HACI BEKTAŞ’TAKİ KUTSAL ZİYARET YERLERİ VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ.
Refik Engin
Her geçen gün artan ziyaretçi akını ile birçok sorununda beraberinde getirmektedir. Ziyaret edenlerin bazı
yanlışlarının gelecekte birçok telafisi mümkün olmayan zararların gün geçirmeden önlenmesi gerekmektedir.
Beraberimiz deki gurup ile ziyaret ederken daha evvel buralara gelenlerin birçok değerli kutsal yerlerin yok
olduğunu veya tahribata uğramış olduğunu söylediler. Kara ikliminin hüküm sürdüğü HACI BEKTAŞ
ilçesinde gece gündüz farkının yarat tığı ısı değişmesine birde bilinçsizce yakılan mumlar ısıyı arttırmakta
çıkan dumanlar ile kirlenmektedir. Çile hanede yakılan mumlar orayı ziyaret edecekleri ısı ve duman ile
canından bezdirmekte içeriye girip delikli taştan geçmek isteyenler duman isinden dolayı üzerlerinin
kirleneceği için girememektedirler. Çilehanenin yakınındaki kutsal sayılan ardıç ağacı bu yıl kurumuş.
Çünkü buraya inanç için gelenler maalesef zarar için elinden geleni yapmak tadırlar. Adak için bağlanan
bezler, dilek için kabuğunun içi yarılarak içine sokulan demir paralar acaba hangi inanca hizmet etmiştir.
Daha ardıç ağacı kurumadan evvel ziyarete gelen Hıdır Çokçeken Baba burada yaşadığı olayı şöyle
anlatmıştı. Bir tarikat lideri müritlerine iyi görünebilmek için kendi kendine bir takım hareketler ile ağacı
elindeki sivri uçlu çakısı ile delip ardındaki uzun kuyruktakilerden aldığı madeni paraları ağzında ıslatarak
ağacın içine sokmaya çalışıyormuş. Bu olaya dayanamayan elindeki çakıyı alıp başlamış o kişinin elini
hafiften çizmeye. Canı yanan bu lider “sen ne yapıyorsun deli misin sen diye bağırmaya”.Bu sefer Hıdır
Baba Ben değil deli olan sizin gibiler diyerek bu uygulamayı durdurmak istemiş. Ne yazık ki şimdi o ardıç
ağaçı kururmuş buna sebep olanlar kendilerini nasıl savunacaklardır. Bu tür uygulamalar ile yobazlardan bir
farkımız olacağına inanan varsa açıkça söylesin. Yukarıda anlatmaya çalıştığımız mum yakılma olayları beş
taşlarda yapılmaktadır. Zaman içinde ısı farkları dolayısıyla bu taşların direnme güçleri bir gün kalmayacak
ve parçalanacaktır. O zaman bir akıllı kalabalık içinden bu taşlardan hatıra almaya kalkarsa kısa zaman
içinde BEŞ TAŞLAR YOK TAŞLAR olacaktır. Beş taşların üst yanında kadı kayası diye bilinen kaya halk
tarafından taş atılmak suretiyle bir tür ziyaret yapıldığını sananlar, her taşın oradaki tarihi yok ettiğini hiç
akıllarına getirmiyorlar mı. Bunu Adil Ali Atalay’a söylediğimde ilk gelişimde bende taş atmıştım ama
sonradan sizin gibi ben de zararını düşündüm dedi. Tüm Ehl-i Beyt e inanalar tarafından dünya var oldu
sürece yaşayacağına inanılan dut ağacı üzerine bağlanan bezlerden dolayı yer yer kurumuştur. Eğer önüne bu
uygulamayı engelleyecek bir şey yapılmazsa ardıç ağacının akıbeti çok değil bir kaç yıl sonra onun da başına
gelecektir. Bir ara Hazreti Pirin bahçesinden güllerden yaprak aşısı yapmak için oradaki yetkililerden izin
alarak bir kaç aşılık aldım.Bunu yaparken halkın bunu görüp aynen uygulayacaklar diye korktum.Çünkü
nerede bir dal budak görmüşlerse biraz bez bağlamışlar.Bu ve benzeri zarar verecek uygulamaların
görevlilerce engellenmesinden başka çıkar yol yoktur.Bez bağlamak ile gönül birleme artık bu devir de
ayırt edilmelidir İnançlara saygımız büyük amam gelecek nesillere bu kutsal yerlerin sadece resimleri
kalacaktır.Kutsal yerlerimize ve değerlerimize sahip çıkalım çünkü başka bir yerde başka bir HACI
BEKTAŞ’IMIZ yok.
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