ALEVİ BEKTAŞİ KÜLTÜRÜNDE “KIRKBUDAK” ÜZERİNE
Lütfiye GÖKTAŞ KAYA*
ÖZET
Günümüzde HacıbektaĢ Müzesi‟nde biri Pir Evi‟nde, diğeri Balım Sultan Türbesi‟nde yer alan
büyük boyutlu ve ağaç görünümlü iki Ģamdan bulunmaktadır. ġamdanların envanter kayıtlarında “kırkbudak”
olarak adlandırılmaları dikkate alınarak konuya bu açıdan yaklaĢılmıĢ; “kırkbudak” tanımlamasının kaynağı,
kırkbudakların Alevi-BektaĢi kültüründeki yeri ve kullanım alanları belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Ayrıca
eserlerin; yapı, müze olmadan, yani bir dergâhken burada bulundukları düĢünüldüğünden; BektaĢilik
tarikatının dinî felsefesinden yola çıkarak bu felsefenin bir sanat yapıtına nasıl yansıdığı ortaya konulmuĢtur.
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ABSTRACT
Today there are two huge candelabra which are wooden in appearance in the HacıbektaĢ Museum.
One of them is in the House of Pir and the other is in Balım Sultan‟s Shrine. The registration of the
candelabra as “kırkbudak” in the inventory is taken into consideration while approaching this study. In this
study it is aimed to investigate the source of the name of “kırkbudak”, the place and the usage of it in the
culture of Shiite-Bektashi culture. Besides this it is supposed that the candelabra were in the building which
was a “dergâh” before it was converted into a museum. In this respect it is stated how the religious
philosophy of the Bektashi order is reflected in a work of art.
KEY WORDS:

Anadolu maden sanatı ürün gruplarından olan Ģamdanlar eĢya olarak
düĢünüldüğünde ilk baĢta ıĢık veren nesnelerdir; ancak tarikat yaĢamı ve tasavvuf söz
konusu olduğunda iĢlevlerinin dıĢında bazı sembolik anlamlar taĢıdıkları görülür. Bu
sembolizmin çözümlenebilmesi öncelikle Ġslam dini, felsefesi ve tasavvufunun
irdelenmesiyle mümkündür.
“Kırkbudak” ile ilgili bilgilerin kaynağına Hacı Bektaş Veli Vilayetnamesi‟nde
rastlanmaktadır. Güvenç Abdal Hacı BektaĢ Veli‟nin hizmetinde olan bir derviĢtir.
“Günlerden birgün Güvenç Abdal Hacı BektaĢ‟a „Ģeyh, sadık, muhip ve âĢık kimdir?‟ diye
sorar. Hacı BektaĢ, Abdal‟a cevap vermez ve derviĢlerden birini yanına çağırarak, „Kara
Reis‟te bize adanmıĢ bir para var, git bunu al getir‟ der. DerviĢ, „nereye gideyim, Kara
Reis‟i nereden bulayım?‟ diye sorunca Hacı BektaĢ bir baĢkasını çağırır. O derviĢ de aynı
Ģeyleri sorunca bu kez Güvenç Abdal‟a döner ve „git bu parayı sen al getir‟ der. Güvenç
Abdal hiçbir Ģey sormadan yola çıkar. Üçüncü gün bir Ģehre varır. Burası Hindistan‟dır.
Gezinirken biri kendisini çağırır, kemerine bin altın koyar ve sebebini de Ģöyle anlatır:
Birgün Hint Denizi‟nde seferde iken rüzgâr çıkmıĢ, gemi batacak olmuĢ ve reis, erenleri
yardıma çağırarak bin altın adamıĢtır. O an biri gelerek gemiyi kurtarmıĢ, reis adını
sorunca, bana Hacı BektaĢ Hünkâr derler Rum ülkesinde otururum, demiĢ. Parayı almak
için de birgün adam göndereceğini söylemiĢtir. Reis bin altından baĢka Güvenç Abdal‟a iki
bin altın daha verir. Bini kendisi için ayak parası, diğer bini ise dergâhtaki arkadaĢları
içindir. Güvenç Abdal oradan ayrılır, sokakta yürürken çok güzel bir kız görür ve ona âĢık
olur. Etrafındakiler, o ulu bir hocanın kızıdır seninle evlenmesi için çok para gerek,
deyince Güvenç Abdal üç bin altını vererek kızın evine girer. Odada otururlarken birden
odanın duvarı yarılarak yeĢil bir el görünür. Kız ĢaĢırmıĢtır. Bu elin kimin eli olduğunu
sorar. Güvenç Abdal; pirimin eli, Rum diyarından Hindistan‟a eriĢti, yanlıĢ yapmamıza
izin vermedi der. Bunun üzerine kız Hünkâr‟ı görmek ister, aldığı altınları geri verir ve
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yola çıkarlar. Gece yarısı bir yerde uyurlar. Sabah uyandıklarında oldukları yer Hindistan
değil, Sulucakarahöyük‟tür. Dergâha gelerek olanları pire anlatırlar. Hacı BektaĢ, Güvenç
Abdal‟a Ģeyh, sadık, muhip ve âĢık kimmiĢ öğrendin mi der ve anlatır: Sadık sensin, seni
gönderdiğim yere hiç soru sormadan gittin. Muhip Kara Reis‟tir, adağını yerine getirdi.
ÂĢık Ģu kızdır, bir mucizemizi görmekle bize âĢık oldu ve (bizi) görmeye geldi. ġeyh ise
benim; sizi kolaylıkla, bir anda buraya getirdim. Güvenç Abdal ve kız, erenlerinin elini
öperler ve nikâhlanırlar.” (Gölpınarlı, 1990: 76 – 77).
Kunter (1951)‟de ise hikâyenin sonu Ģöyle getirilmiĢtir. Kız, Hacı BektaĢ‟ın
yanından ayrılacağı sırada, “benim size bir hediyem vardı, Hindistan‟da unuttum” deyince
Hacı BektaĢ elini duvara uzatır ve „istediğin bu muydu?‟ diyerek kırkbudak Ģamdanı ortaya
koyar.
Kırkbudak Ģamdanların özellikle “Nevruz” ve “10 Muharrem” törenlerinde
kullanıldığı bilinmektedir (Birge, 1991: 264). Muharrem ayındaki törenlerde yakıldığını
19. yüzyıl BektaĢi Ģairlerinden Baba Muharrem Ģu dörtlüğü ile dile getirmektedir:
“Muharrem mahzuni pire dayandı
Çırağımız kırkbudaktan uyandı
Kırklar meydanında gülbank çalındı
Hayır himmet verdi pir Balım Sultan”
(Samancıgil 1946: 32).
Ergun (1930: 482) ise “kırkbudak Ģamdanların” “Kırklar Meydanı”nda manevi bir
inancın sembolü olarak “Kırk Abdal”lar için yakıldığını anlatmaktadır.
BektaĢi tarikatında ateĢe, ocağa ve çerağa; yani kandil ve Ģamdanlara büyük saygı
gösterilmektedir. Çerağ ġeyh Ahmet Yesevi‟nin, Hacı BektaĢ Veli‟ye verdiği kutsal
hediyeler arasındadır. Bu nedenle cem ayinlerinde “çerağ”ı sembolize eden bir tek kandil
ya da mum yakılır. Ayin ilerledikçe mum sayısı arttırılarak etraf daha aydınlık bir hâle
getirilir (Sezgin, 1990: 82).
Ġkrar ayini yapıldığı zamanlarda da meydan çok hafif, ölü bir ıĢık hâlindedir. Tören
bu karanlık ortamda yapılıp bittikten sonra çerağlar uyandırılır ve etraf aydınlanmıĢ olur.
Çerağın burada taĢıdığı anlam; insanın tarikata girmeden önce karanlıkta olduğu, tarikata
girdikten sonra ise çerağın aydınlığı gibi aydınlandığıdır. Çerağı uyandıracak kiĢi ocaktan
aldığı ateĢle kandilin fitilini ateĢler. Bu olayı bir BektaĢi Ģairi olan Sefil Hüseyin Ģu Ģekilde
dile getirmektedir:
“Kandil geceleri kandil oluruz
Kandilin içinde fitil oluruz
Hakk‟ı görmeğe delil oluruz
Fakat kör görmez bu hâli.”
(Samancıgil, 1945: 51, 53).
Pir Evi Kırklar Meydanı‟nda bulunan Ģamdan 2.62 cm. yüksekliğinde olup
pirinçten döküm tekniğinde yapılmıĢtır. Üstünde, kazıma ve içe gömük baskı tekniğinde
süslemeleri vardır. Tamir kitabesine sahip olan eserin yapım kitabesi yoktur.
82 cm. yüksekliğinde 76 cm. çapında olan kaide, 3 cm. yüksekliğinde bir kaide
tablası ile baĢlamaktadır. Tabla üzerinde aĢağıdan yukarı doğru daralan ve üstünde tamir
kitabesinin yer aldığı bölüm gelmektedir. Bir kartuĢ içinde yer alan ve savat üstüne rika
tarzında yazılmıĢ olan kitabe Ģu Ģekildedir:
“Der asr-ı el hâc Türâbi Ali Dedebabayı tecdîd
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El Seyd Ahmet Visâli Belgrâdi eyledi ta'mir -i tecdîd
1284
sene
fi 15 câ”
Bu bölümün üzerinde, üstü verev çizgiler ve içe baskılı puantiyelerle bezenmiĢ
bilezik kısmı vardır. AĢağıdan yukarı doğru geniĢleyen ve bir çan Ģeklinde sonuçlanan
bölüm, kaidenin üçüncü bölümüdür. Çana benzeyen bu kısmın üzerinde, savat üstüne rika
tarzında yazılmıĢ yazı kuĢağı bulunmaktadır. Yazı Ģu Ģekildedir:
“Çerağ-ı Hazret-i Hünkâr -ı Hacı BektâĢ -ı Veli‟dir bu”
Buradan yukarıya doğru silindirik bir eksen baĢlamıĢ ve Ģamdanın kolları birer
tabla vasıtasıyla bu ana eksene tutturulmuĢtur. I. tablaya kadar devam eden kaide kısmında,
silindirik eksen üzerinde, dört tane küçük bilezik ve on iki dilimli daha büyük bir bilezik
bulunmaktadır. Bu dilimli bileziğin üstü birinci büyük bilezik gibi içe baskılı puantiyelerle
bezenmiĢtir.
5 cm. yüksekliğinde 29 cm. çapında olan, I. tabla ile baĢlayan gövde kısmı üç
bölümden meydana gelmektedir. I. kol sırası olarak adlandırılan ve 53 cm. yüksekliğinde
olan birinci bölüm, tablaya tutturulmuĢ altı kol ile baĢlamaktadır. Bu kolları birer ejder
gövdesi oluĢturmuĢtur. Ejderler üçgen Ģeklindeki vidalarla tablaya tutturulmuĢtur.
Gövdeleri üstüne yapılan puantiyelerle pulları canlandırılmıĢ olan ejderler çift boynuzlu,
çekik gözlüdür. Açık ağızlarından diĢleri görülmektedir. Ağızlarının içi kırmızı boya ile
boyanmıĢtır. Ejderlerin tablaya tutturulan kısımlarına yakın yerlerde birer, baĢlarının
üzerinde üçer tane olmak üzere altı ejder kolunda toplam yirmi dört tane mumluk
bulunmaktadır. 6.5 cm. yüksekliğinde olan mumlukların karın kısımları yuvarlak ve ĢiĢkin,
boyun kısımları ise daha incedir. Her mumluğun içinde mumların yerleĢtirilmesi için birer
küçük mum yuvası vardır. Mum yuvalarının kenarı, boyun kısmının bitiĢ yerine pervaz
oluĢturmuĢtur.
I. kol sırasından sonra silindirik ana eksen üzerinde beĢ tane küçük bilezik yer
almaktadır. BeĢinci bileziğin üzerinde altı dilimden meydana gelen palmet motifleriyle
süslenmiĢ korkuluk Ģeklinde bir bölüm vardır.
Silindirik eksen üzerinde yer alan dört tane küçük bilezikten sonra Ģamdan
gövdesinin ikinci bölümü gelmektedir. II. kol sırası olarak adlandırılan bu bölüm 5 cm.
yüksekliğinde ve 22 cm. çapında olan II. tablaya tutturulmuĢ altı kol ile baĢlamaktadır. I.
kol sırasında olduğu gibi II. kol sırasında da Ģamdanın kollarını, ejder gövdeleri meydana
getirmektedir. Ejderler I. kol sırasındaki ejderlerle aynı özelliklere sahiptir. Her kol
üzerinde dörder tane olmak üzere yine yirmi dört mumluk bulunmaktadır.
II. tabladan ve silindirik eksen üzerindeki dört tane küçük bilezikten sonra bu kez
daha küçük ve daire Ģeklinde olan II. korkuluk kısmı vardır.
Bu korkuluk kısmından sonra yerleĢtirilmiĢ üç küçük bilezik ile gövdenin ikinci
bölümü sona ermekte ve 4 cm. yüksekliğinde 16 cm. çapında olan III. tablaya tutturulan
kollar ile gövdenin III. kol sırası baĢlamaktadır. Bu bölümde Ģamdanın kollarını yukarı
doğru uzanan on iki tane ağaç dalı oluĢturmaktadır. Dallar tablaya aynen diğer ejder
kollarında olduğu gibi üçgen Ģeklindeki vidalarla tutturulmuĢtur. Dalların en üst sıradaki
budakları üzerine ana eksene bakacak Ģekilde birer ejder baĢı yerleĢtirilmiĢtir. Dallar birer
çanak yaprağının içine oturtulan mumluklar ile sona ermektedir.
II. kol sırasından sonra silindirik eksen üzerinde altı tane küçük bilezik ve bir küre
bulunmaktadır. Kürenin üzeri tabana paralel yivlerle süslenmiĢtir.
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Küre Ģeklindeki bu kısmın üzerinde iki küçük bilezik ve onun üzerinde ise karın
kısmı yuvarlak, ĢiĢkin ve bir önceki küreye oranla daha derin yivlerin bulunduğu bir Ģekil
vardır. Üste doğru bir boyun Ģeklini alan bu kürenin kaidesinde, karını saran ve boyun
kısmına doğru dıĢa açılarak devam eden on iki tane küçük ejder bulunmaktadır. Ejderlerin
ağzı açıktır, üstleri ise zik-zak motifi ile süslenmiĢtir. Bu kısımdan sonra üste doğru
daralarak devam eden ve on iki kollu bir çarka benzeyen bölüm yer almaktadır.
ġamdanın dördüncü ve son bölümü bir taç Ģeklinde yapılan bölümdür. Alt kısmı
silindirik olan taç, yukarı doğru sivrilerek bir üçgen Ģeklini almıĢtır.
Balım Sultan Türbesi‟ndeki Ģamdan ise 2.10 cm. yüksekliğinde olup pirinçten
döküm tekniğinde yapılmıĢtır. Kabartma tekniğinde süslemelere sahiptir. 61.6 cm.
yüksekliğinde 36 cm. çapında olan birinci bölüm kaide altı tane arslan heykeli üzerine
oturtulmuĢtur. Oturan arslanların açıkağızlarından diĢleri görülmektedir ve bu arslanlar
uzun yeleleri ile tasvir edilmiĢtir. Yelelerin yapılıĢı, ĢiĢkin ve yuvarlak kalçaları, ayakları
ve yüz hatları ile arslanlarda Barok izleri görülmektedir. Alt kısımları geniĢ olan radyal
ıĢınların oluĢturduğu yuvarlak kaide, ıĢınların daralmasıyla birlikte aĢağıdan yukarıya
doğru daralarak bir boyun Ģeklini almaktadır. Bu bölümün üstünde yer alan vakıf kitabesi
Ģu Ģekildedir:
“Balım Sultan kaddese sırrahu el - mennân
Efendim hazretlerinin türbesi
ġerâfet- pezîr âliyâların
Der - sa‟âdetde Ģâh kûlu sultan
Hazretlerinin bost - niĢini
Ali Hilmi Kullarının vakf eylediği
ġem 'idândır. 1286 sene Rebîyü'l - evvel gurrâni
Ana eksen üzerinde yer alan bir küçük bilezikten sonra altı dilimden oluĢan küre bir
kısım ve bu kısmın altında ve üstünde her dilimde birer tane olmak üzere çanak yaprağa
benzeyen Ģekiller bulunmaktadır.
Çanak yaprağın üzerindeki bilezikten sonra, dıĢa doğru çıkıntı yaparak plastik bir
etki bırakan eĢkenar dörtgenlerin meydana getirdiği bir bölüm ve onun üzerinde bir boyun
kısmı vardır. Daha sonra bu boynun üzerine oturan, alt ve üst kısmını ĢiĢkin yuvarlakların
oluĢturduğu bölüm gelmektedir. Dilimlerden oluĢan bu ĢiĢkin iki kısım ortasında halkalar
teĢkil eden dar bir bölüm vardır. Buraya yerleĢtirilen altı tane el, altı ejder
Mh
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hotozlu, uzun kuyruklu ve gagalı olan kuĢlar altı tanedir. Güvercin olma ihtimali olan
kuĢlarda da barok etkiyi görmek mümkündür. Korkuluğun üstünde yer alan yazı Ģu
Ģekildedir:
“Ġn Kelâm Ali Hilmi
Kulları
Sürüp hâk -ı dür dergâh -ı pîre vechin ey âĢık,
Uyandır kalb kandilin Balım Sultân çerâğından”.
Bu bölümden sonra gövdenin II. kol sırası gelmektedir. Kolları, birer rumi üzerine
oturtulmuĢ altı ejder oluĢturmaktadır. Ejderler açık ağızlı, yuvarlak gözlü ve pulludur;
ancak boyları I. kol sırasındaki ejderlerden daha kısadır. Kuyruk kısımlarına doğru
düğümlenmiĢ ejderlerin kuyruklarında küçük bir ejder baĢı vardır. Ejderlerin baĢ
kısımlarında, bitki Ģeklinde yapılmıĢ bir kaide üzerinde küçük birer lale motifi ve onun
üzerinde ise üç tane mumluk bulunmaktadır. Mumlukların içinde mumların yerleĢtirilmesi
için mum yuvaları vardır. II. kol sırasında, altı ejder kolu üzerinde toplam on sekiz tane
mumluk vardır.
II. kol sırasından sonra gövdenin üçüncü bölümünü oluĢturan üçüncü kol sırası
gelmektedir. Bu sırada kolları birer tane çiçek motifi meydana getirmektedir. Çiçek orta
kısımda açmıĢ Ģekildedir. Alt ve üstte ise tomurcuk hâlindedir. On iki tane olan bu çiçek
motifli kollar üzerinde, birer tanesi boĢ bırakılarak altı tanesine mumluk yerleĢtirilmiĢtir.
Mumlukların Ģekilleri I. ve II. sıradaki kollar gibidir.
ġamdanın dördüncü bölümünü taç kısmı meydana getirmektedir. Taç korkuluk
Ģeklinde yapılan bir bölümün içine oturtulmuĢtur. Alt kısmı dört parçadan oluĢan taç üste
doğru sivrilerek devam etmektedir.
Dergâhlarda böyle Ģamdanlar çok nadir bulunur. Pir Evi‟ndeki Ģamdanın nereden
geldiği bilinmemekle birlikte, Balım Sultan Türbesi‟ndeki Ģamdanın Merdivenköy
Dergâhı‟nda yer aldığı kaynaklarda belirtilmektedir (Birge, 1991: 264). Üzerindeki vakıf
kitabesinden de bu dergâhın postniĢini olan Mehmet Ali Hilmi Dedebaba tarafından, H.
1286 / M. 1869 tarihinde Balım Sultan Türbesi‟ne vakfedildiği anlaĢılmaktadır.
Mehmet Ali Hilmi Dedebaba; Sersem Ali Dedebaba‟dan sonra, zamanımıza kadar
Hacı BektaĢ Veli‟yi temsil eden otuz altı dedebabadan biridir. H.1258/ M.1842‟de Sultan
Ahmet Cami yakınındaki bir mahallede doğan Mehmet Ali Hilmi, H.1273/ M.1856‟da
Merdivenköyü‟nde ġahkulu Sultan Dergâhı PostniĢini Hasan Baba‟dan ikrar alır. Bir yıl
sonra Hasan Baba ölünce yerine Ali Baba geçer ve yedi yıl postniĢinlik görevini sürdürür.
Onun ölümü üzerine Mehmet Ali Hilmi tayin olur ve Hacı BektaĢ Dergâhı‟na gelir. Bu
sırada postniĢin olan Selanikli Hasan Dedebaba‟dan hilafet alarak tekrar Ġstanbul‟a dönen
Mehmet Ali Hilmi Dedebaba, dergâhı geniĢleterek çalıĢmalara devam eder (Ergun, 1955:
172). H.1293/ M.1875‟te Merdivenköy ġahkulu Sultan Dergâhı‟nda Dedebaba unvanını
alan Mehmet Ali Hilmi, bir yıl süreyle bu görevi sürdürür ve H.1298/ M.1880 yılında ölür
(Gürses, 1964: 44). Mehmet Ali Hilmi Dedebaba aynı zamanda dönemin Ģairlerindendir.
2666 beyitten oluĢan divanı H.1327/ M.1909 tarihinde Ahmet Mehti Baba tarafından
bastırılmıĢtır (Ergun, 1955: 172).
Hacı BektaĢ Dergâhı‟ndaki Ģamdanların kırkbudak olarak adlandırılmaları ve birer
büyük ağaç görünümünde olmaları, Alevi-BektaĢi kültüründe ağaçla ilgili inançların
varlığını göstermektedir. Konuyla ilgili olarak Hacı Bektaş Veli Vilayetnamesi‟nde Ģunlara
rastlanmaktadır:
Hacı BektaĢ Sulucakarahöyük‟e ilk geldiği zamanlarda halk tarafından iyi
karĢılanmaz; çünkü kimse onun gerçek bir veli olduğunu anlamaz. Bu nedenle köyü terk
etmesine karĢı çıkmazlar. Gerçeği anladıkları zaman ise hep birden peĢine düĢüp onu geri
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getirmek isterler. Hacı BektaĢ gelenlerin elinden kurtulmak için yakındaki “Hırka Dağı”
denilen yüksek bir tepenin üstünde bulunan bir ardıç ağacının yanına ulaĢır. Ardıçtan
kendini saklamasını ister. Ağaç hemen dal ve yapraklarıyla bir çadır biçimini alır ve Hacı
BektaĢ‟ı içinde saklar. Gelenler kimseyi bulamazlar. Böylece halkın elinden kurtulan Hacı
BektaĢ, ağacın altında kırk gün çile çıkarır, ibadet ve riyazat yapar (Gölpınarlı, 1990: 25).
Bir diğer rivayete göre Hacı BektaĢ birgün Ahi Evren‟i ziyaret etmek ister ve
KırĢehir yakınlarında bir tepede buluĢurlar. Ahi Evren Ģeyhten gölge verecek bir ağaç
hasıl etmesini ister. Hacı BektaĢ Ahi Evren‟in kavak ağacından yapılmıĢ asasını alır ve
yere diker. Asa o anda yeĢererek dal budak salıp yapraklanır ve kocaman bir ağaç olur
(Gölpınarlı, 1990: 52).
Vilayetname-i Sultan Şucaüddin’de ise, Ģeyhin gittiği her yerde ulu bir çam altında
oturduğu, namazını ve duasını burada yaptığı belirtilmektedir. ġeyhin ibadet ettiği
çamlardan ikisi “Kırklar Çamı” ve “Bölük Çam” olarak adlandırılmaktadır (Ocak, 1983:
83).
Alevi-BektaĢi kültüründe ağaç o kadar kutsaldır ki iĢleri ağaç kesmek olan
Tahtacılar bile yaĢlı ağaçları kesmezler. Onlara göre ağaç yeniden dirilme sembolüdür.
Veliler, dinsel kimlikli büyükler; ağaçları korurlar ve insanlarla konuĢurlar. Kaygusuz
Abdal halvete çekildiği birgün, kesmekte olduğu bir ağacın kendisine: “neden bana
vuruyorsun?” diye acı acı sorduğunu duymuĢtur (Oğuz, 1980: 606).
BektaĢi tarikatında kutsal ağaçlardan biri olan selvinin anlamı doğruluktur. Bu
nedenledir ki BektaĢi Dergâhı‟nda aĢevindeki ikinci holün kapısında, üstte, selvi resimleri
vardır ( Gürses, 1964: 29).
Ağaca kültü ve buna bağlı olarak ortaya çıkan inanıĢlar Türkmenlerde de
görülmektedir. Alevi Türkmenleri genç yaĢta ölen bir adamı gömdükten sonra onun atını
sürerek salıverirler; ölünün üstünden çıkarılan elbiseyi bir ağaca giydirerek, giydirilmiĢ bu
ağaç karĢısında ağıt yakarlar (Oğuz, 1980: 596). GiydirilmiĢ ağaç karĢısında yapılan bu
tören, ölünün ruhunun ağaçta görüneceği inancından kaynaklanmaktadır.
Dergâhtaki adı geçen Ģamdanlarda dört, kırk ve on iki sayısının sistemli bir Ģekilde
kullanılması, bazı sembolik anlamların varlığını göstermektedir. Alevi-BektaĢi kültürünü
büyük ölçüde etkileyen “kırk”ın temeline inildiğinde ilk olarak “dört kapı” ile karĢılaĢılır.
BektaĢi tarikatına göre dinsel bilgi ve deneyime açılan dört kapı mecazi anlamda insanın
ruhi olgunluğa eriĢme aĢamalarıdır. Her kapı bir diğerinin tamamlayıcısı durumundadır.
(Birge, 1991: 117-119; Fığlalı, 1991: 294). Her bir kademeyi baĢaran ve hakikat derecesine
ulaĢan kiĢi Hakk‟a yaklaĢmaktadır. Hakikat Hakk‟ın insana göründüğü son aĢama olarak
kabul edilmektedir (Sezgin, 1990: 100; Dierl, 1991: 123). Dört kapıda amaç insan
benliğinin yok edilmesidir. Dört kapı içinde her biri on tane olmak üzere toplam kırk
makam; yani kırk görev bulunmaktadır.
Dört kapı kırk makamın dıĢında Alevi-BektaĢi kültüründe “kırk abdal” inancı
vardır. Bu inanca göre Cebrail Hz. Muhammed‟e Hakk‟ın davetini bildirmiĢ ve ona
rehberlik etmiĢtir. Olay Ģöyledir: Miraç sırasında Cebrail ve Hz. Muhammed‟in semada
önlerine bir arslan çıkar ve kükremesi ile Hz. Muhammed‟i korkutur. Bu sırada bir ses
yükselir, “Arslan senden bir niĢan ister” der. Hz. Muhammed “hatem” adı verilen ve son
peygamber olduğunu belirten yüzüğünü çıkararak arslanın azına atar ve yürüyerek oradan
ayrılır. O sırada “Amcamın oğlu Ali burada olsaydı arslanın hakkından gelirdi” diye
düĢünür. Sonra Allah huzuruna çıkar (Noyan, 1985: 50; Fığlalı, 1991: 247).
Hz. Muhammed Miraç dönüĢünde Süffa-i Safa‟nın kapısına gelir. Burada “kırklar”
sohbet etmektedir. Hz. Muhammed kapıyı çalar ve içerden “kimsin?” derler. O,
“Peygamberim” der. Ġçerden “peygamberliğini ümmetine eyle” denir. Bu kez “Resulüm”
der. “Bize hacet değildir” derler. Son defa “Hadimü‟l- fukarayım”deyince, Kırklar onu
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içeri alırlar. Hz. Muhammed içeri girer. Ġçerde otuz dokuz kiĢi vardır. Orada olmayan
Selman Farisi‟dir. Hz. Ali‟nin yanına oturan Hz. Muhammed onu tanımaz. Orada
bulunanlara “Kimlerdensiniz?” diye sorar. Onlar “Bizler „Kırklar‟ız; hepimiz bir gönül, bir
cihetiz. Birimiz ne ise hepimiz odur.” derler. Hz. Muhammed “Nereden belli?” deyince
“birimizden kan akarsa hepimizden akar” derler. Hz. Muhammed ispat ister ve Hz. Ali
kolunu uzatır, bir neĢter vurunca hepsinden kan gelir. O sırada dıĢarıda olan Selman‟dan da
kan akar ve damdan içeri damlar. Daha sonra Selman elinde bir üzümle içeri gelir. Hz.
Muhammed‟e “Bu üzüm tanesini bize paylaĢtır” der. Hz. Muhammed üzüm tanesini ezerek
Ģerbet yapar ve Kırklardan birinin dudağına değdirince hepsi sarhoĢ olup ayağa kalkarak
sema etmeye baĢlarlar. Hz. Ali diğerlerinden daha coĢkun bir Ģekilde “Hu Hu” deyince,
ağzından Hz. Muhammed‟in miraçta arslanın ağzına attığı yüzüğü çıkarır. O zaman Hz.
Muhammed Ali‟yi tanır (Noyan, 1985: 49 – 52; Fığlalı, 1991: 246 – 249).
Hz. Ali‟nin “Esedullah” yani Allah‟ın arslanı olarak nitelendirilmesinin kaynağı
Miraç‟ta yaĢanan bu olaydır. Olayda adı geçen Kırklar, istedikleri yerde bir an içinde
olabilen ya da aynı anda birden çok yerde görülebilen, insanlara yardım eden ve “abdal”
olarak adlandırılan kiĢilerdir (Gölpınarlı, 1990: 138).
Hacı Bektaş Veli Vilayetnamesi‟nde geçen olaylar da kırk sayısının Alevi-BektaĢi
kültüründeki önemine iĢaret etmektedir.
Hacı BektaĢ bir gün kâfirlere çok kızar ve onların kırk gün güneĢ yüzü görmemeleri
için dua eder. Duası kabul olunur (Gölpınarlı,1990: 15).
Bir baĢka rivayete göre Hacı BektaĢ Anadolu‟ya geldiği zaman, Anadolulu erenler
onu ziyarete gelmez. O buna çok kızar ve bir üflemesiyle erenlerin çırağlarını kırk gün
dinlendirir (Gölpınarlı, 1990: 25).
Yine günlerden bir gün Hacı
E
rin
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habercilik, koruma gibi iĢlerle görevlendirilmiĢtir. Kimi BektaĢiler ise on iki hizmetin
yalnızca on iki imamla ilgili olduğu fikrini savunmaktadır (Pehlivan, 1992: 54 – 56 ).
Ayin-i cemde görevlendirilen on iki hizmetliden biri “çerağcı”dır. Çerağcının
görevi cemevinde bulunan çerağlarla ilgilenmektir. Ayin-i cem yapılacağı zaman tüm
Ģamdanları temizler, kandillerin yağlarını doldurur, biten mumların yerine yenilerini takar.
Ayin sırasında da bu iĢlemi sürdürür ve cemevinin ıĢıksız kalmamasını sağlar.
Hacı BektaĢ Dergâhı‟nda yer alan iki Ģamdan üstünde kuĢ, arslan, ejder figürleri ile
el motifi vardır. Bu elemanlar da simgesel bazı anlamlar taĢımaktadır. Ġlk olarak kuĢ
figürleri ele alındığında; bunların cinsi tam olarak belirlenememekle birlikte, Alevi-BektaĢi
inançları göz önüne alınarak kuĢ figürlerinin güvercin olabileceği söylenebilir. Hz. Ali‟nin
ve Hacı BektaĢ Veli‟nin güvercin Ģekline girdikleri ve bu Ģekilde birçok keramet
gösterdikleri dikkate alındığında; kuĢların, cinsleri ne olursa olsun, Hz. Ali‟yi ve Hacı
BektaĢ‟ı temsilen yapıldıkları muhtemeldir.
Hacı Bektaş Veli Vilayetnamesi‟nde Hacı BektaĢ‟ın Anadolu‟ya geliĢi hakkında Ģu
bilgilere rastlanmaktadır: Hacı BektaĢ Anadolu‟ya geldiği zaman yerli derviĢler tarafından
iyi bir Ģekilde karĢılanmaz. Anadolu‟ya güvercin Ģeklinde gelen Hacı BektaĢ Veli‟yi doğan
kılığına giren Doğrul Baba adlı Anadolulu bir derviĢ yakalamak ister; ancak tam o sırada
güvercinden tekrar insan Ģekline bürünen Hacı BektaĢ, doğanı boğazından yakalar
(Gölpınarlı, 1990: 18; Tarım, 1948: 102; Gürses, 1964: 5; Ocak, 1983: 166).
Hacı BektaĢ Veli‟nin Anadolu‟ya geliĢi Abdal Musa tarafından ise Ģu Ģekilde
anlatılmaktadır:
“Güvercin donuyla Urûm‟a uçan
Ġmamlar evninün kapusun açan
Cümle evliyâlar üstünden geçer
Var mıdır hiçbir er Ali‟den gayri?”
(Ergun, 1930:6)
Bir baĢka BektaĢi Ģiirinde ise:
“Ali oldum Âdem oldum bahâne
Güvercin donunda geldim cihâne”
(Ergun, 1930:6)
denilmektedir.
Anadolu‟ya güvercin Ģeklinde gelen Hacı BektaĢ Veli, bir yerden baĢka bir yere
gideceği zaman da güvercin Ģeklinde uçarak gitmektedir. Bu olay ÂĢık Hasan‟ın bir
Ģiirinde Ģöyle dile getirilmiĢtir:
“Kul Hasanım var mı sözümde yalan
Münkirin gönlünü gümana salan
Doksan günlük yolu kuĢlukta alan
Hünkâr Hacı BektaĢ Veli kendidir”
(Ergun, 1930: 19)
Alevi - BektaĢi kültüründe arslanın da önemli bir yeri vardır. Hz. Ali “Haydar”;
yani arslan olarak anılmakta ve narasının arslan kükremesine benzediği söylenmektedir
(Oğuz, 1980: 356; Öney, 1992: 40). Hz. Ali‟nin arslan olarak adlandırılması Miraç sahnesi
ile ilgilidir. Bir BektaĢi Ģiirinde Miraç sahnesi Ģu Ģekilde anlatılmaktadır:
“Muhammed Mirac‟ın yoluna girdi
Bu sır gayret içinde sır idi
ġir donunun hatem mührünü verdi
Bu sırrı kim eder Ali‟den gayrı” (Ergun, 1930: 6)
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Hz. Ali‟nin Allah‟ın arslanı anlamına gelen “Esedullah” Ģeklinde tanımlanması yazı
ve resimlere de konu olmuĢtur (Shimmel, 1970: pl. XLVI).
Hacı BektaĢ Veli de arslan Ģeklinde birçok keramet gerçekleĢtirmiĢtir. Hacı Bektaş
Veli Vilayetnamesi‟nde arslanla ilgili rivayetlerden biri Ģöyledir: Hacı BektaĢ Veli
Türkistan‟dan Rum ülkesine gelirken önce hacca gitmek ister. Çölde ilerlerken, arslanların
bulunduğu bir yere uğrar. Buraya insanlar, arslanların korkusundan yaklaĢamazlar. Hacı
BektaĢ o bölgeye girer girmez iki arslan ona saldırır; ancak Hünkâr onlara iyice yaklaĢarak,
baĢlarından kuyruklarına kadar ikisini de iki eliyle sıvazlar. Ġki arslan orada taĢ olur, bunu
gören diğer arslanlar yüzlerini yere sürerek yalanmaya baĢlarlar (Gölpınarlı, 1990: 17).
Hacı BektaĢ Veli‟nin arslanları sıvazlayarak uysallaĢtırması Alevi-BektaĢi
resimlerine de konu olmuĢtur (Karamağaralı, 1976: res.27). Hat sanatında da arslan figürü
Ģeklinde yazılmıĢ birçok yazı örneği bulunmaktadır. Bu yazıların çoğu “Hz. Ali”
Ģeklindedir (Aksel, 1967:85-89).
Arslanın tasavvuf yaĢamında taĢıdığı önem Sufiler arasında yaygın olan arslana
binmek geleneğinden de anlaĢılmaktadır. Karaca Ahmet Sultan veya Ahmet Rıfai‟nin ve
Seyyid Mahmut Hayrani‟nin arslan üzerine binerek keramet gösterdikleri bilinmektedir
(Karamağaralı, 1971:84-85). Hacı Bektaş Veli Vilayetnamesi‟nde Seyyid Mahmud
Hayrani‟nin AkĢehir‟de bir arslana bindiği, bir yılanı kırbaç yaptığı ve üç yüz mevlevi
derviĢini yanına alarak Sulucakarahöyük‟e Hacı BektaĢ‟ı ziyaret etmek için gittiği
belirtilmektedir (Gölpınarlı, 1990:49).
Hacı BektaĢ Dergâhı‟ndaki Ģamdanlarda kullanılan bir baĢka figür olan ejdere
gelince; çok eski inanç sistemlerinde var olan bir geleneğe göre, yeni bir yere yerleĢileceği
zaman, orasının yurt edinilebilmesi için fatihin orada bulunan ejderle savaĢması ve
yenmesi gerekmekteydi; ancak bu zaferden sonra o bölgeye yerleĢilebilinirdi. Bu inanç
Hacı Bektaş Veli Vilayetnamesi‟nde de görülmektedir.
Birgün Hacım Sultan‟ın gönlüne, “acaba erenler bize nereyi yurt verecek ki, orada
dem-yom oynatalım (yer tutmak, yerleĢmek)” düĢüncesi gelir. Bu fikir Hünkâr‟a malûm
olur. “Kolu Açık Hacım” der; “Sana Ģu oğul canavarı tepeleyeceğin yeri yurt verdik,
mezarında orada olsun.” Hacım Sultan ve yanındakiler yola çıkarlar. Susuz yakınlarına
geldiklerinde Banaz suyunun kenarında ejderi görürler. Sultan ejdere doğru bir nara atar ve
ağzından çıkan ateĢle ejder kül olur, ölür (Gölpınarlı, 1990:81-85).
Vilayetname‟de yer alan bir baĢka rivayete göre Hacı BektaĢ Veli kâfirlerin elinden
ejder yardımıyla kurtulmuĢtur. Olay Ģöyledir: Elli bin kâfir toplanır, kendisi de haç takınıp
atına biner, harekete geçer. Önce üç bin piyade kâfiri öncü olarak yollar. Öncüler mağaraya
gelince namaz kılmakta olan Hacı BektaĢ, kâfirlerin sesini duyar; “Yarabbi” der, “Sen bana
yardım et, bir yedi baĢlı ejder yolla, mağarayı beklesin”. Tanrı yedi baĢlı bir ejder emreder,
ejder mağarayı kuĢatarak yatar. Gelen kâfirler bunu görünce korkarak kaçarlar. Bey,
“D
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Mehmet Ali Hilmi‟nin 1842 yılında doğup 1880 yılında öldüğü dikkate alındığında, eser
19. yüzyılın ikinci yarısına tarihlendirilebilir. Ayrıca Ģamdan üstündeki motiflerin barok
etkili olması da bu tarihlendirmeyi desteklemektedir. Bunların yanı sıra, her iki Ģamdan
üstünde yer alan tamir ve vakıf kitabesi ile dörtlük incelenmiĢ ve bu yazı tarzının 18.
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Hacı BektaĢ Veli Türbesi‟ndeki Kırkbudak‟tan Kesitler
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Balım Sultan Türbesi‟ndeki Kırkbudak‟tan Kesitler
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