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ÖZET
XVII. yüzyılda elli yılı aşkın süreyle Osmanlı topraklarını gezerek gördüklerini Seyahatnâme adlı eserinde yazan Evliyâ Çelebi, yalnızca gezdiği yerlerin coğrafi özelliklerini aktarmakla kalmamış bununla birlikte o bölgelerin tarihinden insanlarına, bitkilerine, yiyeceklerine,
giyeceklerine, örf ve adetlerine, mahallî ağızlarına kadar birçok konuda bilgi vermiştir. Evliyâ
Çelebi’nin bu tutumu eserin muhteva olarak oldukça önemli bir konuma gelmesini sağlamıştır.
Evliyâ Çelebi, Seyahatnâme’nin birçok yerinde Hacı Bektaş Veli’den, Bektaşîlikten,
Bektaşî tekkelerinden ve Bektaşî şeyhleri ile dervişlerinden doğrudan ve dolaylı olarak bahsetmektedir. Evliyâ Çelebi anlatılarında Hacı Bektaş Veli, Sarı Saltık Sultan, Osman Baba, Akyazılı
Sultan, Koyun Baba gibi Bektaşîlik açısından önemli şahsiyetlerin menkıbelerini de anlatmaktadır. Bu menkıbelerde bu şahsiyetlerin kendi cümlelerini de doğrudan yazan Evliyâ Çelebi, okuyucunun zihninde dönemi ve şahsiyetleri canlı kılabilmektedir. Bu çalışmada Seyahatnâme’de başta
şeyh ve dervişler olmak üzere Bektaşîlik ile ilgisi olan kişilerin söylediği ve Evliyâ Çelebi tarafından doğrudan ifade edilen bölümler dolaysız söz aktarımı açısından ele alınacaktır. Hem söz
dizimi açısından hem de Bektaşîlik tarihinin başka bir tarihî kaynak olan Seyahatnâme aracılığıyla
somutlaştırılmış ifadesi açısından çeşitli veriler sağlayacak olan bu çalışma ile Evliyâ Çelebi’nin
Bektaşîliğe bakışı incelenecektir. Aktarıcının konuşan kişinin özgün söz dizimi ve kelime yapısını
samimiyetle muhafaza eden dolaysız söz aktarımlarıyla Bektaşî şahsiyetlerin sözleri incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Söz Aktarımı, Evliyâ Çelebi, Seyahatnâme, Bektaşîlik
0. Giriş
Evliyâ Çelebi elli yılı aşkın süreyle XVII. yüzyılda Osmanlı topraklarını dolaşmış ve
gördüklerini büyük bir sabır ve azimle kaleme alarak Seyahatnâme’yi oluşturmuştur. Seyahatnâme’ye sıradan bir seyahat anıları gözüyle bakmamak gerekmektedir. Önemli bir dil ürünü
olmasıyla beraber döneminin önemli bir tarihî vesikası olarak da değerlendirilebilecek Seyahatnâme’de o dönemin coğrafî özelliklerinden, insanlarına, tarihinden geleneklerine, bitkilerine,
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yiyeceklerine, giyeceklerine, farklı toplumların kendi içlerindeki anlatılarına, ağız ve lehçelerine
hatta yer yer halk etimolojisi de olsa kelime tahlillerine rastlamak mümkündür.
Evliyâ Çelebi’nin kendi yaşamıyla ilgili bilgilerin birçoğuna Seyahatnâme’den ulaşılabilmektedir. Yer yer kendisinden bahseden Evliyâ Çelebi kendi soyunun Bektaşî tarikatinin de
kurucusu Hacı Bektaş Veli’nin hocası olan Ahmed Yesevî’ye kadar dayandığını belirtmektedir.1
Geniş bir bilgi kapsamına sahip Seyahatnâme’de Evliyâ Çelebi, Hacı Bektaş Veli’den,
Bektaşîlikten, Bektaşî tekkelerinden ve Bektaşî şeyhleri ile dervişlerinden doğrudan ve dolaylı
olarak bahsetmektedir. Evliyâ Çelebi’nin eserinde Bektaşîlik ile ilgili çeşitli kişi, mekân ve kavramlardan bahsetmesinin temelinde kendi soyunu Ahmed Yesevî’ye dayandırması ile birlikte seyahatleri esnasında onun için oldukça önemli olan konaklama ihtiyacının bir kısmını Bektaşî tekkelerinin karşılıyor olması bulunmaktadır. Bununla birlikte Bektaşî tekkeleri Evliyâ Çelebi’nin
dikkatini çekmiş, aynı zamanda Bektaşîlerin kendisine karşı olan ilgisi onun bakış açısına da tesir
etmişti. Evliyâ Çelebi’nin gittiği yerlerde dinî, tasavvufî açıdan önemli kişileri, onlara ait
türbe/tekkeleri ziyaret etmesi de bu durumun bir diğer sebebi olarak görülmektedir. Çünkü Evliyâ
Çelebi gittiği yerlerde türbeleri, çeşitli dergâhları, önemli dinî mekânları da ziyaret etmiş ve onların tasvirlerini eserine aksettirmiştir. Seyyah yalnızca kuru bir anlatımla bunları dile getirmemiş
aynı zamanda Bektaşîler ile Osmanlı Devlet yönetimi arasındaki münasebetlere de değinmeyi ihmal etmemiştir.
Seyahatnâme Bektaşîlik araştırmaları için önemli bir eser olduğunu içerisinde bulunan
oldukça fazla miktardaki Bektaşîlik bahsiyle de belli etmektedir. Seyahatnâme’de yüz elliden
fazla Bektaşî tekke ve türbesi hakkında bilgiler bulunmaktadır. Eserde Bektaşîlikten bu kadar çok
bahsediliyor olması döneminde Bektaşî geleneğinin hangi coğrafyalara yayıldığını göstermesi bakımından önemli olduğu gibi aynı zamanda tekkelerdeki derviş sayılarına, onların kullandıkları
eşyalara kadar bilgi vermesi bakımından da önemlidir.
1. Dolaysız Söz Aktarımı
Bir konuşurun başka bir konuşurdan ya da kaynaktan aldığı ifadeyi değişik yollarla başka
bir dinleyiciye ya da yazıya aktarması olayı söz aktarımı olarak değerlendirilmektedir. Konuşma
durumları başka bir konuşma durumu içerisinde aktarıldığında söz aktarımı meydana gelmektedir
(Gül 2006: 4).
Söz aktarımlarını temelde dolaylı söz aktarımı ve dolaysız söz aktarımı olarak sınıflandırılabilmektedir. Bu sınıflandırmalar da kendi içlerinde yapı, işlev, söylem açısından gruplandırılabilmektedir.

1

Seyahatnâme 1/[27a]
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Çalışmanın temelini oluşturan aktarım türü ise dolaysız söz aktarımlarıdır. Söyleyenin
ifade ettiği düşüncenin aynı kalacak şekilde aktarılması dolaysız söz aktarımıdır. Bir diğer deyişle
sözün herhangi bir değişikliğe uğratılmadan kelimesi kelimesine söylendiği gibi aktarılmasıdır
(Gül 2006: 4). Dolaysız söz aktarımının temeli söylenen ifadenin dondurulmuş ve nesnel bir şekilde aktarımını sağlıyor olmasıdır. Dolaysız aktarım yerine dolaysız anlatım ifadesini tercih eden
Eziler Kıran’a göre anlatıcı kendi sözünü keserek söylemi açıkça sözün sahibine bırakmaktadır
(Eziler Kıran 2003: 178). Eski metinlerdeki imlâ geleneğinden dolayı çok görülmese de modern
yazıda dolaysız aktarım sözleri tırnak içerisinde gösterildiğini için sınırları çizilir. Konuşma esnasında aktarıcı duyduğu ve aktarmakta olduğu ifadeyi hiçbir yorum katmadan, değiştirmeden, donuk bir şekilde aktardığı için söylemin anlam alanı genişlemez ya da daralmaz.
Gül (2006: 5) yapısal olarak dolaysız söz aktarımında aktarılan sözün yerlerini şu şekilde
göstermektedir:
a. Aktaran Söylem + Aktarılan Söylem + Aktaran Söylem
Ahmet, “Bugün size geleceğim.” dedi.
b. Aktarılan Söylem + Aktaran Söylem
“Bugün size geleceğim.” dedi.
Dolaysız söz aktarımının dolaylı söz aktarımına göre en büyük farkı söz dizimi ve kelime
yapısının samimiyetle muhafaza edilmesidir (Leech-Short 1981: 321). Hatta dolaysız söz aktarımları eğer aktarılan cümlelerde varsa ağızları dahi yansıtma imkânı sunmaktadır. Seyahatnâme’nin
birçok yerinde Evliyâ Çelebi bu hususiyeti sergilemiş, konuşmasını aktardığı kişinin eğer konuşmasında farklı bir durum söz konusu ise bunu yansıtmıştır.
Çalışmada Seyahatnâme’de yer alan Bektaşî zatların Evliyâ Çelebi tarafından yansıtılan
dolaysız söz aktarımları ele alınmış, böylece seyyahın bakış açısı yansız olarak değerlendirilmiştir.
2. Seyahatnâme’de Bektaşîlik
XVII. yüzyılda Bektaşîlik, Bektaşî şahsiyetler ve Bektaşî tekkeleri hakkında ayrıntılı
bilgi vermesi bakımından Seyahatnâme önem arz etmektedir. On ciltten oluşan Seyahatnâme’nin
her cildinde Bektaşîlik ile ilgili bilgilere rastlamak mümkündür; ancak ikinci, üçüncü, beşinci ve
sekizinci ciltlerde bu bilgilerin daha fazla olduğu görülmektedir. Evliyâ Çelebi Seyahatnâme’yi
kaleme alırken gittiği bölgelerin dinî, tasavvufî açıdan önemli yerlerinden de bahsetmeyi gelenek
haline getirmiştir. Bu durum onun Bektaşî tekkelerinden de bahsetmesini sağlamıştır; ancak bu
XVII. yüzyılda Osmanlı sahasında etkin olarak bulunan Bektaşî tekkelerinin tamamı hakkında
bilgi verdiği anlamına gelmemektedir.
Seyyahın gezdiği yerleri ifade ederken verdiği bilgilerin tamamı yalnızca gözlemlerine
dayanmamaktadır. Evliyâ Çelebi yer yer bazı yazılı kaynaklardan da faydalanarak kişiler ve
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mekânlar hakkında bilgiler sunmaktadır2. Seyahatnâme’de Bektaşîlik ile ilgili sunduğu bilgilerin
bir bölümü gözlemlerine dayanırken bir bölümü de çeşitli kaynaklardan aktarım biçimindedir.
Keza eserinde kendisi de bu kaynakların bir bölümü hakkında bilgiler de vermektedir. Sarı Saltuk
ile ilgili bölümde Saltuknâme, Yazıcızade’nin Risalesi bu kaynaklar arasında gösterilebilir. Seyyahın ziyaret yerleri ve önemli kişilerin türbeleri konusunda Taşköprülüzâde’nin Şakayık’ından,
Hacı Bektaş Veli Velayetnamesi başta olmak üzere birçok Bektaşî Velayetnâmesi’nden faydalandığı da söylenebilir.
Evliyâ Çelebi Seyahatnâme’de gittiği yerlerde bulunan dinî açıdan önemli mekânları tasvir etmiştir. Bunu yaparken adeta bir düzen belirlemiş ve bu düzene uymuştur. Bu nedenle Bektaşî
tekkelerinin tasvirleri yapılırken de benzer ifadelere rastlanmaktadır. Bu durumun bir diğer sebebi
de Bektaşî tekkelerinin yapı bakımından birbirlerine benziyor olmasıdır. Faroqhi (2003) içlerinde
Seyahatnâme’nin de olduğu çeşitli eserlerden faydalanarak Bektaşî tekkelerinin Anadolu’daki dağılımlarını göstermektedir. Elbette bu çalışmanın yalnızca Anadolu’daki Bektaşî tekkelerini ele
almış olması diğer bölgelerde yer alan ve Seyahatnâme’de bahsedilen tekkelerin değerlendirilmemesine yol açmıştır.
3. Seyahatnâme’de Yer Alan Bektaşî Şahsiyetlerden Dolaysız Söz Aktarım Örnekleri
Aşağıda Seyahatnâme’de yer alan Bektaşî şeyh ve dervişlerin çeşitli olaylar münasebetiyle geçen bahislerinde onların ağızlarından çıkan ve Evliyâ Çelebi tarafından dolaysız söz aktarımı yöntemiyle verilen sözler ele alınmıştır. Bu sözler sonuç bölümünde değerlendirilmiş ve seyyahın bakış açısı yorumlanmıştır.
3.1. Hacı Bektaş Veli
Hacı Bektaş Veli, Edirne şehri “küffar”ın elindeyken şehrin ne şekilde ele geçeceği ve
şehrin geleceği ile ilgili bazı sözler söylemiştir. Seyahatnâme’de Hacı Bektaş Veli’nin ağzından
dolaysız aktarım yöntemiyle bu konunun ifade edilişi şu şekildedir:
3/[150a]
Dahi Edirne şehri dest-i küffâr-ı hâksârda iken Hazret-i Hacı Bektaş-ı Velî Bursa
şehrinde bir alay kibâr-ı evliyâullah ile müşâvere ederken esnâ-yı kelâmda buyururlar kim "İdrivne şehrin üç ejdehâ-yı nehr-i azîm derâğûş edüp belde-i İdrivne'yi
helâk etmek isterler. Âhir gark-ı âb ederler. Ammâ seyecî sene 762 târîhînde
dest-i Âl-i Osmân'a girüp zamîme-i dâr-ı İslâm olacakdır. Ayâ bizden Edirne'ye kim gider kim onda âmâde olup üç su bir olup tuğyân ile geldiklerinde
du‘â edüp ol du‘â sebebiyle sular teskin ola?. Ba‘de'l-feth İdrivne şehrinde
âsitâne-i azîm sâhibi ola" buyurduklarında hemân Sefer şâh Sultân eydür

2

Bu kaynaklar için bk. (Eren 1960)
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"Pâdişâhım, eğer nutk-ı dürer-bârınız olursa bu abd-i kemter ve hakîr-i ahkar gidelim" dedikde hemân Bektâş-ı Velî Sultân "Hak mübârek eyleye!" deyü (…)
Hacı Bektaş Veli manevi olarak öyle bir mertebeye ulaşmıştı ki, onun manevî mertebesi
Hacı Bektaş Veli’nin sözleriyle ifade edilmişti. Hacı Bektaş Veli’nin huzurunda ona mürşid-i
kâmil belirlemek için kimse keramet gösteremedi. Bununla birlikte Hacı Bektaş Veli’nin Ahmed
Yesevî’ye tabi olduğu kendi sözleriyle de aktarılmaktadır. Bu olaylarda geçen sözler Evliyâ Çelebi tarafından şu şekilde ifade edilmektedir:
2/[233a]
Bir mertebeye vâsıl oldulardı kim "Bâtın-ı esrâr-ı Alî bendedir", derlerdi. Âhir bir
gün Horâsân erenleri Hacı Bektâş'dan nişân istediler. Bir cem‘iyyet-i kübrâda cümlesine kerâmet nişânların gösterdi. Âhir "Kânûn-ı meşâyihân üzre sana bir mürşid-i
kâmil lâzımdır kim tarîk-ı Hakka gitmene pîşvâ ola" dediler. "Nola bize bir pîr ola
kim ehl-i irşâd alâyimin göstere", dedi. Huzûrunda bir kimesne kerâmet alâyimin
göstermeğe kâdir olamayup âhir kendüleri cümle Horâsân erenleri huzûrunda mükemmellik mertebesin remz edüp cümle kibâr-ı Horâsân âlem-i hayretde kaldılar,
amma min kıbeli'l-Hak ilhâm-ı Rabbânî ile Hacı Bektâş-ı Velî, "Bu hakîr-i pür
taksîrin ceddi kutbu'l-aktâb, sultânü'l-ârifin, ser-çeşme-i neved u hezâr pîrân-ı
Türkistân Hoca Ahmed-i Yesevî ibn Muhammed Hânefî hazretleri rahmetullahi aleyh'den cihâz-ı fakrı anlardan kabûl edüp anların irşâdına tâbi‘ olduk
ve anlardan me’zûn olup irşâd olduk" deyü işâret buyururlardı.
Hacı Bektaş Veli, Keligra Sultan’ı yani Sarı Saltık’ı Moskov, Leh, Çeh ve Dobruca diyarlarına gönderirken söylediği sözler Seyahatnâme’de şu şekilde yer almaktadır:
2/[266a]
Keliğra Sultân cümle fukarâlara ser-çeşme olup Hacı Bektâş-ı Velî ile Rûm'da
Orhân Gâzî'ye gelüp Bursa fethinden sonra Hacı Bektâş, Keliğra Sultân'ı yetmiş
fukarâsıyla Moskov ve Leh ve Çeh ve Dobruca diyârlarına gönderüp Rûm erenleri
olmağa izn verüp "Dobruca'da bir böcük vardır, anı katl edüp ibâdullahı şerrinden emîn eyle" deyü Hacı Bektâş, Keliğra Sultân'ın destine bir tahta kılıç ve bir
seccâde ve tabl ve kudüm ve alem ve sıraf ve def ve nakkâre verüp Keliğra Dede
kal‘a-i Sinop'a gelüp (…)
3.2. Ahmed Yesevî
Hacı Bektaş Veli’nin kendisinden mezun olarak irşad olduğu bilinen Ahmed Yesevî’nin,
Sarı Saltık’ı Dobruca’ya gönderirken söylediği sözler seyyah tarafından şu şekilde aktarılmaktadır:
1/[212b]

169

Ba‘dehu ceddimiz pîrân-ı Türkistân Hoca Ahmed Yesevî ibn Muhammed Hanefî,
Hacı Bektaş-ı Velî'ye imdâd içün Muhammed-i Buhârî'ye, yedi yüz âdem Horasân
erenlerinden verüp, "Var imdi Saltık Muhammed'im Bektaş'ım, seni Rûm'a
gönderüp Leh diyârında dalâlet-âyîn olan Sarı Saltık'ın sûretine girüp ol
mel‘ûnu ve Dobruca'da bir ejder böceği bu tahta kılıç ile katl edüp Makdonya
ve Dobruca ve yedi kırallık yerde nâm [ü] nişân sâhibi ol" deyü Muhammed
Saltık-ı Buhârî'yi Hacı Bektaş'a gönderüp ol dahi Saltık Muhammed-i Buhârî'yi
Rûm'a gönderüp Dobruca kâfiristânında yetmiş nefer âşıklarıyla seyâhat edüp Keliğra mağâralarında ejderi katl edüp kırk bin kâfir ve Dobruca kıralı Pravadi
kal‘asında îmâna geldiler.
3.3. Sarı Saltık
Sarı Saltık (Kaligra Sultan) Evliyâ Çelebi tarafından Muhammed Neccar ve Muhammed Buhari olarak tanıtılmaktadır. Sarı Saltık, Ahmed Yesevî’nin izniyle Hacı Bektaş Veli ile
birlikte Anadolu’ya gelip Bursa’nın fethine katılmıştı.
Evliyâ Çelebi, Sarı Saltık’ın Dobruca’daki ejderhaya çare bulması için gittiğinde Dobruca’daki kral ile konuşmasını şu şekilde ifade etmektedir:
2/[266a]
Anda def ve kudûmün çalarak Dobruca kralına buluşdukda kral-ı dâll-i bed-fi‘âl
eydür: "Ey Sarı Saltık! Eğer sende kerâmet varsa benim diyârımda bir ejdehâ peydâ
olup Karadeniz sâhilinde bir yalçın kaya içinde âşiyân edinüp cümle re‘âya vü
berâyâm yidi. Ve hâlâ dâr-ı dünyâda iki ciğer-kûşe kızlarıma tâli‘-i kur‘a düşüp ejdere gıda olmağiçün Dobruca sahrâsında bir amûd-ı azîme kızlarım bağlamışız.
Vakt-i zuhr olunca gelüp yise gerek, ammâ bu ejdere bir çâre eyle" deyü Dobruca
kralı ricâ edince Sarı Saltık Sultân eydür "İmdi kral, Muhammed dînin hak bilüp İslâm ile müşerref olursan senin kerîmelerin ol böcüğün gıdâsı olmadan
bi-emrillah ve bi-himmeti'l-pîr halâs ideyim" dedikde kral cân u gönülden yemin
billah eyleyüp dürür, hemân Saltık Bây-ı Velî fukarâlarına "üzkürullah" deyüp yetmiş aded dervîş-i dil-rîşiyle def u kudûmlerin çalup alem ve sıraf kaldırup Saltık
Velî tahta kılıcın gılâfından çıkarup "niyyetü'l-gazâ" deyüp bir papas kulağuz ile
Dobruca sahrâsında kral kızlarının amûda bağlı olduğu yire [266b] varup kızları
halâs edüp bir yerde hıfz eder.
Dobruca kralının isteği üzerine Sarı Saltık ejderhanın yanına gidip onunla mücadeleye
girişmiştir. Mücadele sonunda ejderha güçsüz düşmüş, Sarı Saltık da onun başını kesmiştir. Bu
sırada papaz ejderhanın iki kulağını ve bir dilini kesip Dobruca kralının önüne getirir. Bu olay
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esnasında Hacı Bektaş Veli’nin ve Sarı Saltık’ın ifadeleri bulunmaktadır. Bu olay ve devamı
Seyahatnâme’de dolaysız söz aktarımlarıyla şu şekilde ifade edilmektedir:
2/[266b]
Kızları kral bağırlarına basup "Ejderi kim katl etdi" deyü Dobruca Kral kerîmelerinden su‘âl eder. Kızlar dahi mâ-vak‘ı üzre Saltık Bây Sultân'ın katl etdüğün bir
bir takrîr ederler. Ruhbân-ı mel‘ûn musırr olup "Elbette ben katl etdim" der. Saltık
Sultân eydür "İmdi ey kral. Ejder öldürmek kerâmetdir. Bu râhib ile beni bir
kazana koyup su içinde fıkır fıkır kaynadın. Kangımız ejderi öldürdü ise pişmeyüp halâs olur. Kizb söyleyüp ben öldürdüm diyen büryân olur" deyü bu
da‘vâ-yı merdi edince papas-ı bî-dîn bu kavle rıza vermeyüp kral "eyle olsun" deyüp
Pravadi garbında Kazan Balkanı demekle ma‘rûf ol balkanda bir kazan içre su doldurup gayrı ruhbânlar Saltık Sultân'ın ellerin ardına bağlayup kazana korlar.
Dervîşânlar dahi papası muhkem kayd-bend edüp kazan içine korlar. Kazan altına
âteş edüp alev-ber-alev âteş-i Nemrûd içinde iki cân kaynamada. Beri Anadolu tarafında Kırşehri'nde Hacı Bektaş-ı Velî, destmâliyle bir kayayı silüp "Saltık Muhammed'im ıztırâbda terlemededir. Hak dest-gîr [u] mu‘în u zahîri ola" dedikde kayadan tuzlu su akardı. Hâlâ Hacı Bektâş-ı Velî tuzu ol günde hâsıl oldu.
Ba‘dehû kazanın ağzın açup gördüler kim Saltık Bây Sultân arak-âlûd olup "Yâ
Hayy" ismine meşgûl, ruhbân-ı mel‘ûn herse olup ancak üstühânları ve siyâh ruklesi
kalmış. (…) Ba‘dehû sene-i mezbûrda Saltık Sultân vasıyyet eyledi kim "Beni gasl
edüp yedi tâbût âmâde edin. Zîrâ benim içün yedi kral ceng [u] cidâl ve harb
[u] kıtal etseler gerekdir" deyü vasiyyet-i şerîfi üzre cümle fukarâları cem‘ olup
yedi tâbût hâzır edüp azîz hazretleri dahi sene (---) târîhinde [267a] dâr-ı bâkiye
irtîhal edüp cümle hulefâları tevhîd [u] tezkîr ile azîzi gasl edüp bir tâbût içre kodular.
Seyahatnâme’de yer alan bu ejderhayı öldürme ve kaynar suya girme kerametleri Otman
Baba Velayetnamesi’nde de yer almaktadır (Kılıç vd. 2007: 102-104, 109-110).
Sarı Saltık’ın II. Bayezid’in rüyasına girip ona fetih müjdesini verdiği cümleler Evliyâ
Çelebi tarafından şu şekilde aktarılmaktadır:
3/[128a]
(…) Hemân ân Saltık Sultân asferü'l-levn ve'l-lıhye yeşil imâmesiyle zâhir olup
"Bâyezîd hoş geldin! Salsal tahtı olan Akkirmân ve kal‘a-i Kili ve tîh-i Kamere'l-kum olan vilâyetleri Boğdan küffârı destinden bilâ-cidâl 'fetahtâ' târîhinde
feth edüp evlâdun Mekke Medîne sâhibi olup beni hâk-i mezelletden halâs
edersin" dedikde derhâl şemseddîn ile Bâyezîd Hân hâbdan bîdâr olup Bâyezîd Hân
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eydür "Efendi, istihârende müşâhade etdiğimizi birer kâğıza yazup şeyhülislâma
gönderelim" deyü Bâyezîd {Hân} ve şemseddîn {Sultân} birer künc-i vahdetde gördükleri {vâkı‘aları} tahrîr edüp memhûrlu şeyhülislâma gönderirler.
Sarı Saltık’ı ziyaret etmek Evliyâ Çelebi tarafından oldukça önemlidir. Onun açısından
bu önemi onu ziyaretinden sonra yazdığı beyit ile anlamak mümkündür. Bektaşî geleneğinden
gelen kişilere olan yaklaşımını Sarı Saltık’a da gösteren Evliyâ Çelebi için Bektaşîlik ve onun
taşıyıcıları sürekli müspet bir anlam içermektedir.
3/[128b]
Bu hakîr dahi bu âsitâneye küstâhâne rûyımı sürdükde hâtıra hutûr edüp bâb-ı
sa‘âdetinin yemînine hatt-ı müstekrehimizle tahrîr etdiğimiz hatt-ı siyâhdür. Linâmıkahû: Beyt:
Hazret-i Sultân Saltûk’ı ziyâret eyledik
Çok şükür şimdi görüp Hakka ibâdet eyledik.
3.4. Gül Baba
Merzifonlu Bektaşîlerden olan ve Fatih Sultan Mehmed, II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim
ile seferlere katılan Gül Baba en son Budin seferinde hazır bulunmuştu. Kuşatma esnasında Cuma
namazı kılarken cemaatin dağılmaması gerektiğini, kendisinin vefat edeceğini bildiren Gül Baba,
namaz sırasında “Ya Cemalallah” diyerek vefat etmiş ve Budin’de defnedilmişti. Bu olay ve Gül
Baba’nın sözleri dolaysız söz aktarımı olarak şu şekilde Seyahatnâme’de yer almaktadır.
6/[77b]
Hikmet-i Hudâ bu salât-ı Cum‘a Gül Baba buyururlar kim: "Cümle cemâ‘at hâzır
iken dağılmasınlar. Fursat ganîmetdir emânetimiz teslîm edelim. Beni ılıca suyiyle fi'l-hâl yaykasınlar ve Süleymân'ım beni Budin'e dinsinler(?), İslâmbol'a
sıhhatle gitsinler ve cümle oğulların öpsünler" deyü vasiyyet edüp ol Cum‘a
cemâ‘ati arasında bir kerre "Yâ cemâlallâh" deyüp rûh teslîm edince der-akab Süleymân Hân gelüp cenâzesine hâzır olup ol ân techîz ü tekfîn ıskât salâtiyle gasl
edüp (…)
3.5. Osman Baba
Osman Baba’nın soyu Evliyâ Çelebi’ye göre “On İki İmamlara” dayanmaktaydı. Musa
Kazım’ın yedinci göbekten oğlu olan Seyyid Ali’nin oğlu Seyyid Hüsameddin, Osman Baba’nın
babasıydı.3 Osman Baba, Ahmed Yesevî’nin izniyle Hacı Bektaş Veli ile birlikte Osmanlı’ya yardım için gelmişlerdi. Osman Baba’nın Rumeli seferleri esnasında ettiği dua Seyahatnâme’de şu
şekilde aktarılmaktadır:

3

bk. Seyahatnâme 8/[379a] ve (A.Kayapınar ve L. Kayapınar 2010: 113).
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8/[379a]
Osmân Baba Rûm'a kadem basup def u kudûmun döğerek ve gülbâng-ı Muhammedî çekerek alem ve (...) ve sancağ bayrakların açarak doğru Edirne kralına buluﬂup Rûm'da seyâhat ederdi. Ve kadem basduğı yerler cümle İslâm diyârı ola,
deyü du‘â ederdi.
Sultan I. Murad da Edirne fethi sırasında sefere katılan Osman Baba’ya şu şekilde dua
etmişti:
8/[379a]
Murâd Hân-ı Gâzî nutk-ı dürerbârıyla Osmân Baba eline dest-âvîz bir hatt-ı yarlığ-ı
belîğ-i ﬂâhîler verüp, "Var feth etdiğin yerlerin bir latîf yerinde tâ gözün erdiği
yerlere dek senin vakfın olsun" buyurduklarında Osmân Baba dahi cümle fukarâlarıyla def ve kudûmların çalarak bu mahallere gelüp (…)
3.6. Akyazılı Sultan
Akyazılı Sultan, Ahmed Yesevî’nin halifelerindendir. Hacı Bektaş Veli ile birlikte Bursa
fethinde yer alan Akyazılı Sultan daha sonra Hacı Bektaş Veli’nin izniyle Rumeli’ye geçmiştir.
Evliyâ Çelebi, Akyazılı Sultan’ın bir gün kebap yedikten sonra kebap şişi olan ağacı yere gömünce
yeşil kestane ağacı çıktığını ve o an meyve verdiğini anlatır. Atlara şifa kaynağı da olan bu ağaç
ile ilgili olarak Akyazılı Sultan’ın cümleleri Seyahatnâme’de şu şekilde yer almaktadır:
3/[123a]
"Bu ağaç meyvesi kendi makâmımız koruğudur. Bunun sâyesi mekânımızdır"
Bununla birlikte Evliyâ Çelebi, Akyazılı Sultan’ın ruhu için fatiha okuyup türbe duvarına
beyit yazmıştır. Daha sonra sandukanın yeşil örtüsünün altına giren Evliyâ’ya uyku çökmüş ve
Evliyâ uyuyakalmıştır. Uykudan ter içinde uyanan Evliyâ Çelebi adeta yeniden can bulduğunu,
kuvvet kazandığını pirin ruhu için hatm-i şerife başladığını anlatmaktadır.4
3.7. Pîr Dede Sultan
Pîr Dede Sultan ya da Şeyh Pîr Dede, Horasan’dan Anadolu’ya Hacı Bektaş Veli ile
gelen kişilerdendir. Pîr Dede’nin hamam ile menkıbesi ve Sultan II. Murad ile arasında geçen
konuşma Seyahatnâme’de şu şekilde görülmektedir:
2/[346b]
Beğim! Ben dîn-i mübîn-i a‘lâ çobanının hizmetkârıyım. Ol hâtûnlar dîn [ü]
îmân damızlığıdır. Anlardan kibâr-ı kümmelîn ve ulemâ-yı müfessirînler müştak olur. Ben anlara seyislik edüp timar etmeğiçün hammâma girmek değil,

4

Bkz Seyahatnâme 3/[123a]
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eben böyle kârgîr hammâm dîvârına girerim" deyü Bismillah ile hammâmın
cânib-i şarkîsinde olan dîvâra girer
2/[346b-347a]
Sultân Murâd eydür "Dede! Ben seni şu kılıç ile şer‘-i Resûl üzre katl [347a] etmeğe
geldim" deyü Dede üzre kılıç çekerek De[de] eydür "Murâd Beğ! Şer‘ ile zâhir
edâ-yı hizmet etdin, ammâ bu işe me’mûr değilsin. Sığala oğlu elinden kâfirler
İzmir kal‘asın aldı. Timur-leng alamamışken Firenk ile Urum istîlâ edüp
{aldı}. Var halâs edüp fâtih-i İzmir ol ve şu ekmeği ye" deyü hammâmın iki kıt‘a
beyâz mermerin zemînden koparup mermeri hamîr gibi yoğurup ramazân pidesi
gibi iki ekmeği söbüce edüp tırnak ile tırnaklayup birin Murâd Hân'a verir, "Var
İzmir'i feth eyle" der. Birin Şehzâde Ebü'l-feth'e verüp "İkinci hılâfetde Mehemmed İslâmbol'u feth edüp bu etmeği İslâmbol'da ye" deyü Şehzâde Ebü'l-feth'e
İslâmbol'un fethin dahi tebşîr etdükde Murâd Hân, Dede Pîr Sultân'ın pâyine yüz
sürüp ba‘dehû mu‘tekid-i tâmmı olup İzmir'i feth eder.
3.8. Abdal Musa
Orhan Gazi döneminde yaşayarak Bursa fethine katılan Abdal Musa, Hacı Bektaş Veli
ile Horasan’dan gelen zatlardandır. Evliyâ Çelebi, Abdal Musa’nın oldukça fazla kerameti olduğunu ifade etmektedir. Abdal Musa tekkesinin önünün oldukça çamur olduğunu gören dervişler
ondan çamurun kaldırım ile kapatılmasını isterler. Bu olayın devamındaki kerameti ve onun cümleleri Seyahatnâme’de şu şekilde gösterilmektedir:
9/[Y130a]
"N'ola güllerim" deyüp ol gece çerâğ ve meş‘aller yakup deff ü kudümlerin döğüp
ve sûr [u] tabılların çalup hâlâ âsitânesine havâle olan taşlı tağa tevhîd-i erre ile
varup, "Esselâmü aleyke yâ cibâlallâh" deyüp iki rek‘at namâz kılup, "Yâ cibâl!
Bi-emrillâh senden ricâm oldur kim bir müsâfirhâne yapdım, gönüller ka‘besi
yapmak içün, anın kaldırımı yokdur. Ecdâd-ı ızâmım Seyyidü'l-kevneyn aşkına ve On iki imâmân aşkına senden on iki bin taş isterim ki her biri at ve
katır gevdesi gibi ola. Gelüp tarîk-ı Muhammedî üzre selâma duralar" deyü bir
gülbâng-ı Muhammedî çeküp (..) "Güzeller du‘âmız kabûl oldu, gelün tarîk-ı
Muhammed'e girin. Görün nice kaldırım döşenmişdir" deyüp ale's-sabâh
âsitâneden taşra çıkup görseler kim murâd-ı şerîfleri olan mahalde hâlâ üç bin adım
tûlu sun‘-ı Hudâ bir kaldırımdır
3.9. Koyun Baba
Koyun Baba da Hacı Bektaş Veli’nin halifelerindendir. Osmancık’ta türbesi ve tekkesi
bulunmaktadır. Seyahatnâme’de dolaysız söz aktarımı örneği olarak Koyun Baba’ya ait ifadeler
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bulunmasa da onun bu lakapla anılmasına neden olan yirmi dört saatte bir melemesi ve bunun da
namaz vakitlerine denk gelmesi anlatılmaktadır. Evliyâ Çelebi’nin naklettiğine göre Koyun
Baba’nın dervişleri de koyun gibi meleyen, uysal, ilim sahibi kişilerdir.
2/[280a]
Hacı Bektâş-ı Velî ile Horâsân'dan tâ Rûm'a gelince şeb [u] rûz yigirmi dörd sâ‘atde
birer kerre koyun gibi melermiş kim aslâ sâ‘at-i hareketinden tehallüf etmeyüp her
melemesi evkât-ı hamseyi ayân u beyân edermiş. Bundan gayrı niçe bin menâkıbı
vardır. Ve cümle Bektâşiyân beyne'l-halk mezmûmlardır, ammâ bu Koyun Baba
fukarâları koyun, kuzu gibi meler halîm ve selîm ve halûk, terk-i tecrîd ve ârif-i
billah ve ehl-i sünnet ve'l-cemâ‘a musallî abdullahları vardır.
3.10. Karaca Ahmed Sultan
Karaca Ahmed Sultan, Evliyâ Çelebi’nin çok sık andığı zatlardan birisidir. Evliyâ Çelebi, hangi tarikata mensup olduğuna dair kesin bilgiler vermese de Karaca Ahmed Sultan’ın
Acem şahzadelerinden olduğunu, Hacı Bektaş Veli ile müşerref olduğunu belirtmektedir. Karaca
Ahmed Sultan’dan bahsettiği yerlerde dolaysız söz aktarımlarına rastlanmamaktadır.
3.11. Sefer Şah Sultan
Hacı Bektaş Veli’nin halifelerinden olan Sefer Şah Sultan Edirne’yi üç koldan su basmasına karşı keramet göstermiş ve bunu gören halkın da Müslüman olmasını sağlamıştır.
Edirne’deki seli bastırma, halkı kurtarma görevi Hacı Bektaş Veli tarafından verilmişti. Sefer Şah
suyun akmasını durdurmak için şart sunmuştur. Onun şartı da üç bin kişinin Müslüman olmasıdır.
Bölgenin İslâm ile şereflenmesi adına önemli olan bu olay ile ilgili olarak Hacı Bektaş Veli ve
Sefer Şah Sultan’ın sözleri Seyahatnâme’de aşağıdaki gibi aktarılmaktadır:
3/[150a]
Dahi Edirne şehri dest-i küffâr-ı hâksârda iken Hazret-i Hacı Bektaş-ı Velî Bursa
şehrinde bir alay kibâr-ı evliyâullah ile müşâvere ederken esnâ-yı kelâmda buyururlar kim "İdrivne şehrin üç ejdehâ-yı nehr-i azîm derâğûş edüp belde-i İdrivne'yi
helâk etmek isterler. Âhir gark-ı âb ederler. Ammâ seyecî sene 762 târîhînde
dest-i Âl-i Osmân'a girüp zamîme-i dâr-ı İslâm olacakdır. Ayâ bizden Edirne'ye kim gider kim onda âmâde olup üç su bir olup tuğyân ile geldiklerinde
du‘â edüp ol du‘â sebebiyle sular teskin ola?. Ba‘de'l-feth İdrivne şehrinde
âsitâne-i azîm sâhibi ola" buyurduklarında hemân Sefer şâh Sultân eydür
"Pâdişâhım, eğer nutk-ı dürer-bârınız olursa bu abd-i kemter ve hakîr-i ahkar
gidelim" dedikde hemân Bektâş-ı Velî Sultân "Hak mübârek eyleye!" deyü Sefer
şâh'a post u alem ve çerâğ u def [u] kudûm ü kalem ve nakkâre ü zil ve nefîr ü sadem
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ve seccâde ve hırka ve peşmine-i adem [ü] sofra ve gülbank ü bî‘at-ı perem ve kırk
halîfe-i sâhib-kerem verüp (…)
3/[150b]
Anlar dahi Hızır Dede'yi ve gayri fukaraları alıp âyîn-i Bektâş-ı Velî üzre alem kaldırup def [u] kudûmlerin döğerek tevhid-i erre ederek Monuka kral huzûruna gelüp
bî-bâk her biri ale't-tertîb ber-zânû edep [ü] hayâ üzre oturdular. Monuka kral bunlara hayli ikrâm edüp kral, "Hoş geldiniz! dedikde Sefer şâh eyitdi, hoş bulduk!"
dedi. Kral eyitdi: "Bu üç su pek taşdı ve cümle âdemlerimiz şaşdı, mâlik-i emlâkimiz ve cümle kiliselerimiz türâb oldu. Bu hâl-i pür-melâl neye müncer olur?" dedi.
Sefer şâh eyitdi: "Allah emriyle buna ilâc emr-i sehldir. Bu sulara akma desem
akmaz. Lâkin sizden kâmil üç bir âdem Hazret-i Muhammed dînine girmek
gerekdir kim bu sular akmayıp teskin ola" dediğinde hemân huzzâr-ı meclis olan
küffârlar bi'l-ittifâk İsâ ve Muhammed Allah'ın kulları ve peygâmberlerdir. Üç bin
değil on bin kadar âdem derûn-ı dilden îmâna gelelim. Hemân şu gark olmadan
halâs olalım!" deyü yemîn billah ve kasem tallah etdiler.
3.12. Durmuş Dede
Durmuş Dede, Rumelihisarı’nda defnedilmiş olmakla birlikte giderek keramet sahibi bir
duruma gelmişti. Denize sefere çıkanlara gidecekleri ve gitmeyecekleri yerleri söyleyen Durmuş
Dede, Evliyâ Çelebi tarafından “fukarâ-yı Bektaşîyan”5 olarak ifade edilir.
1/[114b]
Ve Rûmeli Hisârı'nda Durmuş Dede: Cümle âyende ve revende keştîbânlar gidüp
tasadduk birer at verirlerdi. Ba‘zı re’îslere sen fülân tarafa gitme fülâna git, dediği
yere giden selâmet varup, fâ’ide edüp gânimîn gelirdi, gitme dediği yere giden
rahne görüp bî-fâ’ide ya gelir ya gelmezdi. Böyle bir esrâr-ı hafî sâhibi olup durmuş
kalmış durulmuş Durmuş Dede idi.
3.13. Horosî Dede
Horosî Dede, Hacı Bektaş Veli ile birlikte Horosan’dan Anadolu’ya gelen, savaşlara katılan ve İstanbul’un fethine katılan zatlardandı. İstanbul fethi esnasında her saat başı horoz sesi
çıkararak askeri uyandırdığı rivayet edilmektedir.
1/[26b]
Ve Horosî Dede ceddimiz Türk-i Türkân Hoca Ahmed Yesevî hazretlerinin fukarâlarından olup Hacı Bektaş-ı Velî ile Horasân'dan gelüp bir pîr-i fânî olup Ebü'l-
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feth ile İslâmbol'a gelirken asâkir-i İslâm içre şeb [u] rûz yigirmi dörd sâ‘atde yigirmi dörd kerre bâng-i horos urup; "Kum yâ gâfilûn6" deyü guzât-ı müslimîni âgâh
etdüğiyçün Horos Dede derlermiş.
3.14. Kemikli Ali Baba
Hacı Bektaş Veli’nin halifelerinden birisi de Kemikli Ali Baba’dır. Seyahatnâme’de Kemikli Ali Baba ile Hacı Bektaş Veli arasında geçen dolaysız söz aktarımları şu şekildedir.
2/[361a]
Anların halîfelerinden Kemikli Alî Baba nâm bir er-i server, ârif-i billah-ı hünerverdir, Hacı Bektâş-ı Velî, anlara "Var Alî Baba, Üsküdar ile Gekbiziyye mâbeyninde bir püştecik vardır, bu âteş ile bu penbeyi bu hokka ile götür. Tâ ki
ol püşte üzre vardıkda âteş penbeyi yakdığı yer senin dâr-ı bâkî makâmındır,
anda sâkin ol" deyü Hacı Bektâş Alî Dede'ye bu nasîhatları edüp Alî Baba'nın
üzerine ism-i a‘zam tilâvet edüp üfürür. (…) Var Alî Baba makâmında ecel-i müsemmâna dek sâkin ol. Âl-i Osmân üzre ısyân ile seni geçenlerin kemikleri,
üzerinde yığılup Kemikli Baba nâmıyla cihân-ârâ olasın, deyü eyle Sultân Velî
nefes etmiş ve Hacı Bektâş'dan feyz alup gûyâ ol merkezde kutb-ı ricâl gibi bir
mutalsam ulu sultândır.
3.15. Geyikli Baba
Hacı Bektaş Veli’nin dervişlerinden birisi de Geyikli Baba’dır. Orhan Gazi döneminde
yaşamış ve Bursa’nın fethine katılmış olan Geyikli Baba, yabanî geyiklere binerek onlara yük
yükler ve sefere çıkardı. Geyikli Baba ile Abdal Musa arasında geçen keramet ve bu esnadaki
dolaysız söz aktarımları Seyahatnâme’de şu şekilde aktarılmaktadır:
2/[237b]
Niçe yüz keşf [u] kerâmetleri zâhir olmuşdu. Cümleden biri Geyikli Baba'ya kor
olmuş âteşi pembe içine sarup hedâyâ-yı rumûz gönderir. Geyikli Baba dahi anlara
süd gönderir. Rûmûz oldur kim "Sen âteşle pembeyi imtizâc etdirdinse ben dahi
leben-i hâlis hâsıl olan vahşî gazâlları teshîr edüp at gibi binüp ve südün yiyüp
kullanırım" rumûzun etdi.
Yine Seyahatnâme’de Evliyâ Çelebi tarafından nakledilen, Baba Sultan, Sultan Cavlı
Dede, Sünbüllü Baba, Gıjgıj Dede, Yahyâ Efendi, Dölük Baba, Gizlice Baba gibi birçok Bektaşî
şeyhi ve dervişi bulunmaktadır. Evliyâ Çelebi’nin sözlerini aktardığı ya da aktarmadığı, dolaylı
olarak da olsa bahsettiği tüm bu şahısların hepsinden saygılı bir tutum içerisinde olumlu bir yaklaşımla bahsettiği görülmektedir.
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4. Sonuç
Evliyâ Çelebi’nin Bektaşîlik ile bağlantılı mekân, kişi ve olaylardan bahsederken sürekli
müspet ve olumlu fikirler dile getirdiği görülmektedir. Eserinin muhtelif yerlerinde Bektaşî şeyh
ve dervişlerini anlatırken onlardan övgüyle bahsetmektedir. Evliyâ Çelebi, Hacı Bektaş Veli ve
onun halifeleri olduğunu söylediği Sarı Saltık, Gül Baba, Osman Baba, Akyazılı Sultan, Abdal
Musa ve Pîr Dede Sultan gibi şahsiyetlerin kerametlerini anlatırken olumlu ve ılımlı bir üslup ile
anlattığı dolaysız söz aktarımlarında görülmektedir.
Seyyah bahsettiği kişilerle ilgili keramet ya da olayları anlatırken mümkün mertebe olayların tarafsız kalması adına söylemleri dolaysız olarak aktarmaya çalışmaktadır. Onun Bektaşî
zatlara karşı bu tutumu şahit olduğu, duyduğu ya da başka bir kaynaktan aktardığı olayları olduğu
gibi aktarma çabasından kaynaklanmaktadır. Dolaysız söz aktarımlarıyla birlikte hem olaylar canlı
tutulabilmekte hem de yorumsuz bir şekilde okuyucunun istifadesine bırakılabilmektedir. Bununla
birlikte topluma mâl olmuş, bahsedilen önemli şahsiyetlerin sözlerinin değiştirilmeden aktarımının önemli olması Evliyâ Çelebi’yi dolaysız söz aktarımlarını kullanmaya sevk etmiştir. Seyahatnâme’nin geneli ele alındığında Evliyâ Çelebi’nin alelade olayları diğer aktarım yöntemleriyle
aktardığı görülürken, dinî, tasavvufî ya da toplumsal açıdan önemli kişilerin başlarından geçen
olayları ya da kerametleri aktarırken mümkün olduğunca dolaysız söz aktarımlarını kullandığı
görülmektedir. Bu gibi durumlarda Evliyâ Çelebi’nin dolaysız söz aktarımlarını tercih etmesi aynı
zamanda Evliyâ Çelebi’nin Bektaşî geleneğine yaklaşımına dair de ipuçları sunmaktadır.
Anlattığı menkıbelerde önemli zatların kendi cümlelerini doğrudan yazan Evliyâ Çelebi,
okuyucunun zihninde dönemi ve şahsiyetleri canlı kılabilmektedir. Aktarıcının konuşan kişinin
özgün söz dizimi ve kelime yapısını samimiyetle muhafaza ettiği dolaysız söz aktarımlarıyla hem
eserin okunurluk düzeyi artmakta, eser tekdüzelikten kurtulmakta hem de var olan tarihî olaylar
yorumsuz bir şekilde okuyucuya sunulabilmektedir.
Tüm bunlarla birlikte Evliyâ Çelebi’nin kullandığı söz aktarımları onun Bektaşîliğe bakış
açısının müspet olduğunu göstermekte ve olayların yorumsuz olarak çağlar boyunca aktarılmasına
olanak sağlamaktadır.
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