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Tarihin karanlık çağlarında, Orta Asya yaylalarında, cengaver bir kavimin hareket ve mantık
dili halinde doğan ve ilk uzak lehçelerini (Çuvaşça ve Yakutça) oluşturduktan
sonra, Kuzeydoğu ve Batı sahalarına yayılarak yeni yakın lehçe ve şiveler halinde gelişip
serpilen Türk dili, en az iki bin yıllık uzun tarihi boyunca, bir çok değişiklik geçirmiş, her
değişiklik de kendisine ait özellikleriyle Türk dili tarihi içinde yerini almıştır.
Türk dilini Göktürk, Uygur ve Karahanlı Devletleri’nde tek bir yazı dili halinde görmekteyiz. Bu
yazı dili birliğinden, Orta Asya’dan bilhassa Kuzeydoğu ve Batı sahalarına göçlerin sonucunda
bozulması ile yeni yazı dilleri ortaya çıkmıştır.
Türk dili, Hakaniye Türkçe’si olarak isimlendirildiği sırada, özellikle yabancılar tarafından
öğrenilmesi gereken bir dil olma özelliğini kazanmıştır.
Divan-ı Lûgati’t-Türk’ün yazarı Kaşgarlı Mahmut, Türk dilinin Arapça ile başa baş yürüdüğünü
göstererek, “Türklerle geçinmek” için onların dilini öğrenmekten başka çare olmadığını belirterek,
“Türk dilini öğreniniz, çünkü onların uzun süre saltanatları olacaktır” mealindeki hadiselerle bu
görüşlerini desteklemiştir. Kaşgarlı Mahmut, Türk dilini aynı zamanda o devirde Arapça ve Farsça
kelime ve kavramların etkisine karşı da bir nevi korumuştur. Göktürk Abideleri’nde konuşan Bilge
Kağan, Kültigin, Tonyukuk ve abidelerin yazıcısı Yolug Tigin’den sonra Türk dilinin büyük aşığı Kaşgarlı
Mahmut’tur.
Arapça’ya karşı Türk dilini müdafaa eden Kaşgarlı Mahmut’tan yaklaşık dört yüz yıl sonra Ali
Şir Nevayi, Türk dili yerine Farsça ile eserlerini yazanlara karşı koyarak; Türkçe’nin Farsça’dan üstün
olduğunu eserleriyle olduğu gibi ilmi olarak da ispatlamak için meşhur “Muhakemetü’l Lügateyn” (İki
Dilin Mukayesesi) adlı eserini yazmıştır.
Kaşgarlı Mahmut ve Nevayi Arapça ve Farsça’ya karşı Türk dilinin istiklalini korumaya çalışmış
ve Türk dili tarihinde bu hüviyetleriyle ölümsüz yerlerini almışlardır.
Burada Fahreddin Mübarek Şah’ı da anmamız gerekmektedir. Bu arada Batı Türkistan’da
Yesevî Kasabası ve çevresinde İslâmiyeti adeta Türk potası içinde Türkçe yazdığı şiirler (Hikmetler) ile
Türk milletine sevdiren Hoca Ahmet Yesevî de Türkçe’nin büyük aşığı ve kullanıcısı olmuştur.

Türkler’in Müslüman olması ile birlikte dil ve edebiyat yeni bir boyut, yeni bir çevre
kazanmıştır. Türklerin “Kök Tanrı” dini ile “Türk Cihan Hakimiyeti Ülküsü”, İslâmın “Tek
Tanrı İnancı” ve “Cihat” anlayışı ile birleşmiştir. Bir dini sevdirmek, esaslarını öğrenmek için
bir çok derviş, Türk ülkelerine yayılmıştır. Türkistan’da “Hazret-i Pir-i Türkistan” adıyla
şöhret bulan ve kendisinden sonra “Yesevîlik” ismiyle anılan tarikatın kurucusu ve Piri Hoca
Ahmet Yesevî, Doğu Türkçesi ile yazdığı Divan-ı Hikmet’teki şiirleri, üslup ve edası ile sanki
Anadolu’da gelişen Tekke Edebiyatı’nın ilk örneği durumundadır.

Anadolu’da bu anlayış elbette devam edecektir. Anadolu, Hoca Ahmet Yesevî’nin dervişleri
tarafından İslâmlaştırılmıştır. Hacı Bektaş Veli ile Ahi Evran, Âşık Paşa Seyyid Burhaneddin gibi onunla
aynı çağda yaşamış olanların, Hıristiyanlığın en yoğun yaşandığı Kapadokya bölgesine yerleşmeleri
tesadüfi olmayıp, bir ileri görüşlü fetih felsefesine dayanmaktadır. Anadolu’da divan ve halk edebiyatı
farklılaşmasının başladığı dönem 13. yüzyıl sonudur.
Anadolu’ya Kıpçaklar’dan sonra ilk gelenler, Oğuzlar -bir başka adla daha sonra gezgin
yürüyen anlamına gelen Yörük Türkmenleri- dır. Türkmen kafileleri, Mevlevîlik, ve ona bağlı kültürle,
halk arasında değişik bir görünümde yayılırken; Bektaşî, Bayramî, Melamî, ve Halvetî tarikatlarına
bağlı tekkeler çevresinde toplanan okuma ve yazma bilmeyen geniş halk kitlelerinin anlayabileceği bir
dilde ve türde, sanat gayesi gütmeyen bir edebiyat gelişmiştir.
Aynı yüzyıl içinde, eserlerini Türkçe yazmadıkları halde doğrudan doğruya Türk edebiyatı
tarihinde anılmakla birlikte, ölümsüz eseri Mesnevî ile asırlar boyunca bir çok Türk şairine ilham
kaynağı olan Mevlana ile sonradan adına izafe edilen şiirlere karşılık asıl eserini Arapça kaleme alan
Hacı Bektaş Veli’nin durumları çok ilgi çekici olup, her ikisine de bağlananlar ölümlerinden sonra
çoğalmıştır. İmparatorluk coğrafyasında siyasi birliğin kurulması ve korunmasında en büyük ve en
önemli rolü bu iki kişinin ardından kurulmuş olan Mevlevî ve Bektaşî Tarikatları ve tekkeler
üstlenmiştir. Ancak bu tarikatlardan Bektaşîlik’in sevilip büyük bir katılımcı bulmasının en büyük
sebebi diğer tarikatlara nazaran dilde Türkçe’ye -halk Türkçesine- bağlı kalmasıdır.
Göçebe Türkler’in geri dönmemek üzere gelerek sağlam adımlarla bastıkları Anadolu
topraklarında Türkçe sanat eserlerinde belli bir şuurla kullanılmaya başlanmıştır. Bunda Bektaşi
tekkelerinin çalışmalarının büyük ölçüde katkıları bulunmaktadır. Türkmenler, Orta Asya -Horasandan Anadolu’ya kitleler halinde göçmüş olan Türkler’dir.
Anadolu Beylikleri arasında özellikle Karamanoğulları, Anadolu’daki Türkmen manevi (Fikri)
hegemonyasını kuran bir beylik olmuştur. “Karamanoğlu Mehmet Bey’e Türk dilinin varlık, üstünlük
şuurunu telkin eden Hacı Bektaş Veli olmuştur”
Hacı Bektaş Veli, medreselerde Arapça, Farsça eğitim yapılmasından dolayı halkın kendi öz
dilini, kültürünü unuttuğunu, adeta taşlaştırıldığını; manasını anlamadan Arapça dualar okumanın ne
dine ne de insana faydası olmadığını görerek “Madem Türküz, sözümüz, ezanımız, raks ve figürlerimiz
Türkçe olacak” demiştir ve bu konuda da mücadele vermiştir. Ardından gelen halk ozanlarından
Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Kaygusuz Abdal, Kazak Abdal gibi bu tasavvufa bağlı; Aşık Veysel’e
değin öz Türkçe şiirler yazan, söyleyen öncüleri görmekteyiz. Kendisi ve dervişleri sazında, sözünde,
törelerinde bu katıksız dili kullanmışlardır. Mistik bir hava içinde halka kendi dili ile hitap ederek
kin/nefret, sevgi/saygılarını, kültürlerini Arap ve Fars tesirinin dışına çıkararak halkı öz benliğine
kavuşturmuşlardır. Dergahlarındaki dervişlere ad verilirken bile öz Türkçe kullanılmıştır. İznikçi
Cafer’e bir vazifeden başarı ile dönüşünden (Dünya Güzeli öyküsü) sonra güvenç ismi verilmiştir.
Dergahındaki hizmet binalarının isimlerinin at evi, aş evi, kiler evi gibi öz Türkçe oluşu, Hacı Bektaş
Veli’nin dile verdiği önemi göstermektedir.
BEKTAŞÎLERİN KULLANDIKLARI SÖZCÜKLERDEN BAZI ÖRNEKLER
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abdest: ab: su dest: el (el suyu)
abes: Çirkin, lüzumsuz, biçimsiz

âb-ı haram: Aşk-ı ilahi
âb-

a a Ebedi hayat suyu
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İbadet eden, tapan

Acem: İranlı
â

İlk insan
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Güneş
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a Uyanmak
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Bilgili, uyanık

a â Hilekar, dolandırıcı
ahad: Tanrı’nın adı
ahd- P
a â
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Ant, verilen söz

Torunlar

ahirin: Sonrakiler.
a

â

Hükümler

ahsen: Çok güzel, en güzel

ak yazılı: Dem, rakı
akıbet: Son
a

Cevabı hazırların içinden bulup getiren kudret

a âb En büyük yetkili.

gezgin

â

Kainat, cihan

a

Hz. Ali’ye bağlı, Ali’yi seven, Alevîlik ilkelerini yaşama geçiren kişi

alevîlik: Edeb sahibi, Hz. Muhammed’i, Hz. Ali’yi, on iki imamı, Ehl-i Beyt’i önder bilen,
onların yolunda giden, onların öğütlerini kendine buyruk edinen, Allah’a korku ile değil
de sevgi ile bağlanan edepli, akılcı, doğruluğa sevgiyi ve ahde vefayı benimseyen,
verdiği sözü tutan hoşgörüyü, yardımlaşmayı, kardeşliği, barışı, aydınlanıp
çağdaşlaşmayı vazgeçilmez bir yaşam biçimi olarak benimseyendir.
â - abâ Hz. Muhammed’in hırkası altında toplananlar (Hz. Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin)
â Yüksek, büyük, üstün, müminlerin dilediği, istediği, uyduğu kişi
Allah: İnsanın haline göre uygun şeklini veren, istidadına göre yol gösteren
amel: Eylem, uygulama, tatbikat
an: Bölünmeyecek en kısa zaman.
A abac S

a

Dede babanın eşi

A abac Bektaşi babasının eşi.
a â

- -erbaa: Dört unsur (hava, su, toprak, ateş)

anka: Parlak cisim
anlam: Senin anladığın, düşündüğün
arakiye: Bektaşi tarikatına ilk giriş törenlerinde giydirilen başlık
â
â

-

Gül renkli yanak
Hak’kı tam manası ile bilen, yüksek bilgin, alimden üstün

â â

Büyük dergâh

â

a

Gök, sema

â

İçini Allah sevgisi ile dolduran, ilahi sevgiye tutulmuş olan

a

Tak sevilecek varlık, yüce Tanrı

a ac Mürşidin en yakın yardımcısı.
a a

Dara durma, (peymançeye geçme)

Meydan hizmetini göre
ayet: İç içe örtülü gizli mara işaret, alamet, Kur’an’ın bir cümles
-i cem:
ayn-

ül cem) Tarikat törelerinin yapılışı
Göz ve gönül perdesi, açık kainatın her zerresinde Hak’kı göre

aziz: Muhterem, değerl
Azrail: Ölüm meleğ

B.
Kapı, kısım, fasıl.
baba: Bektaşilikte dervişlikten bir derece, verilen unva
Tarikata bağlı Bektaşi kadınları, kız kardeş
İçki, sevgili sohbet
Şarap içe
bâde-yi dîdar: Cemal badesi
-

Sabah rüzgârı
Daimi, ebedi, kalıcı

bal: Mürşit sözü,dost dil
bâr: Allah.
Yöneten, reis, bedeni yöneten komuta merkez
Hakikat olmayan, boş şey, doğru olmayan, eskimiş
batın: İç yüz gerçek
beka: Bulunduğu halde kalma

Bektaşî: Edeb sahibi kişi. Dış yüzünden halka, iç yüzünden, Hak’ka bakan iki yönlü bir
kavşak noktasında bulunmadır. Boş laf etmez, kimseye ihtiyacı olmayanı vermez,
kimseyi değiştirmeye çalışmaz. O sadece mevcut ahenge uyar, mevcut olanın en uygun
olduğuna inanır, olgun ve erdemli insandır.
bel: Geçmiş ve gerçeğe bağlı olmamak, mertlik insan aşkı, irade, her şeye kadir olm

b â “Evliyaların libasıdır” Hakikate ulaşabilmenin sabır sınavı
belagat: İyi, güzel, pürüzsüz, söz söyleme
b

Hak’kın varlığına inanmak, “Evet” anlamındadır.

ben: Aşağıyım, gönlümde gizlediğimden üstünüm
bend: Bağ, bağlanma

bende: Kul
berat: İmtiyaz verildiği bildirilen ferman

berzah: Dar geçit
beste-dehan: Ağzı bağlanmış, susmuş
bestedil: Gönlü birbirine bağlı
beyaz: Örtücü, hafif bekleyiş sembolü, gerçeği gizleyen renk

bezm: Meclis
bezm-i ezel: Ezel meclisi
bezm-i saba: Saba meclisi
biat: Birinin egemenliğini tanıma; onun önünde and içme
b -beha: Paha biçilmez
b -câ

Cansız “ölmeden evvel ölmüş, nefsini yok etme hali”

b -haber: Hakikatten uzak, gafil

bi-hakkın: Hakkıyle
bilge: Aşkla yanarak ortaya çıkan ışık; bitmeyen, doğru ilham üreticisi; fikir ve rehberlik
kaynağı
billah: Allah için yemin
b

â

Hasta, dertli, uykusuz

bî-niyaz: Davasız, niyazsız Allaha niyazda bulunmayan
b -pir: Pirsiz

b

a

b

Bektaşîlerin kullandığı besmele karşılığı
Kemale ermek, çiğlikten kurtulmak

b -vefa: Vefasız, dönek, sebatsiz
bî-vücut: Varlığı olmayan

budala: Sıfatından geçip, saf ve temiz olarak Abdallığa namzet kişi
burak: Bilinmeyene giden
burhan: Delil, ispat, tanık
buy: Güzel koku
b

Yüce
C.

cahil: Arif olup da ilmini vermeyen
cam: Kadeh, kalp sıfatı
cam- c

Ayn-ı cem

cami: Toplayan, toplayıcı
ca

a Topluluk

can: Hayat, tarikat eri, gönül, ruhun eşyadaki görünüşü, kadın ve erkeklere ayrıcalık
tanımadan verilen ad
cânân: Sevgili, gönül verilen, hüda
car: Yardım, imdat

cavidan: Kainatı içine alan, daimi ve kalıcı
cebbar: Zorlayıcı, dediğini yerine getiren, Tanrı’nın büyük ve kudretli yönü
cefa: Eziyet
cehennem: Sıkıntılı ve huzursuz yaşam hali, kötülüğün sembolü, nefsin maddeye bağlı oluşu
celal: Kuvvet, kudret ve büyüklük, Tanrı sıfat
cem: Toplanma, birikme

cemaat: Uyulması gereken topluluk
cemal: Güzellik ve aşk, tanrı sıfatı
Cemal-i İllahi: Allah’ın güzelliği
cem-ı cem: Tanrı güzelliğini yansıtan her şey
Cennet: Anda yaşanan, mutluluk, iyi hal gönül
cevher: Öz
cevher-i yekta: Biricik inci yani Hz. Ali
cevr: Cefa, eziyet

Cibril: Cebrail, akıl
cife: Leş
cihan: Bütün kainat, dünya, âlem

cild-bend: Bektaşî tarikatında bele bağlanan, meşinden üstünde çift Ali yazılı çanta
cin: Örtülü ve kapalı
cûda: Ayrı
c

a Ayrı uzak

Ç.
çağ: Devir, vahit, zaman, devre
a a a a
â

Toprak, su, hava, ateş

Kul, köle ve hizmette olmak

çalab: Tanrı, Allah
çerağ: Kötü ruhları kovup, temiz ve ulu ruhları toplamak, onların nuru ile çeşitli yerlerde
uyarılan (yakılan) mum, kandil, fitil gibi yanıcılar. Işık kaynağı, aydınlık
çeşm-i beşer: Ten gözü
çilehane: Sıkıntı vesvese ve kayıt ve şartlardan kurtulup aydınlığa çıkma
İnsanın içindeki kıskançlık, kin, rezil tutkular

çol: Yokluk
D.
dağarcık: Meşin torba, ilim hazinesi
dâm: Tuza

dâmen: Etek
dâr: Halkın huzurunda Hak için asılmaya hazırım anlamında mühürlenme, asılma hali
dayı: Dünya arzularını yok etme ışığı
dem görmek: İçki almak

dem: İyi bir sohbet içeceklerinin en güzel hale gelişi ve bunun sohbetle içilme şekli, cem hali,
içki, kan, soluk, nefes, zaman
â

Büyük zatların kapısı, tarikat erbaplarının toplandığı yer, ululardan birinin yattığı yer

dertsiz: Aşktan yoksun hal
Allah’tan başka korktuğu, güvendiği, sevdiği olmayan, her hale tahammül eden ve her zorluğu
halleden insan, kapı eşiği yoksul
destur almak: İzin almak

devran: Erenlerin meclisi, dünya, iyi ve kötü değişiklik, yazgı, talih
devrî asan olsun: Kamil insan olarak Hakk’a yürüyen
devriye: Halden hale giren, varlıkların bir olduğu, şeklen ayrı göründüğünün işaretidir.
deyiş: Yol ve erkana ilişkin okunan nefesler
a Cemal, yüz hak aynası
Göz
dil: İkna için taşlanan, akıl ve gönle hüküm, düşüncenin kaleme dökülüş sembolüdür. Gönül, kalp
(Tatları farketmek, acıyı bala çevirmek)

din: Allah’ın emirlerinin tamamı. Allah ile kul ve kulları arasındaki münasebetleri
düzenleyen ilahi nizam.
dinlendirmek: Bedenin uykuya varması, mum ve ocağı söndürme (sırlama)

divan: Büyük meclis

dîvâne: Kendini tamamen Hak’ka teslim etmiş, Dervişan ve deli görünümlü, kayıttan
kurtulan kişi
dost: Aynı duygu ve aynı inanışta olan sadık arkadaşlık
dua: Ölüye ve diriye değil yalnız Hakk’a yapılan niyaz
duygu: Bedensel arzu
Hz. Muhammed’in Hz. Ali’ye hediye ettiği kırat
a Misafirhane mekan ve zaman

dünyalık: Dünyadaki maddelerle uğraşmak
Tanrı hakikatını etrafa yaymak, inci
dürr-i yetim: Öksüz inci, yani Hz. Muhammed

düşkün: Tarikata ikrar verdikten sonra cezalandırılmış geçici olarak cem törenlerine
giremeyenler
D

â l2 imamın adı geçen, makamlı sazlı ve sazsız okunan övgüler

E.
ebedi: Sonsuz
ecel: Hakk’a varmak
edeb Erkan: Yol, yordam

edeb: El, dil, bel, gibi bütün ahlaki ve ilmi kaideleri içine alabilen avadanlık. Terbiye,
naziklik, zariflik
edebiyat: Nazımlı, nesirli güzel sözler
edip: Edepli, terbiyeli, nazik kimse, edebiyatla uğraşan
ednâ: Aşağı, bayağı, alçak
efsane: İleri görüşlü insanların çağlar önce tasavvur ettiği ve çoğunun gerçekleştirdiği
medeniyet ve teknolojiyi keşif, faydasız düşünceler, bilgiler
Ehl-i beyt: Hz.Muhammed, Hz.Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin; ev halkı; “Ev dünya, beden, halk, bütün
insanlar. Toprak gibi her şeyi kabul eden. Hiç kimseyi boş çevirmeyen, bağrına basan, umut
yoksullarının kapısı”

ehl-i hak: Evliya
ehl-i irfan: Hak’kı tanıma bilgisine sahip kişi
ehl-i kemal: Olgun kişiler
ehl-i meram: Niyet sahipleri

esrar: Sırlar

eşk: Göz yaşı
evliya: Veliler
evrâd: Bektaşilerce okunan dualar verilen ad
evrensel: İlim yolu ile aşama yapmak
evrimsel: Din yolu ile aşama yapmak
ey: Erenlerle yaşamak
eyyâm: Günler
ezel: Başlangıcı olmayan zaman
F.

fâhir: Derviş hırkası
fahr: Öğünme, şereflenme
fahr-ı âlem: Alemin övüncü Hz. Muhammed

fakir’in: Bektaşilik’te ben yerine mütevazilik olarak kullanılan söz
fakirlik: Hak’ın verdiği nasibe, hürmet, kulluk, aşk noksanlığı, Allah’tan başka hiçbir şeye muhtaç
olmamak

fâni: Geçici olan
Fârisi: Farsça

farz:Yapılması gereken
fâş: Açığa çıkmış, yayılmış, tanrı sırlarını layık olmayana açma
fazilet: Erdemlik, bir insanın iyi olmasına yardım eden özelliklerin bir araya toplanması
fehm: Anlama, anlayış
felak: İnfilah ettirilmiş, yokluktan var olmaya muhtaç
felek: Kainat, gökyüzü, dönen, devran, kudret

ferâgat: Gönül topluluğu
ferâset: Anlayış, idrak

ferraş: Meydanı temizleyen görevli
fetvaname:Dini hüküm vesikası
Feyyaz: Allah’ın adı

feyz: Bolluk, çokluk, verimlilik
fıkıh: İslam hukuku
fırka-ı naciye: Kurtulmuşlar topluluğu
fısk: Kötü huylu, fitne günah işleme
Firdevs: Cennet
G.

gâfil: Gaflette bulunan, habersiz
gaflet: Şaşkınlık, boş bulunma, haktan habersiz
garb: Batı
gayb: Gizli olan, göze görünmeyen, bilinmeyen güç
gaygusuz: Kaygusuz Abdal, pirinç pilavı
gays: Yardım
gaza: Din uğruna yapılan savaş

gazap: Öfke, hiddet
gazi: Harpte yaralanan kişi
â Hak’tan başka kimseye sığınmayın, ondan aşk dilenen

genç: Hazine
Allah’ın buyruğu

gıybet: Kişinin arkasından söylenen, dedikodu
giriftar: Tutulmuş, yakalanmış
Hak’ka kavuşmak, ölmek

gözü açmak: Akıldan kurtulmak

-

âc Kurtulmuş temiz topluluk

gussa: Kader, kaygı, üzüntü
ba
a

Ulular
Gül gibi kırmızı renkli Gülbank: Baktaşi türbelerinde okunan dualar

gülâm: Esir, köle
gülbin: Gül koku
gümânî: Zan, sanma, sezme
gürûh: Topluluk, yığın, cemaat, takım, kalabalık
güvende: Cem ve ayinlerde saz çalan, nefes okuyan
güzîde: Seçkin
H.

Habib: Tanrı sevgilisi, Hz.Muhammed
hadımü’l-fukara: Yoksulların hizmetçisi
Hadis: Hz. Muhammed’in sözü
hak almak: Bitmek
Hak evi: Gönül
Hak: İçinde sen ben davası olmayan, hak rızası için yapılan

hakîm: Hikmetli, kuvvetli, bozulması imkansız, kesinlik
Hakk’a yürümek: Tanrıya kavuşma, ölüm
hakk’al-yakın: Kulluktan kurtulup, Hak’ka erişmek
Hakk’ın kulu: Hak’kın kendisi “Din ve imanı aşmış. Hiçbir din ve mezhebe sahip olmayan,
yani hakkın kendisi olmuş kimse”
hakkullah: Savaş ganimetlerinden alınanlardan l/5’nin Peygamber soyuna verilip, onlardan
yoksul, yolcu, yetim, misafir, miskinlere Allah için verilen yardım
hal ehli: Sözlerin hakikatlerini bilen ve yaşayan kimseler
hal: İlahi sırra erişip, kendi benliğini unutup, hakikat ehli olabilmek

halas: Kurtulma, kurtuluş
halef: Sonradan gelen
halet: Hal, durum

halife: Bektaşilik’te dedebabayı her hangi bir bölgede temsil yetkisi verilen baba
Halik: Yaratan, Tanrı
halvet:Yalnız kalma, susmuş ve sessizce Tanrı’ya varma, tenhaya çekilme, tefekküre dalma
han: İnsanların buluştuğu, insanlık için çalıştığı makam
hankâh: Tekke

heplik: Öz benliğe sahip çıkma, kendini kendinde bulma
hevâ-i nefs: Nefse tutkunluk
heyhat: Yazık
hezar: Bülbül
hırka: Tanrısal özellikleri giymek, dervişlik, ermişlik, derviş giysisi
Hızır: Ölümsüzlüğün sembolü, darda yetişen, “İlyas peygamberin adı”

hicap: Perde, örtü
hicran: Ayrılık, unutulmaz acı
hicret: Göç
hiçlik: Kendi benliğini kendinden silmek
hidayet: Hak’ka giden doğru yol
hikmet: Varlıkların ve yaradılışın hakikatini tanıma bilgisi
hilkat: Yaratılma, yaratılış
himar: Erkek eşek
himmet: Gayret, emek, çalışma, çabalama, lütuf, kerem, ihsan

hissi: Duygusal Hizmete amade olmak
hor: Ehemmiyetsiz

Horasan çerağı: Aydınlatma
Horasan postu: İrsad makamı
H aâ

Horasanlı

Hû: Tanrı’nın 99 isminden en kısası
Halislik, doğruluk

hummır: Şarapçı
huşu: Özle Tanrı’nın birleşmesi
hübân: Güzeller

hünkâr: Tarikat ulularına, pirlerine verilen ad
Hz. Adem: İlk peygamber
I.
Sahip
a

Deyim

Aşk, sevgi
Hürriyet, her türlü zaaftan kurtulma
İ.

ibare: Cümle
icazet: Dedebaba’nın halifelerine, halifelerin babalara verdiği yazılı yetki belgesi, izin
ruhsatname karşılığı
idrak: Anlayış, olgunluk

ifşâ: Sır olması gereken açıklama
ikrar: Toplum önünde mürşide tarikata giriş andını töresine uygun şekilde ifade etme, Tanrı
yolunda olmak, tüm kötülüklerden el çekmek, Tanrı huzurunda, mürşid önünde and
içmek
ilham: Kişinin gönlünde gerçek tanrı sevgisi
ilme’l-yakîn: İlim yoluyla Tanrı’ya yakın
ilm-i ğayb: Görünmeyen, bilinmeyen; görünmeyen bilinmeyen ilim
ilm-i ledun: Allah’ın sırlara ait manevi bilgi
imam: Önder, başkan, öğretici
iman: Akla, hisse müracaat etmeksizin bağlılık, zaman ve mekan dışına çıkarak Hak’ka
ulaşma hali
â Ayrılık

ins: İnsan
insan: Hak’kın zuhuru ve O’nun evrende tecelli eden bir nurudur. Kainat okyanusunun içinde bir
damla bile olmayan bir enerji parçası.

insan-ı kâmil: Olgunluğa erişmiş olgun insan İnsanın halin göre uygun şeklini veren,
istidadına göre yol gösterendir.
a

Kainattaki bütün cisimlerin bir bütünde birleştirilmesi

irfan: Allah tarafından bahşedilen, kitabı bilgileri aşmış, ledun ilmini ve ilahi sırları bilen

irşad: Doğru yolu gösterme
irtica: Geçmişe takılma

İslâm: Tek Tanrı’ya inanış, yeni doğmuş çocuk kadar temiz insan
İsmail: Allah’a boyun eğen, kurban gibi teslim olan
İsm-i Â’zam: İnsan, Kur’an’da bir ayet
itikat: İnanç
izan: Anlayış, seziş, vicdanı değerlendirme
izzet-i nefs: Onur
K.
Kabe: Bütün insanlığı içine alan, gönüllerin bir olduğu yer

kadeh: Sohbet, içki kabı
kader: Bir şahsın kendi davranışlarının ilahi nizamda yazılı neticeleriyle karşılaşmasıdır
a

Dünyaya açılan pencere, Aşk ve güzellik semboli, tamamlayıcı

kadim: Eski

kâfir: Hakkı inkâr eden
kâhanet: Tanrı’dan verilen bir yetenektir
kahr: Yok etme, üstün gelme
kalender: Dünya ve dünya nimetlerine aldırış etmeyen

kalıbı dinlendirmek: Ölmek
kamberiye: Bektaşilikte bele bağlanan yumurtaya benzer örgülü iple kullanılan “Hacı Bektaş
taşı veya Necef taşından yapılır” Erenlerin sırrını koruyucu sembolü. Hz. Ali’nin atının
yuları anlamında.

kâmil: Tam, eksiksiz, pişmiş, olgun, ermiş insan
kan almak: Küçük abdest için izin istemek. Vucudun yeniden kan almasını sağlamak.
a

ba a Yavaşlık, sabır, doğruluk

kara: Sondur
karamet: Vermek, bağış, lütüf, ermişlik
Kefenlenmiş
kem: Kötü
kemal: Olgunluk, mükemmellik, tamlık, fazilet, güzel vasıflarla donanmış olma

kemer: Yünden çeşitli renklerle örülmüş, bele birkaç defa sarılan tarikat kuşağı.
kemer-best: Kemer kuşatmak

kemter: Değersiz, eksik, noksan, itibarsız, aşağılanmış
kenz: Gizli hazine
K b â “Hz. Hüseyin ve diğer 72 kişinin şehit olduğu yer” Ruhun susamışlığı, aşksızlıktan bedenin
kuruyup çatlama hali, toprak gibi

kerim: Cömert, verici
kerremellahu veche: Hz. Ali’ye verilen övgü; hiç puta tapmadan ve şirke girmeden
Müslüman olan
kesb: Kazanma
keşkül: Maden veya Hindistan cevizinden yapılmış, uçları zincir veya meşinle bağlı, omuza
asılan dervişlerin seyahatlerde para veya kutsal toprak koyduğu bir kap.
ketum olmak: Tanrı sınırlarını kimseye açmamak
kevser: Yaşam için gerekli olan madde; hayat veren (su da olabilir, gübre de)

Kıble: Allah’ın birliği, evrenin tekliği, cemal bulma yeri
kırkbudak: Hacı Bektaş Veli dergâhında, kırklar meydanında pirinçten dökme; Güneş, Ejder,
Aslan ve Ehl-i tac motifleri 60 mumlu, 13. asırda Horasan’dan geldiği bilinen
şamdan
kırklar: Ölümsüzler,her an evreni yönetenler

lemh-i beşer: Bir göz açımı kadar
len terânî: Allah Musa Peygamber’e sen beni hiçbir zaman göremezsin kelami
leşker: Asker

levh: Olmuş ve olacak üzerine Hak’kın yazmış olduğu kulun levhası
levk: Emirlerin yazılıp uygulanması

lik: Lâkin
livâ: Buyruk, ...............
liyakat: Bir işe layık olabilen

lokma: Erenler nutku, dergah yemeği, sohbet
Lokman: Hekimliği icat eden peygamber
Hissene düşmeyen
M.
mahzum: Hazimete uğramış.
a a â Makaleler.
makam: İki ayağın bastığı yer, toprak.
makas: Tanrısal ahlaka uymayan halleri terk etme.
makber: Mezar.
mana: Gerçek yönü.
a
a

İçe, ruha ait.
ât:

â

â: Hak’tan başka olan her şey.

masum-u pak: Şehit edilen l4 tane imam çocuğu.
â

: Sevgili.

â

â: Birşeyin arkasın bulunan

.

mecnun: Hak’ka aşık olan.
c

: Ateşe tapan.

meczub: Hak’ka m
medfun: Göm

.
m

.

z varan
ölm

medhiye: Ulu kişileri öven nefesler.
Medine: Ölmeden ölenlerin diyarı, aşk ve kuvvet kaynağı
Mehdi: Hidayet eden. Onikinci imam.
mehdin: Yıkılmış harap omu .

Mekke: Yeniden doanların hedefidir.
â

: Kınanmak, taşlanmak, perişan, aşağılanmak.

melek: Kuvvet demektir.
: Evlenmeyen dervi

mestur: Kapalı, perdeli, örtülü, namuslu.
mey: Sohbet, içki.
meyan: Ara.
meydan: kutsal tören yeri.
a c : meydan odasının düzenlenmesini yapar görevli.
â
â

Kainat, tarikat evi, tarikat pirinin bulunduğu yer, mürşidin gönül yüzü
Misafir “Allah, Muhammed, Ali”

ab -c

Güneş.

milis: Silahlı halk gücü.
mim: Hz. Muhammed.
a Yola girme, yükselme, bilinç aşaması, Din bilincinden evrensel bilince geçiş.
miskinlik: Dünya ve dünya malını umursamamak. Fakirhane, gösterişsiz halde görünme, yaşama.
mor: Mikail “Desteği sorundan kurtarmaya vazifeli”
ba a â : Konuşmalar, sevgi besliyenler, dostlar.
muhabbet: İkilikten kurtulup, aşkla, şevkle yalnızca birlik deryasına dalma. Hak ile Hak olmak.
muhabbet:Hak sohbeti, Tanrı’ya duyulan büyük aşk.
bbâ : Sevenler, sevgi besleyenler.
mukaddes: Kudsi
murakebe: Dalıp kendinden geçme.
â b: Alevilikte tarikata birlikte giren, iki kişinin kadınları ile birlikte kardeş oluşu.
mutlak: Kesin
mutluluk: “Karşılığı mutsuzluk olmayan mutluluklar”; üstüne gitmekle yakalanmaz, anda yaşanır.
ba

: Bereketli, hürmetli, mukaddes.

c

Varlıktan ve her türlü kayıtlardan, her türlü mevhi ve rutbeden kurtulan. (Sağ kulağına
küpe takan evlenmemiş derviş)
Aşırı maniler söyleyen şair.
b Tarikata ilk giren.

a a a Dikkatle bakma, iyice düşünme.
aca : Dua etmek, Tanrı’ya yalvarmak.
âcâ Tanrı’ya yakarma.
Nurlu, aydınlanmış.

Hakikatı inkar eden.
Tarikat öğrencisi.
Allah sevgisini ileten.
Özünü bilmiş ve kendi vucudunun şehrinde Hak’kı bulmuş, Hak ile birleşmiş ve süleyman gibi
hatem sahibi, yedi iklime hakim ve doğru yolu gösteren
- â
â a

Doğru yolu gösteren, bilgi veren, sohbet eden tarikat adamı.
Tanrıya ulaşmak.
Ehliyetli.
N.

â

a

a

Ulu kişileri övme amacı ile yazılan nefesler.

âb

Aşina değil, yabancı.

Ortalıkta görünmeyen, yok olan.

a a Çaresiz.
â â

Yobaz, bilmez, cahil.

namaz: 1- Kulun Allah’la beraber olması;
2-Alçak gönüllülük, tevazu;
güçsüzlüğün, yalvarıp yakarmanın, hatalara esef etmenin sembolüdür.
â

Mektup.

3-Allah’a karşı

â

Perdeyi yırtmayan,Tanrıyı ikrar eden.

â -u nemek: Ekmek, tuz.
nar: Ateş.
nasib almak: Merasimli tarikata giriş merasimi yapılma, “ahidleşma merasimi, mürşide teslimiyet”
nasip: Verilene karşı alınandır.
â ab Güçsüz, Işıksız.
nazar Eylemek: Tanrı gözüyle bakmak.
aa

Bektaşilikte sizin yerine kullanılan söz.

a

İnce ruhlu, hassas, nazik, kibar “Bektaşi tarikatının ikinci adı”

Nebi: Peygamber.
nefes: Bektaşî-Alevilikte bestelenmiş, sazlı ve sazsız okunan şiirler. Alınıp verilen hava, sohbet, isteğini
Hakka iletme hali.
nefir: Gezi dervişlerin boynunda taşıdığı hayvan boynuzlarından yapılan boru.
nefse kulluk: Yaratan varken yaratılmışa tapmak.
â

Dünya zevkine düşkünlük.

nevruziyye: 21 Mart Hz. Ali’nin doğum günü. Nevruz bayramı, bu bayramda okunan nefesler.
nezir: Allah, Hak için, Ordu, düşkün, yetim ve fukaraya verilmek üzere mürşide vefa tekkelere verilen
armağan.
nigah: Bakış.
nihan: Gizli

ocak: Çiğ nesneleri pişiren makam, din ulularının soyu.
od:

sefa nazar: Erenlerin yardım eden manevi bakışı.
sefil: Alçak, düşkün.
selamname: l2 imam, Ehlibeyt ve Hacı Bektaş Veli gibi kişileri öven nefesler.
semah: “Sima, sema, zamah” sazla çalınan nefeslere uyularak, kadınlı erkekli Hak için yapılan kutsal
ve dinsel dans
â Koşmaya benzeyen ve hecenin 4+4=8 vezni ile yazılan nefesler
ser: Baş
settar: Günahları örtücü
seyahat vermek: Tarikatta törelere uymayan canlara geçici verilen ceza.
seyr: Cehaletin ilme, kötü ve çirkin huylarından güzel ahlaka, Hakka doğru hareket etmektir
seyran eylemek: Dolaşmak
seyyid: Efendi, bey, önde gelen, önder, Hz. Muhammed soyu
- kavm: Toplumun ulusu
Yanan mum veya ocağı söndürmek

a Bilinmeyen evren bilimlerinin açılması
a

a Gömülmek

siyah: Son, kapayan
sofra: Dil, ilim
sohbet: His ağırlığı konuşmalar, görüşmeler
sohbeti can: Gönül sohbeti
soyunmak: Dünya ile ilgisini kesmek; kayıtlardan kurtulmak
su: Kemale götüren her şey, hayat
sultan: Bektaşî büyükleri
Dünyevi şeylerin sonu

İyi ahlâk, iyi huy
Ş.
Şa

Allah’ın Hay sıfatını taşıyan, Hz. Ali

Şâ - K b â Hz. Hüseyin’e verilen ad
â a

â

Mert kişilerin en yücesi, Hz. Ali

â Padişah, hükümdar

a aba
aa

a

a Tanrı aşkına hile hurda katmadan tatmak hali

Dünyalık, Tanrı, aşk
Aşırı istek

â

Haydutluk
Güneş
Allah’a duyulan büyük aşk, özlem.
Kötülük simgesi yenilemeyen kötü nefisler
Allah’a ortak koşma
Ateş, alev

-i ahi: Hak’kın ateşi
T.
taallum: Bilmek
taassup: Muhafazakar
tac: Bektaşi dervişi ve babalarının başa giydiği beyaz keçeden yapılmış l2 dilimli başlık. (Marifetin
semboli)
tahakkuk: Gerçekleşme
tahalluk: Bulmak
tahrir: Yazılı

tahsil: Elde edilen, ele geçirilen.
a

Madde değil, zaman ve mekan dışında, bütün alemi ısıtan ve aydınlatan gizli bir enerjidir

tarif: İçinde olunan halin bir özeti
tarik: Yol
a

-i-nazenin: İnce ve nazlı anlamında Bektaşiliğe verilen ad

Teber: Dervişlerin seyahatlerinde taşıdığı balta şeklindeki kesici alet, nefisle mücadeleyi temsil eder
tefsir: Yorum, açıklama
a

Olmak, bulmak, varmak

tekke: Tarikat erenlerinin toplanıp, yol ve yöntemleri ile ilgili eğitim yeri
temâşa: Seyretme
ten: Maddeyi maddeden, ruhu ruhtan ayıran şekli bir perdedir
tengi: Züğürtlük, darlık
Bektaşilerin uzun bolca giydiği özel entari, ayıpları örtmek, kefeni simgeler
c
T

â

Türkçe yakarışlar, okunan Türkçe dualar

Ta Bektaşi derviş ve babalarının l2 dilimli Necef ve Hacıbektaş taşından yapılmış iple
boynuna taktıkları taş

teslim: Kendini Tanrı’nın emrine bırakma
â

Alçak gönüllülük

tevella ve teberra: İnsanın peygamberlerin sevdiğini sevip, sevmediğini de sevmemesi, kötü olan
şeylerden uzak durmasıdır. Ehl-i Beyt-i ve sevenleri sevmesi, ona düşman olanlara da düşman
olması, kin duymasıdır. “Tasavvuftaki gerçek manası ise Allah’ın rızasıdır. Yani nefsini, kalbini
Allah’tan başka her türlü şeyden temizlemektir. Şöyle ki, bir sûfi aşk derecesine ulaşmışsa o,
artık dünyanın tüm zevk ve bağlarından kurtulmuş, kalbinde Allah’tan başka kimsenin sevgisi
kalmamış demektir.
tevhid: Birleme
a a Hakk’a rızalı kurban olmak, kesmek
b Günahların affı için Tanrı’ya yapılan yalvarış

â

Azgın, taşkın

âb Toprak
-i sina: Dünyanın en küçük fakat en kutsal dağı

tuz: Şifa unsuru, ağız tadı ve vücud dengesi
T

Ulu millet
U.

uhuvvet: Kardeşlik
ukba: Öbür dünya
ulu: Yüce, büyük
ulu- b â Her tarafta gözü olan
Yüce
umman: Ulu, büyük, açık deniz
urgan: Çıplak, temiz
usul erkan: Yor, yordam
a Aşıklar
Ü.
-kitab: İnsan yüzünün diğer adı
V.
vahdet: Uyumak, yalnızlık, birlik
vahdet-i

c

Teklik, birlik olma, Tanrı’yla bir olma

vakt-i risalet: Peygamberlik devri
vecd: Kendinden geçercesine aşkla Tanrı’ya varma

Yüz, ttaraf, aslı

â Yakınlık, sahiplik
â a Ermiş kadınlar
veli: Ermiş, eren,gönül eri, koruyucu
a

a

Kendilerini arıtmış etrafında pozitif bilinç doğrultusunda çalışandır

Yıkık, harap

virda: Belli vakitlerde okunan dualar, ayetler
vuslat: Kavuşma, sizin size transfer olmanız, kendinizi bulmanız.
Y.
â Andım Allah’da
a

ca Çıplak

ââ

Dostlar
Cebrail, yerden göke irtibat
â

Tanrı muminlere yezdan olan Ali’dir derler, Ali yanlısı olanlar

yokluk: Benin bende yok olmasıdır
yol: Tarikat, Davranış, edeb
yumak: Ömür, Cem
Z.
â

Kaba, sofu, dünyaya arkasını dönmüş, dindar kişi

â

Dış görünüş

â

Cem de sohbetlerde saz çalan, nefes okuyan

zehra: Parlak yüzlü, aydın
Zekat: Temizlik, arınma, bereket, zikir
zekiyye: Arınmış, tertemiz hale gelmiş kadın.

zikir: Tekkelerde yapılan toplu dua
zillet: Alçaklık, aşağılık, fakirlik
zincir: Dünya malına ve bazı nefsi arzulara bağlılık.
ziynet: Süs, takı
-kadeh: Ay adı
zurriyet: Doğum
Z

a Aşk; Hz. Ali’nin ucu çatal kılıcı
â Derviş ve babaların bele doladığı, yünden örme renkli kuşak
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