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Türkiye’de Hacıbektaş ilçesindeki anma törenlerine katılan Iraklı Bektaşiler, Hacıbektaş Veli heykelinin önünde görülüyor.
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Abstract
The Bektashism, which has a deep-rooted history in the current Iraqi geography, became introverted as a 
result of the dominant believes and the regime pressure following the establishment of the Iraqi State. Losing 
its influence in society for many years and gradually disguising in different identities, the Bektashism has 
been trying to know and make itself known again with the identity differences resulted from the ethnic and 
religious divergence following the 2003 Iraqi invasion by the U.S. Within this scope, it is seen that the altering 
Bektashi identity in Iraq has started to return self, and the Bektashi lodges have begun to be reopened. And 
this study tries to shed light on the status of the Iraqi Bektashi, who begin to get lost in Iraq, but also who 
strive for knowing themselves and making themselves known again in post-2003, and this study also aims at 
giving information on the status of the Turkmen, Shabak, and Kakais, which are the Bektashi communities 
in Iraq.  
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2010 yılı itibariyle kurumsal bir yapı oluşturmayı amaçlayan Iraklı Bek-
taşiler, Türkmenlerin öncülüğünde bir federasyon kurmaya çalışmak-
tadır. Resmi başvurularını tamamlayan Bektaşiler, Irak hükümeti tara-
fından onay beklemektedir.

Giriş

Büyük tasavvuf Hacı Bektaş Veli tarafından ku-
rulan Bektaşilik, 12 ana tarikattan biridir. Bek-
taşilik, iki döneme ayrılmaktadır. İlki 13. yy’da 
başlayıp, 15. yy’ın sonuna kadar uzanan teşekkül 
dönemi, ikincisi ise 16. yy’ın başından yani Balım 
Sultan`dan günümüze dek süren ve asıl bilinen 
Bektaşiliği temsil eden dönemdir. Ancak bu iki 
dönemin birbirinden farklı olduğu bilinmektedir. 
1501 yılında II. Bayezid tarafından Hacı Bektaş 
Zaviyesi’nin, dolayısıyla tarikatın şeyhliğine ge-
tirilmiş ve güçlü bir teşkilat kurmuştur. 1826’da 
Yeniçeri Ocağının 2. Mahmut tarafından dağıtıl-
masına kadar güçlü bir şekilde varlığını koruyan 
Bektaşi tekkeleri, Bektaşilerin Yeniçeri isyanına 
destek verdikleri gerekçesiyle kapatılmış ya da 
başlarına Nakşibendi şeyhleri getirilmiş ve tari-
katın faaliyetlerine son verilmiştir.1 Yine de giz-
li olarak tarikat geleneğini sürdüren Bektaşiler, 
Osmanlı coğrafyasının hemen her yerinde taraf-
tar bulmuştur.

1900’lü yılların başlarına kadar bugünkü Irak 
topraklarında da oldukça yaygın olan Bektaşi-
lik, baskı ve asimilasyon politikalarıyla dönüşüm 
geçirmiştir. Örneğin bugün önemli bir Bekta-
şi nüfusu barındıran Türkmen şehri Telafer’de 
1940’lara kadar bir Şii cami olmadığı söylenmek-
tedir. Daha sonra bu bölgelere giden mollalardan 
etkilenerek burada yaşayan Bektaşilerin Şiileştiği 
bilinmektedir. Bu durumun Irak’ın diğer bölgele-
ri için de geçerli olduğunu söylemek yanlış olma-
yacaktır. Bugüne gelindiğinde Irak’ta büyük bir 
Bektaşi nüfusundan söz etmek mümkün değil-
se de Irak’ın her bölgesinde Bektaşilerin varlığı 
bulunmaktadır. Bugün daha çok Musul, Telafer, 
Kerkük, Tuzhurmatu ve Erbil gibi Irak’ın kuze-

yinde yaşayan Bektaşiler, ABD’nin 2003’te Irak’ı 
işgalinin ardından etnik ve dini ayrışmanın et-
kisiyle kimlik arayışı içinde yeniden varlıklarını 
kanıtlamaya çalışmaktadır. Elinizdeki çalışma da 
Irak’ta kaybolmaya yüz tutan, ancak 2003 sonra-
sı kendini yeniden tanımaya ve tanıtmaya çalışan 
Iraklı Bektaşiler durumuna ışık tutmaya çalış-
maktadır. 

1. Irak’ta Bektaşiliğin Tarihi

Temelleri 13. yy’da Anadolu’da atılan Bektaşilik, 
aynı dönemde birçok bölgede taraftar bulmuş 
ve Anadolu’nun etrafındaki topraklarda yoğun 
biçimde yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Özel-
likle Balkanlar, Irak ve Mısır coğrafyalarını etkisi 
altına alan Bektaşilik günümüze kadar varlığını 
devam ettirebilmiştir. Bektaşiliğin günümüz Irak 
toprakları olan Mezopotamya’ya nasıl geçtiğine 
dair kesin bilgiler bulunmamakla birlikte, Bekta-
şiliğin Irak’taki varlığının oldukça eskiye dayan-
dığına dair kanıtlar bulunmaktadır. Hatta bazı 
kaynaklarda Hacı Bektaş Veli’nin Anadolu’ya 
gelmeden önce Bağdat, Kerbela ve Necef ’te bazı 
imamları ziyaret ettiği yönünde bilgiler yer al-
maktadır.2 Bu nedenle Hacı Bektaş Veli’nin Bek-
taşilik tarikat sistemini oluşturmadan önce, Irak 
topraklarından geçtiği ve burada yaşayan din 
alimlerinden de etkilenmiş olabileceği düşünül-
mektedir. 

Öte yandan Bektaşiliğin yedi ulu ozanından 
ikisi bugünkü Irak topraklarında doğmuş ve ye-
tişmiştir. Bunlardan 1369 – 1417 yılları arasın-
da yaşamış olan Seyid Nesimi, Bağdat’ın Nesim 
Kasabası’nda büyümüştür. Asıl adı Mehmet olan 
ve 1504-1556 yıllarında yaşamış olan Fuzuli de 
Kerkük’te doğmuştur.3 Ayrıca Bağdat’ın Rusafa 
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Bölgesindeki Meydan Mahallesi’nde Sug Harac 
(Bit Pazarı) olarak bilinen bölgenin yakınında 
Bektaşi şeyhi olarak bilinen Baba Gurgur adına 
bir mescit yaptırılmıştır. Mescid, 1671 yılında 
Bektaşi şeyhi Baba Gurgur’un Türbesinin üze-
rine inşa edilmiştir. Daha önce Yeniçeri Ocağı 
tekkesi olarak kullanılan Baba Gurgur Mescidi, 
1826›da Bektaşiliğin yasaklanması ve Yeniçeri 
Ocağı’nın kaldırılmasıyla mescit haline getiril-
miştir.4

Irak Devleti kurulduktan sonra ise Osmanlı 
Devleti döneminde gizli de olsa Bektaşiliği de-
vam ettirmeye gayret gösteren Irak toprakların-
daki tekkeler, Irak rejimi tarafından baskı altın-
da alınmış ve Bektaşilik içe kapanık bir duruma 
gelmiştir. Irak yönetimi tarafından baskı altına 
alınan Irak’taki Bektaşiler, İran’ın Irak’a gönder-
diği mollaların da etkisiyle giderek asimile ol-
maya ve Bektaşilik geleneği giderek kaybolmaya 
başlamıştır. Örneğin Musul’un Telafer ilçesinde 
1940’lara kadar tek bir Şii caminin olmadığı, 
ancak Necef ’teki medreselerde eğitim alan ki-
şilerin etkisiyle bölgede Şiiliğin yaygınlaşmaya 
başladığı, Telafer’deki Şii mezhebine bağlı Türk-
menlerin neredeyse tamamının geçmişte Bekta-
şi olduğu iddia edilmektedir.5

2. Irak’ta Bektaşiliğin Mevcut Durumu

Daha önce de ifade edildiği gibi, günümüz itiba-
riyle Irak’taki Bektaşi toplulukların, 2003 sonrası 
dönemde canlanmaya başladıkları ve kapanan 
Bektaşi tekkelerinin son birkaç yıllık süreçte ye-
niden açıldıkları bilinmektedir. Irak’taki Bektaşi 
inanışının Türkiye’deki uygulamalarıyla hemen 
hemen aynı oldukları, ancak bölgedeki kültür 
farklılıkları ve kuvvetli Şii ve Sünni mezhebi ina-
nışı nedeniyle farklı uygulamalar kazandıkları da 
söylenmektedir. 

Diğer taraftan bazı Bektaşi tekkeleri de hiç ka-
panmadan günümüze kadar devam etmiş ve 
en azından halk arasında kutsal bir yer olarak 
saygı görmüştür. Örneğin bunlardan bir tanesi 
Kerkük’ün Tavuk ilçesine bağlı ve çoğunlukla 
Türkmenlerin yaşadığı Tazehurmatu nahiye-
sindeki Hünkar Baba Tekkesi olarak da tanınan 

Seyit Hamit Tekkesidir. Tekke bir Bektaşi tekkesi 
olarak bilinmekle birlikte, burada yapılan Bekta-
şi ibadetlerinin yanı sıra, Tazehurmatu’daki Şii 
halkın da namaz kıldığı bir mekan olması, Irak’ta 
Bektaşilik ve Şiilik arasındaki geçişkenliği göste-
rir niteliktedir.

Bugün itibariyle bilinen 35 Bektaşi tekkesi ol-
duğundan söz edilmektedir. Bu tekkelerin 8’i 
Şebek, 6’sı Kakai tekkesidir. Geri kalan tekkeler 
Türkmenlere aittir. Bu tekkelerin bazıları ka-
palı durumdadır. Tekkelerin 18’i Musul’un çe-
şitli ilçe ve köylerinde kurulmuştur. Geri kalan 

Kerkük’ün Tavuk ilçesine bağlı Tazehurmatu nahiyesindeki Bektaşi tekkesi 
Şeyhi Seyyid Hamid ile Musul’da yaşayan Şebeklerin (Şahbek) pirlerinden 

Seyyid Hüseyin, Türkiye’deki bir türbe ziyaretinde görülüyor. 
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tekkelerin ise 9’u Kerkük, 4’ü Selahattin’e bağlı 
Tuzhurmatu ilçesi, 3’ü Diyala’ya bağlı Hanekin 
ilçesi ve 1’i de Bağdat’tadır.6 Irak’taki Bektaşilerin 
daha çok Musul, Kerkük, Diyala ve Selahattin’de 
yoğunlaştıkları görülmektedir. Ayrıca Erbil ve 
Süleymaniye’de de Kakailerin yaşadığı bilinmek-
tedir. 

Bu açıdan önümüzdeki dönemde yeni bir kimlik 
olarak Irak’ta ortaya çıkabilme ve nüfus olarak 
genişleme potansiyeline sahip olan Irak Bektaşi-
liğinin incelenmesi gerekmektedir. 2003 sonrası 
Türkmen Bektaşilerin öncülüğünde kurumsal-
laşma çabasına giren Iraklı Bektaşiler bir fede-
rasyon kurmaya çalışmaktadır. 2010 yılı itibariy-
le bütün başvurularını tamamlayan Irak Alevi-
Bektaşi Federasyonu, Irak hükümetinden onay 
beklemektedir. Bu noktada Irak’taki Bektaşi var-
lığının üç unsuru olan Türkmen, Şebek ve Kakai-
lere ilişkin incelemeler yapmak yerinde olacaktır. 

2.1. Bektaşi Türkmenler

Irak’taki Bektaşi inanışının Türkmenlerin yoğun 
olarak yaşadığı vilayetlerde etkinlik kazandığı 
görülmektedir. Diğer bir ifadeyle, Bektaşi tekke-
lerinin bulunduğu bölgelerin Türkmenlerin ya-
şadığı bölgelerle bire bir örtüştüğünü söylemek 
mümkündür. Zira Irak’taki Bektaşi büyüklerinin 
hemen hemen tamamının ve hatta Kürtçe ibadet 
eden ve Kürtler arasında yaygın şekilde görülen 
Kakailerin din adamlarının da Türkmen olması, 
Irak’taki Bektaşi inanışının yürütücü gücü olarak 
Türkmenleri ön plana çıkarmaktadır.

Türkmen Bektaşiler başta Telafer olmak üzere, 
Musul’a bağlı Şerihan, Karakoyun, Sellamiye ve 
Kubba Köyleri, Kerkük’e bağlı Tavuk İlçesi ve o-
na bağlı Tazehurmatu nahiyesi, Selahattin’e bağlı 
Tuzhurmatu ilçelerinde yaşamaktadır. Ayrıca Er-
bil, Süleymaniye ve Diyala’da da az sayıda Bek-
taşi Türkmeni yaşamaktadır. Türkmen Bektaşi 
tekkelerinin çoğu şehir merkezlerinin dışındadır. 
Rejimlerin baskısı nedeniyle Bektaşi tekkelerin 
gizli ve şehirlerden uzak yerleşimlerde kuruldu-
ğu söylenmektedir.

Irak topraklarında Bektaşiliğin tarihi çok eskile-
re dayanmasına rağmen, günümüzde aynı etkin-

likte olmadıkları bilinmektedir. Ancak 2003’ten 
sonra yeniden ortaya çıkan Bektaşilik, 2008’den 
sonra hız kazanmaya ve Sünnileşen ya da Şiile-
şen bir kısım Bektaşi, yeniden eski inançlarına 
dönmeye başlamıştır. Irak Alevi-Bektaşi Fede-
rasyonu Başkan Yardımcısı Abbas Beyatlı’ya 
göre, Telafer’deki Şii Türkmenlerin neredeyse 
tamamının geçmişte Bektaşi olduğunu, ancak 
2003’ten sonra Şiileşen bazı Bektaşi ailelerin eski 
inançlarına dönmeye başladığını ifade etmek-
tedir. Abbas Beyatlı’ye göre, Telafer’de Şiileşen 
Bektaşilerin yaklaşık yüzde 25-30’u yeniden Bek-
taşi inancına dönmüş ve ibadetlerini bu inanışa 
göre yapmaktadır.7 Öte yandan Bektaşiliğin bir-
çok uygulamasının Telafer’de bir gelenek haline 
geldiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Bu açıdan Telafer’in Iraklı Bektaşilerin merkezi 
olduğu söylenebilir. Nitekim Telafer’de yaşayan 
Bektaşiler, 2008 yılında örgütlenme çabasına 
girmiş ve bir Bektaşi Federasyonu kurmak için 
çalışmalar başlatmıştır. Resmi olmasa da fiili 
olarak çalışmalarını başlatan Irak Alevi-Bektaşi 
Federasyonu, 28 Aralık 2010’da yaptığı kongrey-
le yönetimini, çalışma şeklini ve büro açılacak 
merkezleri belirlemiştir. Federasyonun 15 kişilik 
yönetim kurulunda, 13 Türkmen, 1 Şebek ve 1 
de Kakai üye bulunmaktadır. Aynı zamanda fe-
derasyonun 31 kişiden oluşan bir genel meclisi 
vardır. Genel Meclis üyelerinin 2’si Kakai, 1’i Şe-
bek, geri kalan Türkmendir.

Irak’ta Bektaşiler, Mavıllı ve Sarıli olarak da bi-
linmektedir. Türkmen Bektaşilere Mavıllı da 
denmektedir. Bu iki kelime bazen Türkçe’deki 
renklerin karşılığı olan “sarı” ve “mavi” kelime-
leriyle karıştırılmaktadır. Ancak sözcüklerin kö-
kenlerinin Arapça’dan geldiğine yönelik kuvvetli 
emareler vardır. Zira “Sarıli” ya da “Mavıllı” ola-
rak bilinen Bektaşileri “sarı” ya da “mavi” renkle 
simgeleşen bir işaretleri yoktur. Irak Alevi-Bek-
taşi Federasyonu Abbas Beyatlı’nın ifadesine 
göre, Türkmen Bektaşilere “Mavıllı” denmesinin 
sebebi, Arapça “Muali” kelimesinden kaynak-
lanmaktadır. “Muali” Arapça’da “birinin yanlısı 
olmak/yanında olmak” anlamında kullanılmak-
tadır. Bu açıdan Bektaşi inanışı da Hacı Bektaş 
Veli’yi yol gösterici olarak benimsediğinden, Ha-
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cı Bektaş Veli’nin fikirleri doğrultusunda hareket 
edenlere “Muali” dendiği ve daha sonra “Mavıllı” 
olarak söylenmeye başladığı bilinmektedir.8

2.2. Bektaşi Şebekler

Irak’ta Şebeklerin tamamının Musul vilayetin-
de yaşadığı bilinmektedir. 600 yıldan fazla bir 
süredir Irak’ın bulunduğu topraklarda yaşayan 
Şebekler, ülkenin en eski yerleşik halklarından 
biri olarak gösterilebilir. Şebekler, 1952’den beri 
Irak’ta resmi olarak azınlık statüsüne sahiptir.9 
Şebekler, konuştukları dil ile gelenek ve kültür 
farkları nedeniyle diğer toplumlardan ayrılmak-
tadır. Bu anlamda Şebekleri ayrı bir etnik grup 
olarak kabul etmek mümkündür. Öte yandan 
Şebeklerin Türk soyundan geldiğine yönelik ba-
zı emareler vardır. Aynı zamanda Kürt gruplar 
da Şebeklerin, Kürt olduğunu iddia etmektedir. 
Ancak Şebeklerin Türk soylu olduklarına ilişkin 
yazılanlar tarihi kayıtlara dayanmaktadır. Kesin 
olmamakla birlikte, Şebeklerin soyunun Batı 
Türkistan’daki Şıban Özbeklerine dayandığı söy-
lenmektedir. Şıban Özbekleri’nin 15. yüzyılda 
Sır Derya havzası kıyılarını ve Harezm’i almaya 
başladığı dönemde en etkili isim olarak ifade 
edilen Şaybek Han’ın, Şebeklerin atası olabilece-
ği ifade edilmektedir.10 Başka bir tarihi kaynakta 
ise Timur komutanlığındaki Moğol ordusunun, 
1383’te Bağdat’a girdiği sırada, İran Türkmen-
lerinin kollarının da Timur’la birlikte Bağdat’a 
girdiği ve bu kollardan birinin “Şebekler” oldu-
ğu yazmaktadır.11 Aynı zamanda Şebeklerin bir 
Oğuz boyu olduğu ve İsminin “Şah-bek”ten gel-
diği Türkiye’nin resmi kaynaklarında da belirtil-
mektedir.12 Ayrıca Şebeklerin kutsal kitaplarının 
ismi de “Buyruk”tur ve Şebekler ibadetlerini 

Azerice’ye yakın bir Türkçe’yle yapmaktadır. Şe-
beki dilinde konuşan Şebeklerin dil yapılarında 
Türkçe kelimelerin yanı sıra, Arapça, Farsça ve 
Kürtçe kelimeler de vardır.

Şebeklerin büyük kısmı halen Bektaşi geleneğini 
sürdürmekle birlikte, Şebekler arasından Şii ve 
Sünni mezhebine bağlılık da yüksek orandadır. 
Şebeklerin yaklaşık yüzde 30’unun Sünni, geri 
kalan kısmının da Bektaşi ya da Şii olduğu söy-
lenmektedir. Irak’taki rejimlerin azınlıklara yö-
nelik baskıcı politikaları nedeniyle Şebeklerin de 
diğer Arap olmayan unsurlar gibi asimile olduk-
ları ve kimliklerinde değişim yaşandığı görül-
müştür. Bu açıdan Irak’taki Şebekler arasındaki 
Bektaşi, Şii ve Sünni inanışlarının iç içe geçtiğini 
söylemek mümkündür.13

Yaklaşık 400-450 bin nüfusa sahip olduğu iddia 
edilen ve Musul’a bağlı Tilkeyf ve Hamdaniye 
ilçeleri ile Bartalla, Başika ve Nemrut nahiyele-
rinde yoğun olarak yaşayan Şebekler, 70’e yakın 
köyde hayatlarını sürdürmektedir. Öte yandan 
Saddam döneminin Araplaştırma politikası ne-
deniyle, Şebek köylerine yerleştirilen Arapların 
etkisiyle Şebeklerin bir kısmının Araplaştığı da 
bilinmektedir. Bu nedenle Şebeklerin ana nüfu-
sunun 200 veya 250 bin kişi arasında olduğu söy-
lenmektedir.14 Bu 70 köyde 8 adet Şebek Bektaşi 
tekkesi vardır. Ancak bunlarda sadece 5’i açık-
tır.15

Ancak Şebeklerin, 2003 sonrasında da siyasi bas-
kıya maruz kaldığı bilinmektedir. Özellikle El-
Kaide gibi terör örgütlerinin yanı sıra, silahlı çe-
telerin de Şebekleri hedef alan saldırıları olmuş-
tur.16 Öte yandan Irak’ın kuzeyinde denetim kur-

Irak’taki etnik ve mezhebi kamplaşma da Irak Bektaşiliği açısından 
sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Iraklı Bektaşilerin etnik çeşitliliğinin 
yanı sıra, Bektaşilerin yaşadığı Musul, Kerkük, Diyala gibi bölgelerde 
idari ve siyasi çekişmenin yaşanması da olumsuz yönde etkilenmele-
rine ve baskı altında kalmalarına sebep oluşturmaktadır. 
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mak isteyen ve kontrol ettiği toprakları genişlet-
mek isteyen Kürt grupların da Şebekler üzerinde 
baskı yaptığı söylenmektedir.17 Yine de Şebeklere, 
2003 sonrasında Irak Parlamentosunda 1 kişilik 
kota tahsis edilmiş, ayrıca Musul Vilayet Mec-
lisinde de kota verilmiştir. Hunain Kaddo’nun 
başkanlığını yaptığı ve 20 Mayıs 2003’te kurulan 
Demokratik Şebek Topluluğu, Irak’ta Şebekleri 
temsil eden tek siyasi örgüttür. Hunain Kaddo, 
Irak’taki 2005 ve 2010’daki seçimlerde Şebekleri 
temsilen Irak Parlamentosundaki Şebek kotasın-
dan milletvekili olmuştur. 

2.3. Kakailer

Kakailiğin İran’daki Kırmanşah vilayetinden 
bugünkü Irak topraklarına göç eden Sufilerin 
vasıtasıyla Irak’ta taban bulduğu ve daha sonra 
“Şehrizor” olarak bilinen Süleymaniye’de yay-

gınlaşarak bu bölgenin merkez haline geldiği 
bilinmektedir. Kakailik Sufi bir tarikat olmakla 
birlikte, Irak’ta daha çok Kürtler ve Türkmenler 
arasında görülmektedir. Diğer taraftan çok az 
sayıda olmakla birlikte Araplar arasında da Ka-
kailiği benimseyenlerin olduğu bilinmektedir. 
Bektaşilik inancının bir kolu olan Kakailik, bazı 
inançları bakımından diğer Bektaşiliğin diğer 
kollarından farklılık göstermektedir. 1270-1400 
yılları arasında yaşadığı söylenen Sultan İshak, 
Kakailiğin dini lideri ve sistemleştiren kişi olarak 
bilinmektedir.

Sultan İshak’ın, görüşlerinin 6 bölümden oluşan 
Serencam isimli kitapta toplandığı söylenmekte-
dir. Serencam, “Bidaye-Başlangıç” olarak da ad-
landırılmaktadır. Serencam’ın “Havrami” dilinde 
yazıldığı, ancak daha sonra diğer dillere de çev-
rildiği bilinmektedir.18 Türkçe olan kitabın ismi 
de “Beyaz Kitap”tır.

Buna rağmen Kakailiğin bir sırdan ibaret olduğu 
ve Kakailiğin nasıl ortaya çıktığının bilinmediği 
söylenmektedir. Kakailere göre, dünya yaratıldı-
ğı sırada, ruhun denizin içinden ortaya çıkarak 
“men men, sen sen” diye konuştuğu ve Kakaili-
ğin de bunu temel aldığı ifade edilmektedir. Bu 
açıdan Kakailer, Türkçe’nin dünyada konuşulan 
ilk dil olduğu inanışına sahiptir. Kakailere göre, 
dünya kurulduğunda ortaya çıkan bu ruh daha 
sonra farklı bedenlerde vücut bulmuştur.19

Kakailer inanç farklılıkları nedeniyle diğer Bek-
taşi topluluklarından ayrılmaktadır. Özellikle 
“tenasüh ve hulul” inançları Kakailiği farklılaştır-
maktadır. Kakailik inanışına göre, Sultan İshak’ın 
ruhu Hacı Bektaş Veli’de can bulmuştur. Yani 
Kakailere göre,  Hacı Bektaş Veli aslında Sultan 
İshak’ın kendisidir. Buna “tenasüh” denmekte ve 
Kakailik inanışının temelinde bu inanç yatmak-
tadır. Öte yandan “Allah’ın insan cismine girip 
bütünleşmesi” olarak ifade edebileceğimiz “hu-
lul” inanışına göre, ilahi yaratan Hz. Ali’de hulul 
etmiş, Hz. Ali’nin ruhu da Sultan İshak’a tenasüh 
etmiştir. Bu açıdan Sultan İshak’ın tanrılaştırıl-
dığını söylemek mümkündür. Bu inanışlar çer-
çevesinde Kakailer, Kakailiğin bir din olduğunu 
savunmaktadır.20

1671 yılında yapılan ve 1970’lere kadar ziyaret edildiği bilinen 
Bağdat’taki Baba Gürgür Tekkesi bugün harabeye dönüşmüş 

durumda. Resimde, tekkenin kitabesi görülüyor.
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Bugün en fazla Kakai nüfusun İran’da yaşadığı 
bilinmektedir. Irak’ta da 75 bin kadar Kakai’nin 
yaşadığı söylenmektedir. Kakailerin çoğu Kürt 
nüfus olmakla birlikte, aralarında az sayıda Arap 
ve Türkmen nüfustan da bulunmaktadır. Ancak 
Kakailer içerisindeki etnik dağılıma yönelik bir o-
ran vermek mümkün olmayacaktır. Ancak Kakai 
dedelerinin (önderlerinin) tamamının Türkmen 
olduğu bilinmektedir. Kakailerin çoğu Kerkük’te 
yaşamakla birlikte, Musul, Erbil, Süleymaniye ve 
Diyala’da da Kakai varlığı bulunmaktadır.21

Kakailer, Irak parlamentosunda ve hükümetinde 
diğer azınlıklar gibi resmi ve hukuki bir tanımla-
maya ve temsiliyete sahip değildir. Şebekler gibi 
diğer azınlıklara yönelik pozitif bir ayrımcılık ya-
pılıp, Irak Parlamentosunda kota verilirken, Ka-
kailere böyle bir kota verilmemiştir. Ancak Kürt 
gruplarla hareket eden Kakai siyasetçiler 2005’te 
yapılan parlamento seçimlerinde 1 milletvekilini 
Irak’a gönderebilmiştir. Nevzat Salih Rıfat, Kürt 
Listesinden 2005 yılında parlamentoya girmiş-
tir. Ayrıca Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Mesut 
Barzani’nin Basın Sorumlusu olan Felakeddin 
Kakai de Bölgesel Kürt Yönetiminde 2004’te ku-
rulan hükümette “Kültür Bakanı” olarak görev 
yapmış ve görevi 2009’da sona ermiştir. Kakaile-
rin siyasi örgütlenmenin haricinde sosyal ve kül-
türel olarak örgütlendikleri görülmektedir. Fela-
keddin Kakayi adına Kerkük’te bir kültür merke-
zi bulunurken, Bölgesel Kürt Yönetiminde 2010 
yılında bir Kakai Kültür Merkezi kurulmuştur.

Sonuç

2003’e kadar Irak’ta kendini ifade edemeyen 
Bektaşiler, ABD’nin Irak’ı işgalinin ardından, 

kimlik baskısının azalması nedeniyle, yeniden 
yapılanmaya gayret etmektedir. 2010 yılı itiba-
riyle kurumsal bir yapı oluşturmayı amaçlayan 
Iraklı Bektaşiler, Türkmenlerin öncülüğünde bir 
federasyon kurmaya çalışmaktadır. Resmi baş-
vurularını tamamlayan Bektaşiler, Irak hüküme-
ti tarafından onay beklemektedir. Buna rağmen 
Irak’taki istikrarsızlık ve güvenlik eksikliği, farklı 
coğrafyalarda yaşayan ve bu açıdan coğrafi bü-
tünlük sağlayamayan Iraklı Bektaşiler için sorun 
oluşturmaktadır.

Öte yandan Irak’taki etnik ve mezhebi kamplaş-
ma da Irak Bektaşiliği açısından sorunlar ortaya 
çıkarmaktadır. Iraklı Bektaşilerin etnik çeşitli-
liğinin yanı sıra, Bektaşilerin yaşadığı Musul, 
Kerkük, Diyala gibi bölgelerde idari ve siyasi 
çekişmenin yaşanması da olumsuz yönde etki-
lenmelerine ve baskı altında kalmalarına sebep 
oluşturmaktadır. Bu nedenle Bektaşi kimliğinin 
tanımlanması ve tanıtılması uzun soluklu bir sü-
reç olarak değerlendirilmektedir. 

Bu süreç zarfında Irak Bektaşiliğinin yeniden 
kimliğini bulması, insan haklarının gelişmesine 
katkı sağlayabileceği gibi Irak’taki demokrasinin 
gelişmesi ve sağlamlaşmasına olumlu etkileri 
olacaktır. Bu açıdan Iraklı Bektaşiler hem Irak 
hükümeti hem de bölge ülkelerinde yardım bek-
lemekte ve irtibatlarını arttırmaya gayret etmek-
tedir. Bu çaba içerisinde Bektaşiliğin en önemli 
merkezlerinden biri olan Türkiye de büyük ö-
nem taşımaktadır. Nitekim Iraklı Bektaşiler, son 
2009’dan bu yana Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesin-
de düzenlenen Uluslararası Hacı Bektaş Anma 
ve Kültür Etkinlikleri’ne katılmakta ve kendile-

Iraklı Bektaşiler hem Irak hükümeti hem de bölge ülkelerinde yardım 
beklemektedir. Bu çaba içerisinde Bektaşiliğin en önemli merkezle-
rinden biri olan Türkiye de büyük önem taşımaktadır. Nitekim Iraklı 
Bektaşiler, son 2009’dan Hacıbektaş etkinliklerine katılmakta ve ken-
dilerini tanıtmaya çalışmaktadır.
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rini tanıtmaya çalışmaktadır. Türkiye’nin tarihi 
sorumluluklarının yanında, bölgedeki güçlü var-
lığı ve demokrasi ilkelerini savunan devlet yapı-
sı, diğer tüm bölge halklarına olduğu gibi Iraklı 
Bektaşilere verilecek desteği beraberinde getir-
mektedir. Türkiye’nin Irak’taki tüm topluluklarla 

olduğu gibi, Iraklı Bektaşilerle de irtibatını güç-
lendirmesi hem Irak’ın gelişmesine ve demok-
rasisine katkı yapacağı gibi hem de Türkiye’nin 
uluslararası politikada ve bölge politikasında eli-
ni güçlendireceği düşünülmektedir.
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