sevgili Zülfü de dinledi, tören bitti, arkaya geçtik. Bakan çok güzel 
bir konuşma yaparak «~ir Alman sanatçısı böyle bir sanat eserini icra et
seydi; ancak, o zevki sizin vermiş olduğunuz zevkle mukayese dahi ·et. 
mezdim» dedi. Bu da normal, kar§ıhklı selamlar, protokol konuşmalan gi
bidir; fakat, Yaşar Kemal'le beraber.Kemal Sadık Göyceli olarak 1939'lu, 
1940'lı yıllarda -Yaşımız meydana çıksın- yedi günde şiirler yazardık. 

Aziz Nesin de o tarihlerde, Mediha Nesin olarak şiir yazardı. Yaşar Ke
mal, bana «Feyzi, yapmış olduğun birçok törenler var -birçok törenler ya
pılıyordu, Safranbolu evleri, buğday günleri gibi- ama, senin yapmış ol
duğun bu törenierin iyi bir tören olduğunu bugün, burada, anladım:. de
di. «Nereden aniadın ?» dedim. Dedi ki «hatırlıyor musun, bu törenin ba
şından sonuna kadar, Volker Hassemer, elimi tuttu, bırakmadı». 

Sabahleyin meydandayız, konuşmalardan sonra, hakikaten vaatli ko
nuşmalardan sonra, Malısuni'nin mızrabıyla hakikaten dolu dolu oldum 
ve iki tane dörtlük yazdım, oniı okuyorum. Kusura kalmayın, Hacı Bektaş 
Veli'ye, ondan evvel Ahmet Yesevi'ye, ondan sonra Yunus. Emre'ye ... Ge
çen biri bana bunu söyledi, ben üç yaşında Ahmet Yesevi'yi, dört yaşında 
Yunus Emre'yi; ama, Konya'nın bir eviadı olarak, yirmi iki yaşından iti
baren Hazreti Mevlana'yı benimsedim, sevdim, söylemeye başladım; ama, 
işte o meydanda yazdığım iki dörtlüğü size okuyacağım. Bu yazılı metni 
burada okumayacağım. Temenni ediyorum ki -çok Sevgili Başkan ve İb
rahim Bey size de hitap ediyorum- bunu en kısa zamanda yayıniayın; çün-
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kü, bütün dostlarıının aşağı yukan konuşmal~ı yazılı metin halindedir. 
Saqıyorurn Toktamış Bey de verirse, iki-üç ay sonra bu yaymlanır. Haki
katen, Hacı Bektaş konusunda, Yayın Kurulunun almış olduğu bu karar, 
yerden göğe kadar faydalıdır. Mtimbit Anadolu topraklannın beklediği 
rahmetler kadar faydalıdır. Bizim kökenimiz budur. Anadolu coğrafya: 
sını tarih haline getiren gönül erieri bunu kabul edelim. Orta Asya'dan 
akın akın gelen cetlerimiz, Horasan'a geldikleri zaman, Ahmet Yesevi'nin 
hikmetleriyle bu tarafa geldiler. Ahmet Y esevi'nin gönderdiği gönüllerle 
Anadoluya geldiler. Ney ile geldiler, tablo burada yok, güvercin donuyla 
geldiler. Ahmet Doğru, şah·in pozisyonuna girdi; ama, Soluca Karahö
yüke inen o büyük adam, kayaya adım attığı zaman, kaya hir hamur gibi 
oldu. Her taşın üzerinde, ben, Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin ayak izlerini 
görüyorum. Her akan su pınarında -bu, Hayat Suyu değil, bunun kireci 
30 derecedir,. hiç tavsiye etmem; ama Hacı Bektaş'ta içtiğimiz sulann 
sertlik derecesi yoktur, yumuşaklık olarak onu ifade edebiliriz- Mahsuni, o 
güzel namelerini söylerken, dayanamadım, şu dörtlüğü yazdım. Hacı Bek
taş yolunda, Yunus Emre yolunda, Ahmet Yesevi yolunda bir gencecik 
şair olarak benim yaşım, demin söyledim; ama, 17 bile değil. 

«Bu bfr bitmez sevdadır kaynayı gel 
Al eline gönlünce aynayı gel 

Bugün can günüdür, bugün cem günü 
Durma yaşama sevinciyle oynayı gel» 

Dörtlükler söylüyoruoz, Türk şiirinin kökeni manidir. Yıl, Milattan 
sonra 1329, Çin yıllıklarında ilk Türk şiiri -İbrahim Kafesoğlu'nun bulu
şudur- bir dörtlüktür. Aşıklarımızın, halk ozanlarımızın söyledikleri hep 
dörtlüktür. Ahmet Yesevi Hazretleri, 4440 eğitici, yapıcı şiirlerini hep 
dörtlükler halinde söyledi. Anadolu halkı, Orta Asya'dan gelen, Hora
san'da eğilen halk ve onların halifeleri, onların mürltıeri Anadolu insa
nını güzel sanatların üç dalıyla eğittiler. Nedir o üç dal; şiir, musiki ve 
raks ; yani, semah ve sema ile güzel sanatların üç dalı. 

Mevlana şunu diyordu «Gel kafiru gebru, putperesti baza» yani, Ana
dolu kafir de olsan, putperest de olsan, ateşe de tapsan ... Çünkü, Anadolu 
halkı onlardı zaten.; ama, Mesnevisinde de diyordu ki «ben, Anadolu'ya gel
diğim zaman, Anadolu insanının sanata, şiire çok saygılı ve sevgili oldu
ğunu gördüğüm için duygulanını şiir halinde söyledim.» işte, o şiirin ba
şında kim vardı, Ahmet Yesevi, Yesi şehrinde Horasan'da; ama, onun bir 
dut ağacının dalıyla gönderdiği -o dut ağacı var ya, o, ateşten alınan bir 
daldır, Balım Sultan Türbesinin önünde- Hacı Bektaş Veli Hazretleri, o 
dalla geldi, o şiir duygusuyla geldi ve yine Türk şiirinin kökeninde üç m ey
ve var; bir, hurma, Ahmet Yesevi'ye verilen hurma, ikincisi, Yunus Em
re'nin kıtlık yılında -Anadolu halkı muhteremdir, Anadolu halkı sevecen
dir, saygılıdır, r nereye giderse gitsin, parası pulu olmasa dahi, yanında bir 
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armağan götürme adeti vardır- Hacı Bektaş Veli'nin dergahına giderken 
götürdüğü bir çıkın alıçdır. Hikayeyi bHiyorsunuz; Hacı Bektaş Veli hay
ret ediyor, kıtlık yılında herkes gelir bir şey ister, o alıç götürüyor. Onun 
her tanesine bir nefes, bir nasip vereyim, evde çoluk çocuk aç, on tane ve
relim aç, ondan sonra, iki çuval buğdayı alıp giderken jeton düşüyor, ben 
bunları ne zaman olsa bulurum; ama, bu nefesi, nasibi nereden alınm, 
diyor. Ondan sonra, bizim kapımız olan kapı, yine Yunus Emre'nin yetiş
tirmiş olduğu, nefes verdiği bir halk şairine, Taptuk Emre'ye gidiyor. 

Dolayısıyla, güzel sanatların bu dallarıyla, Malısuni'nin o mızrabında, 
o mısralannda sabahleyin o şeyleri yaŞadım. Altı asır önce; yani, Anadolu 
insamnın, Anadolu coğrafyasının şiirle, müzikle ve güzel sanatlarla yoğu
ruluşu. Yaşar Çallı'mn yaptığı bu resmin sonlarına yetiştim, dedim ki, 
«bu resim çok güzel, hani şeriat, hakikat, marifet kapısı, güvercin donu 
güzel; ama, hünkar adını altı yaşında aldı, nasıl aldı, hocası leğen getir, 
ibrık getir ... » Haci Bektaş altı yaşında diyor ki «Ya üstadım, bir dua bu
yursamz da, buradan bir pınar çıksa.» O .da diyor ki «benim ona gücüm 
yetmez.» Hacı Bektaş bir dıia ediyor, hemen yere secdeye kapamyor, 
hocası da «amin» diyor, hemen su akınaya başlıyor, «Ya hünkar» diye hi
tap ediyor. Yine altı yaşında hacca gidiyor, "Arafat'a çıkmışl.ar, bütün gö
revlerini tamamlamış. «Bizim evde pişi pişirilmekte» diyor hocası Perve
rende. Hemen o anda Hacı Bektaş V eli, hammına «birkaç pişi pişirirsen 
üstadıma götüreyim» diyor ve götürüyor, haccı o da tamam ediyor, dönüp 
gelirken herkes tabiatıyla hocasını karşılıyorlar, «Perverende hoşgeldin, 
hoşgeldin ... » O da diyor ki «esas hacı budur.» işte, Hünkar Hacı Bektaş 
Veli, buradan gelmektedir. 

Ne mutlu ki, bizler, onların varisieri olarak güzel sanatların bu daimi 
-Zülfü Livaneli kardeşimiz burada, Musa Eroğlu burada Malısuni burada
bu akşam d oya d oya dinleyeceğiz. 

ikinci olarak, Malısuni'ye «vallahi gözümden yaş geldi, bir dörtlük 
yazdım, bunu istediğin şekilde bestele» dedim. Tabii, halk türkÜlerinde 
veya şimdiki pop mü•zikte, arabeskte değil; a~, Hacı Bektaş Veli için ya
zılan, söylenen türkülerde ahenk kolay olsun diye aruz vezniyle yazılsın. 
Şimdi, size, o dörtlüğü okuyorum; 

«Gülü derrnek gerekir sevgili dost 
Yola ermek gerekir sevgili dost 
Alıvermek olağan insan için 
O ki, vermek gerekir sevgili dost» 

Konuşmama, burada, bu gönülleri serinleten; ama, sıcak havada son 
veriyorum; hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bildirimi de sonradan okuma
nız dileğiyle -şiir diliyle yazılmış bir bildiridir- saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN : s·aym Halıcı'ya çok teşekkür ediyorum. 
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«Bektaşilik islamcı bir Şiilik olarak değil de, Türkmenlerin halk inan
cı olarak düşünülmelidir» diyerek, Hacı Bektaş Veli'nin amaç ve düşünce
sini gayet güzel vurgulayan, 1917'de -kendisinin iznini alara~ doğum ta
rihini açıklıyorum- Ekim Devriminin olduğu gün Rusya'da dünyaya ge
len, ailesiyle birlikte 1919'da Paris'e yerleşen, burada Edebiyat Fakültesi
nin Türkçe ve Farsça bölümünü bitiren, «Um ur Paşa Destanı, Hafız Dİ· 
vanı, Uyur tdik Uyardılar» gibi önemli eserler veren Türkolog Prof. Dr. 
Sayın trene Melikoff'a bildirisini sunmak üzere söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Melikoff. 

Prof. Dr. Emenite irene MELtKOFF (Strazburg üniversitesi Türko
loji Bölümü·öğretim üyesi) : 

Sayın Başk8.nvekili, sayın milletvekilleri, Sayın V ali ve sevgili dost
lar; sizlerin aranızda olmak benim için bir mutluluk ve şereftir; onun için, 
ilk önce, bana bu mutluluk ve şeref verenlere teşekkür etmek istiyorum; 
tabii, başta, Dr. Sayın Vefa Tanır geliyor. 

1969 senesinde - tam yirmialtı sene evvel. bir yaz gününde ilk defa 
Hacıbektaş'a-geldim ve o gün· hayatım değişti. O günden beri ben Hacı
bektaş'ı bırakınadım ve bu nedenle, bugün sizin aranıza Bektaşiliğin ve 
evrenselliğin küçük bir örneği olarak,geldim. 

Sevgili dostlar, son zamanlarda nereye baksak dünyamn her köşe
sinde acımasız olaylar ve kardeş kavgalanyla karşılaşıyoruz. Böylesi acı
masız bir ortamda insan sevgisi ve hoşgörüden bahsetmek her insanın gö
revidir. Ben de bu göreve katılarak, sizlere Bektaşi edebiyatındau -ki, in
san sevgisi ve hoşgörüden- söz edeceğim. Bunlar, zaten, her zaman Bek
taşiliğin başta gelen kavramları olur. 

Aslında, zikrettiğimiz kavramlar sufiliğin genel konulandır; çünkü, 
insan se.vgisi ve evrensellik sufiliğin özellikleridir ve Bektaşilik her şey
den önce, bir halk sufiliğidir. Nitekim, Hünkar Hacı Bektaş Veli, bir halk 
sufisiydi. Sufilik Anadolu'nun dini ve kültürel hayatını derinden etkiledi. 
Sufilik, sadece şehirlerde değil, Anadolu halkı arasında da yayıldı ve hal
kın dünyasına derin bir damga vurdu. Anadolu sufiliğinin gelişme dönemi 
13 üncü Yü·zyıl oldu. Bu yüzyılda şiirde Mevlana Celalettin Rumi'nin et
kisi sürerken, halk çevrelerinde halk sufisi Hacı Bektaş Veli de vardı. Ay
nı cahta halk sufileri arasında büyük şair ve evrensel düşünür Yunus Em
re de yaşıyordu. Yunus Emre zamanında Bektaşilik daha tarikat haline 
gelmemişti. tık Bektaşi tarikatı 14 üncü Yüz yılda; yani, Hacı Bektaş V e
li'İıin ölümünden sonra Abd~l Musa tarafından kurulacaktır; ancak, Bek
taşiler Yunus Emre'yi benimsemişler. Yunus'un çok geniş bir alani var, . 
hem Türk edebiyatında önemli bir yer tutuyor hem de evrensel edebiyat
ta hümanist düşünürlerin arasında sayılabilir. Aynı zamanda, Bektaşi şii. 
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rine derin bir etkisi olmuştur ve bu nedenle, onu Bektaşi edebiyatından 
ayıramayız. 

Bektaşi şairleri Yunus Emre'nin düşüncelerini bugüne kadar sürdiir
düler. Sö'z konusu düşünceleri, biz, Bektaşi nefeslerinde buluyoruz. Bekta
şi nefesleri insan sevgisi ve hoşgörüyle doludurlar. O nedenle, sözlerime 
Koca Yusuf'un şiirleriyle başlamak doğru olur. 

Yunus Emre'nin ilahileri aşktan; yani, tanrısal aşktan esinlenmiştir; 
çünkü, ilahi aşk insanın en yü:ksek mertebesidir. Yunus bunu şöyle dile 
getiriyor : «Aşkı olmayana din ve iman gerekmez. Hoşgörü ve insan sev
gisinden yoksun olan din, din değildir; çünkü, din, ilk önce aşk demektir.» 

Yunus şöyle diyor : 
«Bir kez gönül yıktın ise, bu kıldığın namaz değil 
YetmiŞiki millet dahi, elin yüzün yumaz değil 
Bir gönül yaptın ise, er eteğin tuttun ise 

Bir kez hayr.ettin ise, birine bin az değil» 
Yunus, şiddetle kin duygusunu reddediyor ve insan eşitliğini ilan 
ediyor. 
«Biz kimseye kin tutmazız 
Ağyar dahi dosttur bize 
Kanda ıssızlık var ise 
Malıali vüşardır bize 

Adı:rİıız miskindir bizim 
Düşmanımız kindir bizim 
Biz kimseye kin tutınazız 
Kamualem birdir brze 

Vatan bize cennet durur 
Yoldaşımız ol hak durur 
Haktah yana yönelecek 
Diğer yollar dardır bize» 

Demin dediğimiz gibi, Bektaşi edebiyatında Yunus Emre'nin etkisi de
rindir. Hatta, Yunus, Bektaşi edebiyatımn kurucusu sayılabilir; çünkü, 
Bektaşi şairleri Yunus'un f.elsefesini bugüne kadar yaşatmışlardır. Bek
taşi edebiyatı Türk halk edebiyatımn zengin bir dalıdır. Bektaşi şiiri son 
derece canlı ve dinamiktir ; bugüne kadar devam ediyor ve diriliğini hiç 
kaybetmemiş tir. 

Bektaşllerin .en eski.şairlerinden biri Kaygusuz Abdal'dır. Kaygusuz 
Abdal, Abdal Musa'mn müridiydi. Abdal Musa, tarihçi, Aşık Paşa Zadeye 
göre, Sultan Orhan zamanında yaşamış ve onun fetihlerine katılmıştır. 
ilk Bektaşi tarikatının kurucusu o olmuştur; türbesi Elmalı'dadır; Kay-
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gusuz Abdal'ın mezarı da onun yanındadır. Kaygusuz Abdal'ın şiirlerin
deki düşünceleri biraz daha kuşkucu olmakla beraber, genellikle, Yu
nus'ı,mkinden farklı değildir. örneğin, Yunus Emre şöyle diyor : 

« Dervişlik dedikleri hırka ile tae değil 
Gönlün derviş eyleyen hırkaya muhtaç değil.» 

Kaygusuz Abdal'a atfedilen bir şiirde ise aynı düşünceyi buluyoruz. 
Ancak, şair, ayrıca, insandan tanrı sevgisini ve merhametini bekliyor. 

«Dervişlik hırkada tacda değildir 
isilik ottadır saçta değildir 
Hakkı istersen Adernde iste 
Irak'ta, Mekke'de, Hac'ta değildir 

Büyük bir kardeşin hatırın yıkma 
Eğilip ·kıldığın secde değildir 
Aşk ile öle gör Kaygusll'z Abdal 
Aşk ile ölemezsen güçte değildir» 

Aynı düşünceleri biz daha önce Yunus'un şiirlerinde gördük, bunlar 
sufiliğin fel'sefesidir. Yukarıda zikrettiğimiz şu mısralar «Hakkı istersen 
Adernde iste; Irak'ta, Mekke'de, Hac'ta değildir -bazen Kudüs'te deği1dir 
denir-» bazen, Hacı Bektaş~a atfediyor. Unutmayalım ki, ilahiler ve nefes
ler kulaktan kulağa iletiliyordu. Bu yüzden, aynı şiir birkaç kişiye· mal 
edilebilirdi; ancak, zikrettiğimiz şiirde -son mısrada- Kaygusuz Abdal'ın 
adı açıkca anılmaktadır «aşık ile öle gör Kaygusuz Abdal» deniliyor. 

Hoşgörü ve insan sevgisi Bektaşi öğretisinin temelidir. Bektaşiler, 

herkesi insan olarak sayıyorlar, her insanı eşit görüyorlar, din farklarını 
tanımıyorlar. Bektaşilik dinlerüstüdür. Aynı zamanda, Bektaşilikte ev
renselcilik buluyorU'z. Bektaşilik bir irfani; yani, bilinirciliktir. Bilinirci
liğin özelliği ise, herkesi insan olarak kabul etmek, her dini hoşgörmektir. 
Din farkı, sınıf farkı, ırk farkı yoktur, herkese eşittir; ancak, şunu da ek
leyelim ki, Balkan ülkelerinde doğup yaşamış Bektaşiler birçok Hıristiyan 
motifleri benimsemişler. Aynı şekilde, Doğu Anadolu'da yaşayan Bekta
şilerde İran dinlerinin etkisini görüyoruz. örneğin; eski iranlıların yıl

başı bayramı; yani, nevruzu tutuyorlar. 

Bosna'da ve başka Balkan ülkelerinde Bektaşilik çok yaygındı. Bir
çok Bektaşi şairi «Bosnalı» lakabını taşıyorJardı. Onların şiirlerinde Hı
ristiyan motifleri yaygındı. örneğin; 16 ncı Yüzyılda Balkanlarda' yaşa
mış olan Kamberi İncil'de «İlYa» adıyla Ali'ye işaret edildiğini söyler. 
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Anın içindedir isa incilinde ilya» 



Balkan ve Bosna'dan gelen Bektaşi edebiyatında çok yerde isa'ya 
yer veriliyor. özellikle, çarmıha gerilmiş isa'dır bu. örnek olarak, Bey
hani'nin çok bilinen nefesini zikredebiliriz : 

«Kerbela çölleri kızıl kan oldu 
Şah Hüseyin' e bütün dünya ağladı 
Feryadırnız çıktı arş u alaya 
Topraklar inledi, sema ağladı 

Beyhaniyem bizi esrnadan sorun 
Çarmıha gerilmiş isa'dan sorun 
Binbir kelarn veren irnladan sorun 
Hem Musa hem tur-i sina ağladı» 

Bu nefeste dinlerüstü bir duygulanışı goruyoruz. Gerçekten, din sı
nırları aşılmış, evrenselcili:k boyutlarına erişilmiştir. 

Son olarak, adı bilinmeyen bir şairin nefesini okuyacağİm. Onu mer
hum Feyzullah Çıııar'dan duymuşturn ve banta da almıştırn. Şairin adı 
bilinmemekle beraber okumuş birisi olduğu gerçek ve yüzyılırnızda yaşa
mış olsa gerek. Türk cumhuriyetinin doğuşunu görmüş olmalı; çünkü, ne
fesinde Türk kimliğini ilan ediyor ve yabancı etkilerini reddediyor. Bu 
nefeste Yunus Em.re ve Kaygusuz Abdal'ın düşüncelerinin bugüne kadar 
sürüp geldiğini görüyoruz. Şair körükörüne inanışı kınıyor, tanrısal aslını 
ilan ediyor; aynı zamanda, merhamet duygusu o kadar kuvvetli ki, hay
vanları kurban diye kesmelerine 1karşı çıkıyor. 

«Ezelden bad-ı aşk ile rnestiz. 
Yerimiz rneyhane, mescit gerekmez 
Saki kevser kandık elestiz 
Kuran'ın artık var sarnid gerekmez 
Cennet irfanından rernziııi bildik 
Ba:ri bisrnillahtan dersirniz aldık 
Cemali dilberi aşilcir gördük 
Cennetteki huri kılman gerekmez 
Bize lazım değil rnüftü fetvası 
-Ehli aşk olanın var aşinası 
Ademi hor görüp olma izası 
insandan ar eden şeytan gerekmez 
Ararız M ev layı vicdanırnızda 
Allah SJŞikardır seyranırnızda 
Türk dili okunur irfanırnızda 
Arabi, Farisi lisan gerekmez 
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Gelmişii cananın asitanına 

Sı tk ile sarıldık dost damanına 
Canla baş koymuşuz aşk meydanına 
Hayvan kesrnek gibi kurban gerekmez 
tbretin almazsan etme ülfeti 
Anlamak istersen ilmi hikmeti 
Ehli haralıata eyle hizmeti 
Aşktan başka cin ve iman gerekmez» 

. Bütün bu örneklerle Bektaşi düşüncesindeki insan sevgisi ve hoşgörü 
anlayışını açıkça ortaya koyuyorlar. Bu sevgi ve bu anlayışının dünyamı
zın içinde bulunduğu, özellikle, bugünkü ortamında hangi görüş ve inanç
tan olursa olsun, insanlara vereceği hümanist bir mesaj vardır. Bu mesajı 
iyi aniayalım ve hep savunalım. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 

BAŞKAN : Sayın Melikoff'a teşekkür ediyorum. 

«Döşek nedir ermişlere 
Yerden gelen yatan yere 
Cehennemden beter nere 
Anda bile sefadayız 
Hudur Allah sefadayız» 

T~nrı yaratan toprakların ürettiği, kültürleri gelecek kuşaklara ta-
. şıyan, Anadolu halkımn gerçek yaşarrum yapıtlarında bü.yük bir ineelikle 
ve hoşgörüyle dile getiren, kültürümüzü olabildiğince zenginleştirmeye 

çalışan, Bektaşilik felsef~sini objektif olarak saptayan, 1925 yılında Trab
zon ili Maçka ilçesinde doğan, istanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Felsefe Bölümünü bitiren, bir süre felsefe, edebiyat ve tarih öğretmenliği 
yapan, Anadolu uygarlığının haik bilgisi, söylence, dil, din, tarih ve arkeo
loji gibi değişik alanlarda araştırmalar yapan, «Bütün Yönleriyle Bekta
şilik, Anadblu Uygarlığı, Bütün Yönleriyle Tasavvuf, Tarikatlar, Mezhep
ler Tarihi» ese:r:lerinden birkaç tanesi olan Sayın tsrnet Zeki Eyüboğlu. 

Sözü kendisine veriyorum. 

Buyurunuz Sayın Eyüboğlu, 

tsrnet Zeki EYOBO~LU (Gazeteci-Yazar) : 

GEÇMIŞIN DE~ERLERINI ANLAMAK 

Türk düşüncesinde, geçmişi bilimsel araştırmalarla anlamak, geçmiş 
değerleri bilimin ışığında sergilemek, tanıtmak girişimi Cumhuriyet dö. 
nemiyle başlamıştır. Bu dönem, Türk insanına kendi toplumsal birliğini 
geçmişte arama bilincini öğretmiştir. Avrupa'da sürdürülen bilimsel araş
tırma1 insanları, toplumları, evreni anlama yöntemlerini benimseme an-
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larnma gelen «Batılılaşma» sürecinde Türk aydını kendi ki§iliğini, yeryü
zündeki yerini, tarihsel varlığını kavrama olanağı bulmuştur. işte Hacı 
Bektaş Veli, Yunus Emre gibi özüyle, sözüyle Türk olan aydınların, inanç· 
kılavuzlarının, düşünce öncülerinin değerleri de bu evrede gündeme gel
miştir. Bundan yetmişaltı yıl önce, Prof. Dr. Köprülü'nün yayımladığı 
«Türk Edebiyatında i1k Mutasaffıflar» adlı çalışmasında, Hacı Bektaş Ve
li, kendini Yesevi inançlarına kaptırmış bir derviş, bir «meczub» diye nr 
telenmiştir. Şeyhtilislam Ebussuud Efendi, daha onaltıncı yüzyılda, Yunus 
Emre'llin şiirlerini belli bir kurala göre düzenlenen törenlerde okuyanla
rın öldürülmeleri gerektiğini öne sürmüştü. Benim ortaöğretim yıllanm
da halk ya:zınıyla ilgilenmek suçtu. Bunu suç sayanların hepsi de Yüksek
öğretim kurumlarında, özelılikle Türkoloji bölümlerinde öğretim üyesiydi. 

Bugün, bu olumsuz girişimler, engellemeler, nitelemeler kalkmış, on
ların yerini yine belli çevrelerde, Yunus Emre'yi, Hacı Bektaş Veli'yi ça
ğımıza aykırı, geriye dönük bir inancın öncüsü yayıcısı diye gösterme gi
rişimleri almıştır. Oysa gerek Hacı Bektaş Veli, gerek Yunus Emre belli, 
geçersiz bir inancın değil, çağımızda insan değerlerini konu edinen, insan
sever, evrensel bir görüşün öncüleri, yandaşları olarak anlam kazanmış
tır. Bunları değişmeyen bir inancı daraltılmış sınırları içinde göstermeye 
çalışmanın anlamı yoktur. 

Yunus Emre, günümüzden yediyüzyil önce, değerbilmezıliği vurgu-
larken şu dizelerini söylemişti : 

Beni gören bir pula saymaz idi 
Şimdi gören gösterür barmağıle 

işte günümüzde Hacı Bektaş Veli'ye, Yunus Emre'ye sarılanların du
rumu, yakın geçmişimizde böyleydi. Hacı Bektaş Veli, elimizde bulunan 
yazılı kaynakların, sergilenen söylentilerin, söylencelerin bildirdiğine gö. 
re belli dar bir inancın değil, insan değerlerini kavrama bakımından, ev
rensel bir düşüncenin, özelliğini insana saygıda, hayvanları, doğayı sevme
de, barışçıl bir yaşama ortarnında bulan düşüncenin öncülerindendir. O, 
hayvanları severken kurdu, koyunu, güvercini, arslanı, domuzu birbirin
den ayırmıyor, sevgiyi belli bir inancı denetimi altında tutmuyor, sınırlan
dırmıyor, bireyselden bireysele değil, bireyselden evrensele sıçrayan bir 
barışın önemini vurguluyor, örneğini,veriyor. 

Anadolu insanının değişmeyen, çağların akışında özelliğini koruyan, 
evrenselleşen başlıca niteliği sevdiğini: kutsallaştırarak, tanrılaştırarak 

yaşatmasında görülür, Barış, sevgi, özveri gibi insanı evrensel giysilerle 
donatan değerler «hoşgörü» ortamında yaygınlaşıyor. Bu hoşgöre yalnız
ca insana değil, doğaya da, hayvaniara da yöneliktir. Hacı Bektaş Veli 
tüm varl~ğa gülerek, severek bakıyor çevresinde toplananların gönüne gi. 
rerken bütün katıhklardan, baskılardan sıyrılıyor, insanı bir değerler ta-
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şıyan varlık olarak görmeyi başarıyor. Anadolu insanının, onu, doğaüstü 
başarılar öncüsü diye göstermesinin nedeni de, onda görülen bu bencillik
ten uzak ayrıcalık bilmeyen sevgidir. 

Günümüzde, Hacı Bektaş Veli'ye ilgili 'bu tür değerlendirmeler, onu 
sevenlerin, yaşatanların buluşları olabilir, bunları Hacı Bektaş Veli yazı
ya geçirmeyebilir. önemli olan, bir kimsenin yüzyıllar boyunca hangi anla
yış ortamında, hangi evrensel gözW.kle görülmesidir. Bu gözlük belli bir 
düşünce akımının özel gözlüğü değil, insan değerlerini anlama yönünden, 
evrensel olana dönü'k bir gözlemin aygıtıdır. Bu evrensel olanın içinde bü
tün canlılar, bitkiler, ağaçlar, insanlar, sağlıklılar, sağlıksızlar, insan elin
den çıkmış araçlar - gereçler doğal yerlerini almaktadır. Hacı Bektaş Ve
li, &evgi konusunda, barış ortamında bir seçme yapmıyor, doğayı olduğu 
gibi görmeyi yeğliyor. öte yandan, insanları sevmek, saymada, din ayrılığı 
gözetmiyor, birini ötekinden üstün tutmuyor, yöreselden kurtulup evren
sel olana geçiyor. Kuşkusuz, onda bu üstün özellikleri görüp gösteren Ana
dolu insanıdır. Bu insan, benliğini, kişiliğini böyle bir kimsenin varlığında 
nesnelleştiriyor. Bu nedenle Hacı Bektaş V eli, genelde, Anadolu'nun kır
sal kesim insanının, evrensel örneğidir. 

Hacı Bektaş V eli, kendisiyle ilgili bilgileri veren kaynaklara göre, 
çevresinde toplananlar arasında gönül ayrılığı, inanç değişikliği görmü
yor. Dahası kimseye sevgi, · saygı, barış dışında bir inanç önermiyor. Bu 
nedenle onu, evreuselin dışında, yöresel bir inancın, bellibir dinin yayıcısı, 
önericisi sayma olanağı da yoktur. Kişisel yaşam anlayışı, toplumsal dene
tim aygıtına dönüşmüyor, kişinin yeryüzündeki yaşamıyla yeraltındaki 
yaşamı birbirine karıştırılmıyor, bir öneri getirilmiyor, O'nda yersüzünü 
yerin altına dayalı bir inançla düzenleme eğilimi de yok. öte yandan kişi
sel inançla kişisel davranış belli bir kılığa sokularak, toplumsal kural du
rumuna getirilmiyor. Kişi kendi gönlünün uyannca özgür kalıyor, sözün 
kısası yerin altıyla üstünü ayırmak, birini ötekinin buyruğu altına sok
mak toplumsal yönetim kurumla~ına değil, kişinin gönlüne, gönül uyarın
ca seçimine bırakılıyor. Bu da, Hacı Bektaş Veli de, günümüz anlayışıyla 
«laik» dediğimiz davranış biçimi olsa gerek . 

. Blzim Hacı Bektaş Veli konusunda sergilenen düşüncelerden çıkardı
ğımrz sonuca göre, «Laikltk» gönülde yerleşen inançla toplumsal uygula
maları, etkinlikleri birbirinin denetimi altına sokmamaktır, insan gönlü, 
yaşamı boyunca, toplumsal dille konuşmaz, onun kendi ülkesinde ayrı bir 
dili, kendine özgü bir söyleyişi vardır. Bunları birbirine kanştırmamak, 
birini ötekine egemen kılmamak, toplumsal olanı ·öznel olanla yargılama
mak, «Laiklik»tir. Bir inanç ne denli evrensel sayılsa bile kişinin gönlün
de birtakım değişikliklere uğrar. Bu da kişinin duygusal eğilimleri sonu
cudur. özneli genele dönüştürmeye çalışmak, kendi kendini yıpratmak, 
toplumla uyumsuzluğa düşmektir. Bu nedenle yeryüzünde evrensele ulaş-

38 



mış, tüm insanlan egemenliği altına almış bir inanç kurumu yoktur, ola
maz da. inanç kişinin, yalnızca gönül ülkesinde geçerli, kimlilç_ bel·gesidir. 
İşte, bizim laiklik dediğimiz görüş, bu kimliğin nerede kullanılması gerek
tiğiili bilmektir. Hacı Bektaş Veli'nin benimsediği söylenen hoşgörünün 
kaynağı bu kimlik belgesini uygulamasındadır. o, çevresinde toplananla
rın inançlarına, uygulamalarına karışmıyor, onlara yalnızca sevecen dav
ranışlarıyla, barışçıl tutumuyla örnek oluyor. 

insanın biri olumlu, biri olumsuz iki kimliği vardır. Olumlu kimlik, 
kişinin yalnrzca çok iyi bildiği konularda konuşmasını gerektirir. 'Bu kim
lik bireyıe saygınlık ka~zandırır. Değer sağlar. Böyle bir kişi 'yaşadığı süre 
değilse de, gelecekte yetiştiği topluma önem getirir. Olumsuz kimlik ise 
bilmeden bilir geçinmek, böylece bilmediği konularda bile konuşmaktır. 
Bu tutum bireyin yıpranmasına, yerilmesine, bir süre yükselse bile düş
mesine yol açar. insanlrk, uygarlık ne çekmişse hep bu 'bHmeden, anlama
dan konuşmayı alışkanlık edinmiş yetkililerden çekmiştir. Yandaşlarının 
ellerine savaş araçları yererek insan ·kanı döktüren bir felsefe çığırı, bir 
bilgeler, bilginler topluluğu görülmemiştir. Oysa, yüzyıllarca, insanlan 
kışkırtarak dünyayı kan gölüne çeviren nice dinci ve din biliriz. işte bu
rada,' hoşgörünün ne olduğu, nereden kaynaR;landığı sorunu gündeme gelir. 

Bir inanç kurumu, başlangıçta, özde ne denli sevecen, barışçıl, insancıl 
görünürse görünsün, kaleme karşı kılıcı, düşüneeye karşı inanca dayalı 
baskıyı, barışa karşı savaş üstünlüğünü, mürekkebe karşı insan kanını 
yeğlerse topluma yararı yoktur. Günün birinde denetim altına aldığı top
lumu, hoşgörünün egemenlik sağladığı ulusların, üretim-tüketim anında 
tutsağı yapmaktan öte bir işe yarayamaz. Düşünce ortamında, bilim ala
nında hoşgörü gününün adamı değil, çağının adamı olmayı sağlar. Bir 
damla insan kanı üretmeyen bir inancın, kendi çıkarları uğruna, toplum
ları kan göllerine dönüştürmesi uygarlığın alnında silinmez bir karadır. 
İnsan kanının kutsal sayılmadığı bir toplumda uygarlık içi boş bir kav
ramdır. Hoşgörü ise, insan davranışlannın, düşünce ürünlerinin sergilen
mesinde tüm engellere karşı çıkıştır. Düşünsel aykınlıkların bulunmadığı 
bir toplumda hoşgörü de yoktur. Hoşgörü yalnızca kendinden yana olma
nın koşulu değil kendine karşı olana da uygarca yetki tanımaktır. 

'Bugün Hacı Bektaş Veli denince ilk anımsanan hoşgörü kavramıdır. 
Bu yüzeysel bir yorum, bir niteleme değil, yüzyıllar boyunca süregelen, 
daha çok kırsal kesimlerde yayılan bir yaşam geleneğinin doğal. sonucu
dur. Anadolu insanı kırsal kesimde, pek de tutucu değil, konukseverdir, 
doğaya açıktır, yaşamın gerekimlerine uyucudur. Bunu büyük 'bir birikim 
oluşturan, halk azanlarının çalgı eşliğinde ürettikleri koşmalardan, dil 
ürünlerinden anlamak kolaydır. Anadolu insanı inanç katılığını büyük 
yerleşim yerlerinden, görkemli yaşayışların sürdürüldüğü illerden öğren
miştir .. 
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Nitekim Hacı Bektaş Veli de, yaşadığı çağa göre, bir kırsal kesim 
ermişidir. Onunla ilgili tüm söylenceler böyle söylüyor. Bu gerçek, bize, 
hoşgörünün, inanç ö-~gürlüğünün, davranış bağımsızlığının ilkin kırsal ke
simlerde yaşandığını göstermektedir. Durum bugün de öyledir, belli yö
relerde. 

Burada, hoşgörü konusunda hep gözden kaçan bir sorunu düşünmek 
gerekir. Hacı Bektaş V eli, yazılı kaynaklarda · anlatılanlara göre, Türkçe 
konuşur, kırsal kesim Türkçesi. Hep kırsal kesim insanlanna kendi ko
nuşma dilleriyle seslenir. Burada dilin etkisi, başka dille gelen inancı aşar, 
kırsal kesim insanı anlarlığına yönelir. Onu anladığı ile güncel davranışı 
arasında birbirini bütünleyen bir bağlantı kurulmuştur besbelli. işte dilde 
anlamını bulan, davranış biçimiyle eyleme dönüşen hoşgörünün, özveri
nin, saygımn, sevginin yaygınlaşma nedeni budur. Dil, burada, bir ko
nuşma aracı olmaktan çıkıp aniaşılanı yaşatma ilkesi oluyor. Halk diliyle 
söylenen halk ozanlarının, ağır bir Osmanlıcayla ürün veren Divan azan
larından daha çok tutunmasının nedeni de bu uygulamadır. Bundan çıkan 
sonuca göre hoşgörü, özgürlük, özveri, bağımsızlık, erdem, laiklik gibi kav
ramların anlamlannı konu§ulan dilde ~ramak gerekir. Bu dil, ana s.ütü gibi 
armmış, salt olursa uygarlığa, insanseverliğe, olgunluğa giden yüce yolun 
aydınlatılması kolaylaşır. Biz Hacı Bektaş · Veli'yi, onun kişiliğinde anla
mını bulan hoşgörüyü böyle bir dilin egemen olduğu toplumda aramaktan 
yanayız, insan hangi üstünlük aşamasında bulunursa bulunsun, yalmzca 
anadiliyle insandır, ona evrende özel yer sağlayan da bu dildir. 

BAŞKAN : Sayın Eyüboğlu'na teşekkür ediyorum. 

«Halımızı hal eyledik 
Yolumuzu yol eyledik 
Her çiçekten bal eyledik 
Anya saydılar bi·zi» 

Pir Sultan Abdal'ın birleştirmeyi, herkesi bilinçlendirmeyi, ·üretme
yi özendiren bu dörtlüğüyle, Hacı Bektaş Veli'nin hoşgörüsünü bir daha 
sergilerlikten sonra, 1927 tarihinde Ermenek'te doğan, Dil, Tarih ve Coğ
rafya Fakültesi Arap· Dili ve- islam ilimleri Bölümünü bitiren, uzu·n süre 
ilahiyat Fakültesinde öğretim görevlisi olarak hizmet veren, Diyanet iş
leri Başkanlığı, milletvekilliği ve Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunan 
Sayın Lütfü Doğan'a bildirisini. sunmak üzere söz veriyorum. 
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HACI BEKTAŞ VELI VE HOŞGöRü 

I 
Dr. Lütfü DOGAN 

Sayın Dinleyenler 

Çağımız 21 inci yüzyıla girerken,· bilim ve tekniğin sağladığı gözka
maştırıcı başarıyla Dünya küçülmüş, ançak insanlık hakca insanca büyü
yememiştir. Dünyanın dört bir yanında kötülük, nefret, kin, düŞmanlıl5:
lar, hiçbir değer tanımayan inkar, katilrk, ayrılıklar, adaletsizlik, t;.itmek 
tükenmeyen kargaşalıklar .etkisini sürdürmektedir. insan vicdanı hapsol
muştur sanki. Barış, esenlik, erdem, saygı, sevgi, dostluk ve hoşgörü, in
san ilişkilerindeki o güzel değerler, eski dönemlerden çok, şimdi yaşam 
için zorunluk durumuna gelmiştir. insan uygarlığı acımasız düşmanlığın 
tehdidine girmiştir. insan önceliğini almalı artık, Bu görüntüyü çevireeek, 
yitirilen ruh-madde dengesini sağlayacak, sevgi, saygı, barış, esenlik, dost
luk, ergin ve engin hoşgö:ctiyü güçlendirecek eylem yapılmalıdır. Bu neden
ler, bizimde önerimizle, Birleşmiş Milletler Genel Asaroblesi tarafından 
1995 Yılı «Hoşgörü» yılı olarak ilan edilmiştir. 

Sevgili dinleyiciler 

Nice uygarlıkların doğup geliştiği Anadolu, çok farklı etnik yapı, 
dinsel köken ve kültürden gelen insanları bağrında yoğurmuş, hoşgörü 
ile yaşatmıştır. Türk Ulusu karakterindeki enginliğini gönülden katıldığı 
islam irfanı ile uzlaştırarak, bu gün bütün insanlığın su kadar özlediği 
hoşgörüye, insan sevgisine 13 üncü asırda örnek olmuştur. Yaratandan 
ötürü, tüm yaratılanları şefkat ve onları sevgi ile saran, 72 Millete aynı 
gözle bakan, zıtlardan hayat sağlayıp uzlaştıraıı ruh, bu hoşgörünün te
mel ilkeleridir. Bunu Yunus Emre şu dizesiyle ne güzel özetliyor. 

Yetmişiki Millete bir gözle bakmayan 

Şer'in evliyasıysa hakikatte asidir. 

Sevgili dinleyiciler 

Şimdi, hepimiz, sözünü ettiğimiz Birlik, barış, sevgi, şefkat, dostluk, 
katıksız hoşgörünün Yüce Mimarı, Arifler Kutbu, Hunkar Hacı Bektaş 
Veli'nin Ravzası önündeyiz. Onun Bilgeliğinin ve ruhaniyetinin bir araya 
getirdiği dostlar olarak Ergin, engin ve aydın kişiliğine yakın-6lacak, hoş
görüsünü; islama, insana bakışının tanışı olacağız. Nasiplesek, hizmet 
alacağız. 
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Horasan'da doğan, Ahmet Yesevi 'terbiyesinden nur alan, güvercin 
donlu, barış, hoşgörü, pir selam, sevgi, saygı sana! 

islama, Kur'ana, insana gönlü ile seyredip, yetmiş iki millet birliğe 
dirliğe.alan, uzlaştıran, arifeler kutbu selam, sevgi, saygı. sana. 

Kur'an'dan aldığını düşüncesinde biçimlendirdiği, ergin ve engin yo
rumu ile islamı, imanı, sevgi, saygı, birlik, kardeşlik, erdemi Türk Yurdu
nuıı her yöresine ·yayan, çağlar ötesinden günümüze kadar ta§ıyan H ün
kar Hacı Bektaş Veli, Halk dostu, Halk Aşığı, selam, sevgi, saygılar, Fa
tihalar sana. Allah Ruhunu takdis etsin. 

·Hoşgörülü Sevgili Dostlanm, 

~atdeşlerim, 

Hacı Bektaş Veli'nin sınırsız hoşgörüsüne sığınarak, ruhunu taziz 
için konuşuyorum. Benim bilgirnde bulunanı, gönlümde oluşanı, özetle 
dostça size yansıtacağım. Kuşkusuz çağlar ötesinden hala taze nefesinden 
esinlendiğimiz kutuplar. kutbunu sözlüklere sığdırmak mümkün ~ü ?. 

Hacı Bektaş'ı V eli, Osmanlı Devletinin kuruluş . arefesinde, o da
ğınık bunalımlı dönemde, Yunus Emre ve Mevlana'nın yaşadığı 13 üncü 
Yüzyılda Anadolu'da gönülleri aşkla, Allah, Peygamber, Hz. Ali, Halk ve 
Hak sevgisiyle doldurulmuş birlik, dirlik, çerağı ile tutuşturmuş, nefisleri 
arıtmış, edebiyle yetiştirmiştir. Hoşgörüsüyle insanlan banştırmıştır. 

Piri, Hoca Ahmet Y esevi'nin talebelennden Lokman Perende elinde 
yetişmiş olan Hacı Bektaş V eli, halk türkçesi kullanarak, İslam dininin 
emrini, varlık ve bilgi ·mahiyetini yorumlayarak pek çok gönül ehli ye'" 
tiştirmiştir. 

Onun sözlüklere sığmayan ruhani mübarek kişiliğine, sevgi ve say-. 
gıyla bağlılık, bilgi ve belgeleri asmış, gönüllerde ve düşüncelerde· yer et
miş menkibe ve destanların kaynağı olmuştur. 

Kaynakların bildirdiğine göre, Hacı Bekta§ Veli Horasan'dan ayrıl
dıktan sonra, önce N ecef' e gelmiş ; Orada Hz. Ali'nin kabrini ziyaret edip, 
kırk gün çileY,e girmiş, sonra da Mekkeye geçip üç yıl orada kalmıştır. 
Oradan da Kudüs, Şam ve Halep'e uğramış, her uğradığı şehirde kırk gün 
çile çekmiş, sonuçta Elbistan'a gelmiştir. Anadolu'nun çeşitli şehirlerini 
dolaştıktan sonra da, Sulucakarahöyük'e gelip yerleşmiştir. Onun bu ge
zilerinin kişiliğinde büyük etkisi olmuştur. Nefsini aı:ıtmış, ruhunu zen
ginleştirmiş, düşüncesini bilgi ve bilgelikle donatmış, ergin ve engin il.lim 
ve arif kişiliğe erişmiştir. O hiç bir zaman kimilerinin söylediği gibi «He
redoks» bir derviş değildi. Yoksa çevresinde asırlarca süren özden sevgi, 
bağlılık kalır mıydi. Yeniçerilerin piri, şanlı futüvvet ve ahilik teşkilatı
nın ruhani sembolüdür. Yeseviliğin Anadolu'da devamı mahiyetinde olan 
Bektaşiliğin manevi kurucusudur. Hacı Bektaş Veli, özünde yorumladığı 
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islam, onun yüce ilkelerini, önce nefsinde sevgi, dostluk, birlik, beraber
lik, kardeşlik hoşgörüsü ile uygulamış, arınmış yaşantısında bu anlamları 
gönüllere işlemiş, eserlerinde hallt dili ile özetler halinde belirlemiştir. En 
önemli eseri olan Makalatında," bunları birer öz halinde görüyoruz. Ku
lun Allah'a erişip dost olmasının makamlannı, derecelerini anlatırken ba
rış, esenlik, insanlara sevgi, şefkatini, hoşgörüsünü görürüz. Allah'a 
imanda akla dayanır. Bilgi ve bilimi savunur. Her bilgiyi tanımayı, insa
nın kendisini bilmesinden başlatır. ibadeti ilkesini söylerken, helalin ka
zanmayı, dürüst doğru çalışmayı ekler. Toplulukla birlik olmak, insanla
ra sevgili dost olmak, şefkatle davranmak, temiz yemek, temiz giyinmek, 
herkese iyilikçi olmak, kendisine gelenle yetiumek, kötülükten sakınmak, 
nefsini arıtmak, güzelleştirmek, herkese hizmet, aşk ve şevk, sefa sahibi 
olmak, cömert eli açık, güzel huylu, alçak gönüllü, yetmiş iki milleti ayıp
lamamak, elinden geleni esirgememek, nesnelerin kendisinden emin ol .. 
d uğu edebli insan, hep onun saydığı makamlardır. Zamanımııda «Eline, 
diline, beline sahip ol» edebi onun terbiyesinden özetlenen güzelliktir. 

Sevgili <}.inleyenler! 

Kendi içimizde, hem dışımızda oluşan düşmanlık, kin, nefret ayrılık 
z·ıttıyetlerin, hak hukuk adalet tanımayan saygısızlık ve bağnazlıkların 
ateşini, çağlar ötesinde oluşturduğumuz Hacı Bektaş Veİi, Yunus Emre, 
Mevlana ve onun yolunu izleyenierin hoşgörüsü ve Yaratan'dan ötürü, ya
ratılana aynı gözle bakan ruh tutumu ile söndürebiliri·z. iyilik kötülüğü 
kaldırır, sevgi düşmanlığı giderir. Hoşgörü bağnazlığı, onun kötülüğünü 
yumuşatır. Konuya kişi ve toplum olarak ciddiyetle eğilmeliyiz. Hoşgörü 
tanıtırnda yanlış anlaşılıyor sanırım. O kötülüğe, adaletsizliğe rıza değil
dır_ Kötülüğü, adaletsizliği kaldırmak için karşıtı dinlemedir. Ona taham
mül etmek onu hoş görmektir. Hoşgörü olgun, kişiliği g~lişmiş, kendine 
güvenen, bir ruh davranışıdır. Hoşgörü sahibi insan kendi bilgi ve dü
şüncelerini anlatırken karşıtıarına da ta:hammül ederek, onları da öğren
miş <?lur. Bilgisini genişlettikçe, görüş açısı da genişler. Ufku açılır. Dü
şüncesi, genişler, zenginleşir. Kendisine güveni artar. DüşünGelerin, so
runların ve inançların çeşitliliği, bir düşüncenin muhakkak, bir karşıtının 
olması hayatın gereği ve gerçeğidir. Karşıt düşüncelerle, zıtlarla nice ger
çekler ortaya çıkar. Nitekim Mevlana bu konuda Mesnevisinde şöyle di
yor. 

Zıtların sulhuyla mümkün hayat 

Zıtların zengiyledir lakin memat, 

Yani zıtlıkları, karşıt düşünceleri, yazımları çarpıştıröığınız zaman 
ölüm meydana gelir. Ancak onları uzlaştırır yakınlaştınrsanrz, birleşti

rirseniz, zıtlıkları, karşıtlan barış içinde yaşatabilirsiniz. O zaman hayat, 
yaşama sağlanmış olur diyor. 
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Kardeşlerim, 

Körü körüne düşünmeden, yalnız kendi inancına, yorumuna bağlanma, 
başkalarını dinlememe, kendi gibi düşünmeyenleri, yorumlamayanları 

düşman sayma, karşıta tahammül etmeme bağnazlıktır. Hoşgörüsüzlük
tür. Acı getirir, düşmanlığı .körükler. Tarihte ve halen islam aleminde 
gördüğümüz hoşgörüsüzlük, topluında tahammülsüzlüğün nedeni, isla
mın huyurulduğu kutsal din alam dışında, siyaset eylemi için kullanılma
sından doğmuştur. Din alanımn siyasallaştırılması yahut siyasetin kut
sailaştırılması, islamın özündeki güzelliklerini, barış, esenlik, kardeşlik, 

birlik, hoşgörü, adalet güzel ahlakımn evrenselliğini gölgelemektedir. Si
yasetinde körüklediği bağnazlık, bilgisizlik, özdeki ve tarihte olumlu bel
gelerini yaşadığımız hoşgörünüzü, insan haklarına saygıyı etkisiz kılmak
tadır. 

Dostlanm; 

Dünya hepimizin, biz niçin küçültelim. Çeşitli milletler, etnik grup
lar, değişik dinler ve insanlarla hep birlikte yaşayacağız. Bu uygarlıklar 
·beşiği cennet gibi güzel ülke hepimizin. Etnik yapımız dini çeşitli yorum
larımız, karşıt düşüncelerimizle, hoşgörümüzle, zıtlıklanmızla, uzlaşarak 

hayat bulacağız, Demokrasimizi yaşatacağız Hak ve huk~kumuzu koru
yacağız mutlu olacağız. insan olarak yaratılışımızdaki, hepimizde var olan 
güzelliğimi·zi görelim. O güzelliğimize saygı duyalım. Hoşgörelim hoşluk 

bulalım. 

Gelin Canlar, tanış olalım 

Sevelim, Sevilelim, 

Dünya kimseye kalmaz. 

BAŞKAN :Efendim, Sayın Doğan'a çok teşekkür ediyorum. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanvekilimiz Sayın Vefa Tanır bir açıklama yap
mak istiyor; kendisini davet ediyorum. 

Dr. Vefa TANlR: 

Saygıdeğer konuklar, konuşmamın içinde yapmam gereken bir 
görev vardı, onu b_ilerek bu noktaya bıraktım; çünkü, Profesör Melikoff'un 
haklı alkışlarına, acaba, o noktada yapsaydım gölge düşer mi diye düşün
düm ve buraya bıraktım. 

«Hacı bektaş'ta buluşalım» dedik; buluştuk ve yollara· baktık. Yalo
va'yı gördük sevindik, Denizli'yi gördük sevindik, Erzincan'ı gördük se
vindik. Yalova nereki, Erzincan nereki ; sabah çıkarsınız öğleyin burada
sınız ; akşam çıkarsınız, sabah buradasınız. 

44 



Profesör Melinkoff Paris'ten geliyor. Kendisi Paris'te bulunuyor. Te
lefon açtık dedik 'ki; «Hacıbektaş'ta bir panelimiz var gelir misiniz.» «Ta
tile gideceğim, ama gelirim» dedi. Böylece, hem Hacı Bektaş Veli'nin ta 
Paris'te ananları, sevenleri olduğunu göstermek için hem de Paris'ten bu
raya bir sevginin uçarak adam getirdiğini göstermek için Melikoff'u davet 
ettim, kabul etti. Huzurunuıda teşekkür ediyorum ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi'nin bir madalyonunu bugünün bir hatırası olarak takdim edi
yorum. 

BAŞKAN : Değerli konuklar, bu kadar değerli bilimadamının, aniş
tırmacının, yazarın arasında genel bir değerlendirme yapmanın zorluğu
nun bilinci içindeyim. Eğer, çok sıkıldıysanız paneli bitirelim; dinlemek 
istiyorsunuz bir genel değerlendirme yaptıktan sonra paneli bitirelim. 

Hepinize, başta panelistlere,' değerli bilimadamlarımıza, daha sonra, 
bu paneli düzenleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür Sanat ve Ya- . 
yın Kurulu- Başkanına ve üyelerine çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize 
iyi akşamlar diliyorum; sağolun varolun. 
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GENEL DEGERLENDIRME 

Şahin ULUSOY 
T()kat Milletvekili 
Turizm Eski Bakanı 

Gördüğünü göz'ün ile 

Beyan etme sözün ile 

diyen Hatayi Alevi-Bektaşiliğin hoşgörijsünü somut olarak vurgularken 
72 milleti bir sayan, inanç ve ırk ayrımı yapmayan bu evrensel inancın 
·nasıl yoğrulduğunu göstermektedir. 

Değerli Konuklar, 

Alevi-Bektaşi inancının Hünkar Hacı Bektaşı Veli'den kaynaklanan 
evı·ensel hoşgörü potasında, tüm insanların kardeş olduğunu, insanların 
kavga ile değil, barış, sevgi, sayiı, dostluk, hoşgörü ve yardımlaşma ile 
yüceleceğini, sömürüye zulme karşı dura:bileceğini, yobazlığın ve yozluğun 
insanlığa hiçbir katkısının ve yararının olmayacağını dinledik, öğrendik 
ve gördük. 

Değerli Konuklar, 

işte Hacı Bektaş-ı Veli'nin felsefesi, düşüncesi bu. Alevi-Bektaşi top
lumunun yaşantısı da, yüzyıllardan beri böyle. Hep hoş görmüşler, sev
mişler, canlı olan, faydalı olan herşeyi, herkesi sevmişler. Yanlışları doğ. 
ruya, kötüleri iyiye çevİrıneye çalışmışlar. Bıçak kemiğe dayanana ka
dar pek fa2la direnmemişler, sızlanmamışlar. isyanları bile inançsal. de
ğil. Toplumun çeşitli grupları ile birlikte daha çok ekonomik olmuştur. 
Hal böyle i'ken, bu felsefe ile dünyaya açılma şansımız varken, bunu an
layamayan ülke yöneticileri ve resmi ideoloji bu gücü hep yok etmeye ça
lışmışlardır. Bu dostluk, bu hoşgörü genellikle karşısında hep hoşgörüo 
süzlüğü bulmuştur. 

işte Yavuz Sultan 'selim'in kıyımları, II. Selim ile III. Murat'ın, 
Cem-cemaat yaptıkları için cezalandırma fermanları. işte Müftü · Ham
za'nın, işte Ebussuud efendinin iftira dolu ve kan kokan fetvalan, işte 

I. Selim'in IV. Murat'ın ve II. Mahmud'un kitap ve kültürel belgeleri yok 
etme eylemleri, sürgünleri, cinayetleri. 

Hırıstiyanlara ve· musevilere tanınan hoşgörünün, kendi dininden 
olanlara gösterilmemesi, tekkelerin taraflı bir şekilde N akşibendi şeyhle-
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rine teslim edilmeleri ve yüzlerce hoşgörüsüzlük örnekleri, haksızlıklar, 
kıyımlar, yıkımlar, cinayetler bu güzel inanç ve düşüncenin mensupları
na reva görülmüştür. 

Bu olumsuzluklar içerisinde yaşaml~ını sürdürmeye çalışan Alevi~ 
Bektaşiler, Atatürk'e ve onun kurduğu Cumhuriyete büyük umutlar bağ
layarak destek vermişlerdir. Cumhuriyetin ilk çeyreğinde umutlarİnın 
gerçeğe dönüşebileceğine inanan Alevi-Bektaşiler daha sonraki yıllarda 

birçok acıyı, olumsuzlukları ve hoşgörüsüzlüğü yaşamaya devam etmiş
lerdir. 

Değerli Konuklar, 

Alevi-Bektaşiler olarak hiçbir ayırım gözetmeden tüm insanları se
viyoruz ve kucaklıyoruz. Her insana saygı duyuyoruz. Felsefemizin, inan
cımızın temelini oluşturan «Elini dek, dilini p~k, belini berk tut» «Aşına, 
eşine, işine sahip ol» ilkesinden ödün vermeden tüm insanlığı, özümüzde 
birleştirmek istiyoruz. Gönül aynamızdan tüm kötülükleri, pislikleri, sah
tekarlıkları silip atarak, iyilikleri, güzellikleri, gerçekleri, dostlukları ya
şamak istiyoruz. 

Bunun için; 

Resmi ideolojiyle kurulan ve işlevini böyle sürdüren, Diyanet işleri 
Başkanlığı ile birlikte, Anayası;ının 136. maddesi tekrar gözden geçirilme
lidir. 

Okullarda, radyo ve televizyonlarda, belli bir inancın eğitimini gören 
Alevi-Bektaşi çocukları, evlerinde değişik bir inanç yorumuna sahip olan 
aileleriyle çelişmekte ve psikolojik bunalıma girmektedi"rler. Bu uygula
mayla toplumun yapısı ve sağlığı bozulmaktadır. Buda, bu insanlara ya
pılan, uygulanan en büyük hoşgörüsüzlüklerden birisidir. ülkenin gelece
ği açısından mutlaka düzeltilmelidir. 

Resmi radyo ve televiozyonlarda yapılan tek yanlı dini yayınların di
ni farklı yorumlayan gruplar arasında da uzlaşmaya ve soğumaya neden 
olmaktadır. Bir inanç grubuna hoşgörülü davranan bu kurumlar diğer 
gruplara ise hoşgörüsüzlüğünü göstermektedir. 

İrticaya çağrı yapan, toplumsal barışı bozan, laik cumhu'riyete karşı 
olan yayınların da de"let tarafından titizlikle izlenmesi ve incelenmesi 
ülke yararına olacaktır. 

Eğitimde birliğin bozulmasıyla ortaya çıkan haksızlıkların ve yan
lışlıkların düzeltilmesi, ihtiyaç fazlası imam-hatip liseleri ile benzerlerinin 
çağdaş eğitim yapacak bir kimliğe kavuşturulması gereklidir. 
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Yalnız cami yapılırken, cemevlerinin ismi dahi anılmazken 1993 yı
lında toplanan din şurasının en büyük hoşgörüsüzlüğü yaparak, camisi 
olmayan köy ve mahallelere cami yapılmasını önermesi doğru olmamıştır. 
ülkemizin dinsel sorunlarını görüşen bu kurul neden Alevi-Bektaşi top
lumunu hiç düşünmemiştir_ Bütün temennimİ'.z bu hoşgörüsüzlüklerin or
tadan kaldırarak uygulamalanyla birlikte, toplumsal barışın ve dost-· 
luğun devamı için hoşgörüye dönüştürülmesidir. 
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Sözümü Yunus Emre'nin bir dörtl~ğü ile bağlıyorum. 

Nazar eyle ileri 

Pazar eyle götürü 

Yaratılanı hoşgör 

Yaradandan ötürü 

iyi akşamlar diliyor sevgiler ve saygılar sunuyorum. 
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