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                             BALKANLARDA İSLAM VE BEKTAŞİLİK 

                                                                                     

                                                                                                                                     Büşra TALU

 

 
          Balkanlarda İslam denilince bilinmesi gereken en önemli şey Hacı Bektaşi Veli ve 

Bektaşiliktir. Bektaşilik, Türk mutasavvıfı Hacı Bektaşi Veli tarafından kurulduğuna inanılan 

bir İslami tarikattır. Zira Balkanların İslamlaşması ve Türkleşmesi Bektaşilik sayesinde 

olmuştur. 

          Bektaşi İslam anlayışı; İslamiyet’in Kuran’a dayalı, Hz. Muhammed’in buyruklarına 

göre İslam’ı evrensel boyutuyla yorumlayıp, insanlığa yeni kapılar açan büyük düşünce 

felsefesine yol veren, ilahi Tasavvuf anlayışı ile hayat bulan bir inanç bütünlüğüdür. Hiçbir 

şekilde ırk, renk ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın, yeryüzünde yaşayan tüm insanların, hatta 

tüm canlıların yüce yaratanın tecellisi olarak görülmesi, ilkesinden hareketle, tüm 

yaratılmışların aynı değerde olduğunu savunur. Bu tasavvuf anlayışında yaşamın anlamı; 

kâinatla beraber tüm canlılar, Tanrı’nın özünden yaratılmıştır. Bu nedenle hiçbir şekilde, 

hiçbir insanın, hiçbir canlının bir diğerine üstünlüğü söz konusu olamaz. Her şey birbirini 

tamamlar. 

                                                             SARI SALTUK 

          Türkistan taraflarından Anadolu’ya gelip İslamiyet’in yayılması için çalışan mücahid 

Türk derviş ve erenlerinden, ismi Muhammed Buhâri’dir. Anadolu ve Rumeli'nin fethi 

sırasında önemli rol oynayarak efsaneleşen bir halk kahramanı, birçok kaynak tarafından Hacı 

Bektaşi Veli'nin talebelerinden olduğu bahsedilmektedir. Türkistan’da yetişen evliyanın 

büyüklerinden Ahmed Yesevi ve talebeleri Anadolu’ya gelen Türklere maddi ve manevi 

yardımda bulundular. Yetiştirdikleri mümtaz insanlardan bazılarını Anadolu’ya gönderdiler. 

Bunlar arasında Hacı Bektaşi Veli ve Sarı Saltuk vardı. 

                                                HACI BEKTAŞİ VELİ (1281-1338) 

          Asıl adı Seyyid Muhammed b İbrahim Ata’dır  Horasan’ın Nişabur şehrinde doğdu  

Eğitimini Hoca Ahmet Yesevî’nin talebelerinden Lokman-ı Perende’den aldı. Hacı Bektaşi 

Veli eğitimini tamamladıktan sonra Anadolu'ya geldi. Halka doğru yolu göstermeye başlayan 

ve kıymetli talebeler yetiştiren Hacı Bektaş-ı Veli, kısa zamanda tanınarak büyük ilgi gördü.     
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Hatta yeniçerileri de bir hayli etkilemiştir. Hacı Bektaş Veli’nin Makalât adlı Arapça bir eseri 

vardır  Makalât incelendiğinde Hacı Bektaş Veli’nin İslam dininin emir ve yasaklarına sıkı 

sıkıya bağlılığı gözlenir  O İslam’a uymayan davranışlara şiddetle karşı çıkmıştır         

              

          Hacı Bektaşi Veli dağınık Alevilik akımları ve toplulukları içine aldı, yeniden 

şekillendirdi, Bektaşiliğin yolunu çizdi. Anadolu’da diğer Alevi ocakları ile ilişki kurarak 

kendine bağladı ve onları yönlendirdi. Aydınlanma, irşad çalışmaları yaptırdı. Hoca Ahmet 

Yesevi’nin müritlerinden olan Hacı Bektaşi Veli Anadolu’nun Türkleşmesinde ve 

Müslümanlaşmasında büyük önemi vardır. Farklı bir din getirmedi tersine İslam’ın daha iyi 

tanınmasını sağladı. Bugün Anadolu’nun ve Balkanlar’ın tümünde derin bir Hacı Bektaş 

sevgisi vardır. 

          Osmanlı Devletinde sayılan ve sevilen bir yere sahipti. O zamanlar kuruluş devrinde 

olan Osmanlı Devleti'nin sağlam temeller üzerine oturmasında büyük hizmetleri oldu. 

Yeniçeri Ordusu, Hacı Bektaşi Veli’yi kendilerine manevi pir olarak benimsedi, manevi 

hayatını ve disiplinini ona bağladı. Hacı Bektaş-ı Veli, asırlarca yeniçeriliğin piri, üstadı 

olarak bilindi. Bu bağlılık, yeniçerilerin sulh zamanındaki talimleri ve savaşlardaki gayret ve 

kahramanlıklarında çok iyi neticeler verdi. Bütün bunlar, halk ile yeniçeriler arasındaki 

yakınlığı da kuvvetlendirdi. Bu sırada Anadolu'da dini, iktisadi, askeri ve sosyal örgüt olan ve 

kendisinin de bağlı olduğu Ahilik Teşkilatı ile büyük hizmetler yaptı. Anadolu’nun yanı sıra 

Balkanlar, Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan, Bosna, Kosova, Makedonya ve 

Azerbaycan’a kadar birçok yerde kabul gördü ve benimsendi. 

          Balkanlar, Anadolu, İran ve Azerbaycan’daki tüm mensupları on iki imam inancına 

bağlıdır. Osmanlı Devleti döneminde özellikle Balkan topraklarında Bektaşilikten başka 
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tarikat tutunamamıştır. Öyle ki, Rumeli’nin tamamı mezhepte Sünniliği tarikatta ise 

Bektaşiliği benimsemiştir. Her ne kadar Bektaşilik bugün birtakım grup tarafından kötü 

gösterilmeye çalışılsa da Bektaşilik İslam esaslarına uyan tasavvufta insanı odak noktası alan 

insan-tanrı-evren sevgisini bütünleştirerek hoşgörülü, insana saygı ve sevgi ile bakan kendini 

yetiştirme fırsatı tanıyan bir tasavvuf okuludur. Anadolu’da gelişen Bektaşilik daha çok 

Trakya ve Balkan ülkelerine yayılmıştır. 

          Özellikle Moğol istilasından sonra yaşadıkları topraklarda huzursuz olan ve göçe 

zorlanan Türk boyları o zamanlar Rum diyarı olan Anadolu ve Balkan yörelerine göç ettiler. 

Böylece yeni yurt edindikleri yerlere kültürlerini, dillerini, inançlarını da götürdüler. Orada 

yaşayan yerli halkla barışçıl ilişkiler kurmaya özen göstermişlerdir. Bu kafilelerin başında 

derviş denilen saygın, liderlik özelliği olan kişiler bulunurdu. Dervişlerin adları aynı zamanda 

yörelerin adı olmuştur. Geleneklerinde semavi dinlerin tüm özel günlerinin bir karşıtı vardır. 

Kur’an tüm semavi dinleri içerir. Bektaşilik de tüm semavi dinlerin özel dinsel ritüellerini 

içerir. Bunun Balkanlar’ın fethinde de rolü vardır. Yörelerin Türk kültürü, Türk dili ve İslam 

diniyle tanışmasında ve benimsenmesinde Bektaşiliğin önemi büyüktür. Yeni yerlere 

yerleşmeye çalışan Bektaşi Türkler gittikleri yerdeki kültür tarafından yadırganmamış ve 

yabancı olarak görülmemişlerdir. Hatta pek çoğu isteyerek Bektaşi olmuşlardır. Bektaşi 

oldukları için Müslümanlardır. 

          Osmanlı yöneticileri de kuruluş ve genişleme sürecinde Bektaşilikten çok 

yararlanmışlardır. Daha sonra imparatorluğun çöküş devresine girmesiyle Bektaşiliğin ortadan 

kaldırılması aynı zamana denk gelmiştir. 
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