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ÖZET
Horasan’dan Anadolu’ya gelmiﬂ bir derviﬂ ailesine mensup olan Âﬂ›k Paﬂa, XIV. yüzy›l Eski Anadolu
Türkçesi’nin en önemli temsilcilerindendir.
Ölümünden sonra hakk›nda birtak›m inan›ﬂlar›n oluﬂmas› sebebiyle tarihi kiﬂili¤inin yan› s›ra bir veli kimli¤iyle de karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Yaz›da onunla ilgili inan›ﬂlar ele al›nm›ﬂ ve halk bilgisi aç›s›ndan de¤erlendirilmesi yap›lm›ﬂt›r,
Anahtar Kelimeler
Âﬂ›k Paﬂa, inanma, veli kültü
ABSTRACT
Aﬂ›k Paﬂa, who is the son of a darwish family migrated from Khorasan to Anatolia, one of the best representatives of the 14th century Turkish.
Following his death, a cycle of believes has been appeared around him. Besides the historical life story
of Aﬂ›k Paﬂa, according to those believes he is pictured as a saint “velî”.
In my article, I have evaluated the believes related to Aﬂ›k Paﬂa, and also tried to analyze deeper meanings and folk understanding of them in accordance with the folkloristic.
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I. ÂﬁIK PAﬁA’NIN K‹ﬁ‹L‹⁄‹
1. Tarihi Kiﬂili¤i :
Âﬂ›k Paﬂa’n›n as›l ad› Ali’dir. Alaadddin Ali, Ali Âﬂ›k da onun di¤er isimlerindendir. ﬁiirlerinde ise Âﬂ›k, Âﬂ›k
Paﬂa, Muhliso¤lu Âﬂ›k isimlerini kullanm›ﬂt›r.
Âﬂ›k Paﬂa, Anadolu’ya Horasan’dan
gelmiﬂ bir derviﬂ, âilesine mensuptur.
Dedesi Baba ‹lyas, Vefâiyye tarikatine
ba¤l›d›r. 1240 y›l›nda Anadolu’da ç›kan
“Babaî ‹syan›” n›n önde gelen isimlerindendir. Baba ‹lyas’›n Anadolu’ya gelmeden önceki hayat› hakk›nda herhangi bir
bilgimiz yoktur. Büyük bir ihtimalle Mo¤ol istilas› s›ras›nda kendi gibi di¤er
Türkmenlerle Anadolu’ya göç etmiﬂ ol-

mal›d›r. Âﬂ›k Paﬂa’n›n o¤lu olan Elvan
Çelebi, Menâk›bu’l Kudsiyye fî Menâs›bi’l-Ünsiyye adl› eserinde, Baba ‹lyas’›n
Amasya’da birçok müridi etraf›na toplad›¤›n›, onun kuvvetinden korkan Sultan
II. G›yaseddin taraf›ndan katlettirildi¤ini yazmaktad›r (Elvan Çelebi, 1984:
LIX).
Âﬂ›k Paﬂa’n›n babas› Muhlis Paﬂa,
Baba ‹lyas’›n en küçük o¤ludur. Menâk›bu’l-Kudsiyye’ye göre isyan s›ras›nda
kundakta bir bebek olan Muhlis Paﬂa,
ateﬂe verilen Çat Köyü’nden ﬁerefeddin
adl› birisi taraf›ndan kurtar›lm›ﬂ, yedi
yaﬂ›nda M›s›r’a götürülmüﬂ ve orada on
dört y›l kalm›ﬂt›r. Daha sonra Anadolu’ya dönen Muhlis Paﬂa, Elvan Çele-
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bi’ye verilen bilgiye göre, bir ayaklanma
sonucu 1273’te Konya’y› ele geçirmiﬂ, alt› ay tahtta kald›ktan sonra taht› Karamanl›lar Sülâlesi’ni kuran ve ayn› zamanda Baba ‹lyas’›n müritlerinden olan
Nûre Sufi’ye b›rakm›ﬂt›r. Muhlis Paﬂa,
K›rﬂehir’e göçmüﬂ; burada babas›n›n halifelerinden ﬁeyh Osman’›n k›z›yla evlenmiﬂtir. Bu evlilikten, biri Âﬂ›k Paﬂa
olmak üzere dokuz çocu¤u olur. Muhlis
Paﬂa K›rﬂehir’de vefat etmiﬂtir.
Âﬂ›k Paﬂa ise 670/1271-72 y›l›nda
Muhlis Paﬂa’n›n K›rﬂehir yak›nlar›ndaki
Arapkir’de bulunan zaviyesinde do¤muﬂtur. Muhlis Paﬂa’n›n iste¤i üzerine Âﬂ›k
Paﬂa’n›n e¤itimiyle, halifelerinden ve ayn› zamanda kay›npederi olan ﬁeyh Osman ilgilenmiﬂtir. Muhlis Paﬂa’n›n ölümünden sonra on y›l kadar Arapkir’,de
kalan Âﬂ›k Paﬂa, muhtemelen yirmibeﬂ
yaﬂlar›ndayken dedesi ﬁeyh Osman K›rﬂehrî taraf›ndan K›rﬂehir’deki zaviyeye
getirilerek ﬂeyhlik makam›na oturtulmuﬂtur.
Âﬂ›k Paﬂa’n›n do¤umundan gençlik
devresine kadar olan bilgiler bu kadard›r. Onun olgunluk ça¤›na gelinceye kadar nas›l bir e¤itim ald›¤› hakk›nda bilgimiz bulunmamaktad›r. Âﬂ›k Paﬂa’n›n
Anadolu’daki siyasî hareketlerle ilgisi,
hayat›n›n çeﬂitli rivâyetlerle dolu en karanl›k safhas›d›r. Bu rivâyetleri burada
de¤erlendirme imkân› olmad›¤›ndan
onun siyasî faaliyetleri hakk›nda sonuç
olarak söyleyebilece¤imiz, Paﬂa’n›n, devrinin önde gelen ﬂeyhlerinden biri oldu¤u, kendisinin ve âilesinden gelen nüfûzu sayesinde, devrindeki baz› siyasi faaliyetlere kat›lm›ﬂ olabilece¤idir.
Âﬂ›k Paﬂa, 63 y›l kadar yaﬂad›ktan
sonra, bütün kaynaklar›n kesin olarak
bildirdi¤ine göre 13 Safer 733/ 3 Kas›m
1332’de Sal› günü K›rﬂehir’de ölmüﬂtür.
Bu tarih Âﬂ›k Paﬂa’n›n K›rﬂehir’deki türbesinin kitâbesinde de aynen yaz›l›d›r.
Âﬂ›k Paﬂa’n›n türbesi etraf›nda bulunan bir kitâbeye göre, eﬂinin ad› Hac›
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Hatun’dur. Âﬂ›k Paﬂa’n›n çocuklar›ndan
olan Elvan Çelebi, Menâk›bu’l-Kudsiyye
fî Menâs›bi’l-Ünsiyye’nin müellifidir. Cevat Hakk› Tar›m, Elvan ve Süleyman’dan baﬂka, türbe etraf›ndaki mezar
taﬂ› kitabelerinden Can ve K›z›lca adl›
iki o¤luyla Melek Hatun adl› k›z› bulundu¤unu tespit etmiﬂ ve kitâbeleri yay›nlam›ﬂt›r. Âﬂ›k Paﬂa türbesi etraf›ndaki
âile efrâd›na âit mezar taﬂlar› bugün
yoktur. Bu taﬂlar Kale Camiî avlusuna
nakledilmiﬂtir ve hâlen buradad›r. (TARIM;1948:26)
2. Âﬂ›k Paﬂa Hakk›nda Anlat›lanlar
Elvan Çelebi, yukar›da bahsetti¤imiz eserinde babas›n›n faziletlerini anlat›rken onun bunlar› H›z›r’dan elde etti¤ini söylemektedir. Elvan Çelebi’ye göre,
bir gece Âﬂ›k Paﬂa’ya biri görünür ve seni “ilm-i ledünni” ›ss› yani sahibi ça¤›r›yor” der. Bu kiﬂi Âﬂ›k Paﬂa’y› bir makama iletir, kendisi d›ﬂar›da kal›r. Paﬂa içeriye girdi¤inde nûrânî, “kaba Türk sûretinde” bir ihtiyar görür. Bu ledün sahibi
H›z›r’d›r. (1201-1224. beyitler)
Bir gece s›rr›na ayân görinür
Ol iﬂikden ki cân yüzi sürinür
Görünür bir kiﬂi vü dir iy pîr
Seni ‘ilmü’l-ledünni issi ok›r
............
ﬁeyhi bu kiﬂi bir yere iledür
Ol kiﬂi daﬂra ﬂeyh içerü girür
Girür ü görür görür bir pîr
Key kaba türk sûretinde münîr
...........
Gördüm ol cân-› cân Çalap s›rr›
Ol ledün issi hî vü dâd u rî
A. Yaﬂar Ocak bu olay› “Bu çok ilgi
çekici menk›bede Tanr›’n›n bir ihtiyar
ﬂeklinde göründü¤üne dâir eski bir ﬂamanist inanç, Hz. Muhammed’in mirac›na benzetilmekle ‹slâmî bir çehreye bürünmüﬂ olarak ortaya ç›km›ﬂ bulunmaktad›r.” ﬂeklinde de¤erlendirmektedir.
(OCAK, 1983:112)
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Yine Elvan Çelebi, Allah’›n inâyetiyle aç›k olarak Âﬂ›k Paﬂa’ya Türk diliyle haber eriﬂti¤ini söylemektedir.(beyit
1327-1328)
Bu ‘acebden ‘aceb geh ü sî-gâh
Âﬂ›kâre ‘inâyet-i Allah
Türk dilince haber irerdi aña
ﬁöyle kim iﬂiden kalurd› taña
Elvan Çelebi, eserinin 1415 ile
1517. beyitleri aras›nda onun faziletlerini on maddede toplayarak vermiﬂtir.
Bunlar› ﬂöylece s›ralayabiliriz:
1. Öncelikle Âﬂ›k Paﬂa güzel yüzlü,
uzun boylu ve beﬂere benzemez bir yap›dad›r.
Evvelin sûreti melîh ü sabîh
Cümle dürlü melâhat içre melîh
Hâlehây ki hîç sûretde
Kimsene görmemiﬂ bu hey’etde
Pak ü pâkîze vü siyâh ü latîf
Can virürdi gören vazî’ü ﬂerif
Kâmeti müstakîm çün ‘ar’ar
Hemçü sîm sebîke bel hoﬂter
2. ‹kinci özelli¤i Muhammed-s›fat
olmas›d›r.
3. Ledün issi H›z›r Peygamber, ona
“âﬂ›k” diye hitap etmiﬂtir.
H›z›r’›n tasavvufî telâkkilerde baz›
kiﬂileri velâyet mertebesine erdirme
fonksiyonu vard›r. H›z›r, Âﬂ›k Paﬂa’y› da
velilik mertebesine ulaﬂt›rm›ﬂ ve ona bir
tak›m kerâmetler gösterme yetene¤ini
de ba¤›ﬂlam›ﬂt›r. (OCAK, 1990:97) Bunlar da ﬂu özelliklerdir:
a) Ateﬂte yanmamak
b) Zehirden etkilenmemek
c) Ölüleri diriltmek
d) Mekân aﬂmak
4. Allah’› ona akl› ezelî yoldaﬂ eylemiﬂtir.
5. Hangi dinden olursa olsun, ona
ulaﬂanlar küfründen ar›nmaktad›r.
6.Âﬂ›k Paﬂa’n›n alt›nc› özelli¤iyle
nazar›yla insanlar›n müﬂküllerini halletmesidir.
7. Âﬂ›k Paﬂa’n›n duas›n› Allah ka-
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bul etmektedir.
8. Âﬂ›k Paﬂa, söz söylemekte üstatt›r. Müteﬂâbihlerdeki yorumunu Cebrail
bile över.
9. Dokuzuncu fazileti Allah’›n
Hz.Muhammed’e gösterdi¤i gibi, gökleri
k›s›m k›s›m ve isim isim Âﬂ›k Paﬂa’ya
göstermiﬂ olmas›d›r. Bu konuyu A.Yaﬂar
Ocak “Gö¤e Yükseliﬂ Tanr› ile Konuﬂma”
baﬂl›¤› alt›nda ﬂamanistik bir unsur olarak de¤erlendirmekte ve “Görüldü¤ü gibi her iki menkabede, her ne kadar yap›lan iﬂ ‹slâmi bir hava içinde imiﬂ gibi
tasvîr edilse de, hem Muhlis Paﬂa, hem
de Âﬂ›k Paﬂa âdetâ Hz. Muhammed tarz›nda Allah ile vas›tas›z temasa geçirilerek yapacaklar› iﬂlere dâir ondan tâlimat alm›ﬂlard›r. Hakikatte bu iki menkabede, gö¤e ç›karak Tanr› ile görüﬂüp
ondan birtak›m bilgi ve haberler alan ﬂamanlar›n hüviyeti rahatça teﬂhis edilebilir.” demektedir. (OCAK, 1983:110)
10. Âﬂ›k Paﬂa’n›n onuncu fazileti
“Garip-nâme” adl›, hikmet dolu bir eseri,
Allah’›n gönlüne verdi¤i ilhamla yazm›ﬂ
olmas›d›r.
‹leride söz konusu edece¤imiz Âﬂ›k
Paﬂa etraf›nda oluﬂan inan›ﬂlar›n temeli
sayabilece¤imiz baz› olaylar› Elvan Çelebi bize anlatmaktad›r. Örne¤in 733 y›l›nda Âﬂ›k Paﬂa öldü¤ünde ﬂunlar olmuﬂtur: (1543 – 1588. beyitler)
Ay u gün tutd› yahtus›n virmez
Bir gönül bir iﬂe dak› varmaz
ﬁark u garb ehli bildiler kamu
Kim gurûb itdi dünyeden ol ulu
..............
Ermenî vü cuhûd nasrânî
Zâr› k›lur ki ﬂeyhümüz kan›
Kan› ol bir nefes de bin mi’râc
Kan› ol baht-bahﬂ sâhib-tâc
ﬁehrî vü ecnebî vü Türk ü Mogul
Yand› yandurur ‘akl u cân u gönül
Üç y›l old› tamam bu hasret
Bu musîbet bu zacret ü furkat
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II. ÂﬁIK PAﬁA’YA ATFED‹LEN
OLA⁄ANÜSTÜ OLAYLAR
K›rﬂehir ve çevresinde çok sevilen
bir ﬂahsiyet olan Âﬂ›k Paﬂa, vefat›ndan
sonra bir evliya mertebesine yükseltilmiﬂ, hakk›nda bir çok menk›be ve inan›ﬂlar oluﬂmuﬂtur. Tabiî olarak bunlar
Âﬂ›k Paﬂa merkezli inan›ﬂlard›r. Bunu
göz önünde tutarak bunlar› alt baﬂl›klar
halinde sunmay› uygun görüyoruz.
a. Âﬂ›k Paﬂa’n›n ﬂahs›yla ilgili
olan inan›ﬂlar
1. Âﬂ›k Paﬂa’n›n savaﬂa gitmesi :
Âﬂ›k Paﬂa, memleket halk› darda veya
harpte oldu¤unda kalkar, türbede bulunan iki m›zra¤› al›r, savaﬂa gidermiﬂ.
(ARSEVEN, 1956:855)
2. Âﬂ›k Paﬂa’n›n türbe bekçisinin
gözlerini kör etmesi : Âﬂ›k Paﬂa yine bir
gün savaﬂa gitmiﬂ, parma¤› yaral› ve
kanl› olarak dönmüﬂ. Bunu gören türbe
bekçisi “Bizim evliyâ gene savaﬂtan geliyor” diye içinden geçirmiﬂ. Bunu sezinleyen Âﬂ›k Paﬂa, k›zm›ﬂ, “Allah gözlerini
kör etsin” diye beddua etmiﬂ, bekçinin
gözleri hemencecik kör olmuﬂ. (ARSEVEN, 1956:855)
3. Âﬂ›k Paﬂa’n›n ad› : Âﬂ›k ad›n›n
ça¤r›ﬂ›m›yla olsa gerek Âﬂ›k Paﬂa, özellikle birbirine âﬂ›k gençlerin kavuﬂmak
için yard›m istedi¤i bir velîdir. Ayr›ca kar› koca kavgalar›nda Âﬂ›k Paﬂa’dan yard›m istenerek ikisi aras›nda sevginin yeniden meydana gelmesine çal›ﬂ›lmaktad›r.
4. Âﬂ›k Paﬂa’n›n o¤lu Elvan Çelebi’ye ﬂad›rvan kadehi ve mermer direk
göndermesi : Âﬂ›k Paﬂa’yla ilgili bu menk›beyi Mustafa Vaz›h b. ‹smail Amasî
kaydetmiﬂtir. Bu kay›tlarda Âﬂ›k Paﬂa’n›n baz› kerametleri iç içe anlat›lmaktad›r. Sâdeleﬂtirilmiﬂ ﬂekliyle bunlar
ﬂöyledir: “Sonra torunu Elvan Çelebi, babas› Âﬂ›k Paﬂa’n›n izniyle dedesi Muhlis
Baba’n›n mezar›n›n oldu¤u köye gelip su
ve havas› kendisine uyan sözü edilen köye câmi, imâret, türbe ve hamam binâs›
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yap›m›na giriﬂti ve K›rﬂehir’den âilesiyle
hâne-göç edip sözü edilen köye gelip orada yerleﬂti ve köyün ismi Elvân Çelebi
oldu. Garibe: O köyün ahâlisi an’ane ile
rivâyet nakil ederler ki bu Elvân Çelebi,
câmi ve imâreti binâ ederken K›rﬂehir’den babas› Âﬂ›k Paﬂa bir devenin bir
taraf›na bir ﬂad›rvân kadehi ve bir taraf›na bir yeﬂil mermer direk yükleyip ba¤lamadan o¤lu Elvân Çelebi’ye gönderdi.
Deve yüküyle gelip imaretin önüne çöküp helâk olmuﬂ. Yüklerini al›p deveyi o
yere gömmüﬂler. Hâlâ o yere ‘Deve Mezar›’ derler. Sonra o kadehi ﬂâd›rvâna
koymuﬂlar, içinde zülâl gibi su akar. Bir
ihtiyaç sahibi kimse var›p o kadehin
mecrâs›na bir peﬂkir sokar, üç ‹hlas bir
Fatiha okur. ‹lâhi ﬂu hâcetim olursa su
ç›ks›n der. Peﬂkiri kald›r›r. E¤er o hacet
olacaksa dedi¤i nesne su ile ç›kar. Fakirin bir hâceti var idi. Söylendi¤i gibi yap›p bir bal›k ç›ks›n demiﬂtim. Peﬂkiri
kald›rd›m. Bir küçük bal›k ölüsü ç›kt›. O
iﬂ olacakm›ﬂ, vücûda geldi. Ama hayr›n›
göremedim. Bal›¤›n ölü oldu¤u buna iﬂâret imiﬂ. Gelelim binâya konmuﬂ dire¤e.
Ziyârete varanlar o dire¤i kucaklarlar.
Baz›lar›n›n (kollar›) kavuﬂur, baz›lar›n›n
kavuﬂmaz. Kavuﬂan sâlihdir derler. Kavuﬂmayana tâlihtir derler. Elhamdülillah fakirin kuca¤› kavuﬂtu. Bir de topra¤›nda haks›z yere zulüm olsa, o direkte
kan eseri görünür. Amasya’da ileride anlat›lacak âlimlerin katlinde o direkte
kan eseri göründü diye Elvan Çelebi köyü ahâlisinden iﬂittim. (Mustafa Vaz›h,
Varak 44a-b)
b. Âﬂ›k Paﬂa’n›n türbesi ve çevresinde bulunan nesnelere kutsall›k
verilmesiyle ilgili inan›ﬂlar :
Bugün hâlâ güzelli¤ini ve sa¤laml›¤›n› koruyan Âﬂ›k Paﬂa’n›n türbesi, K›rﬂehir giriﬂinde karayolu üzerindeki bir
yamaçta yer al›r. Baﬂtan baﬂa beyaz
mermerden yap›lm›ﬂt›r. Kap›s›n›n üst
iki yan› ve üzerindeki kitâbe zarif bir
mermer çerçeve ile süslüdür. Halk ara-
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s›nda Âﬂ›k Paﬂa’n›n içinde yatt›¤› türbe
ile ilgili inan›ﬂlar bulunmaktad›r.
1. Türbenin yap›l›ﬂ›yla ilgili inan›ﬂlar.
a. Türbe yap›ld›¤› s›ralarda hiçbir
hayvan taﬂ›n› çekememiﬂ. Yaln›z topal
bir deve taﬂ›yabilmiﬂ. Türbe yap›lm›ﬂ,
fakat kubbesi bir türlü tamamlanam›yormuﬂ. Buna sab›rs›zlanan Âﬂ›k Paﬂa
Veli kalkm›ﬂ, bir gecede üstünü yapm›ﬂ
ve yeniden yerine yatm›ﬂ. (ARSEVEN,
1956:855)
b. Türbenin yap›l›ﬂ› hakk›nda halk›n a¤z›nda ﬂöyle bir de hikâye söylenmektedir : “Zaman›n birinde bir Kelo¤lan varm›ﬂ. Annesi Kelo¤lan’› bir marangozun yan›na ç›rak vermiﬂ. Bir ara ustas› kereste bulamaz olmuﬂ. Kelo¤lan:
-Ben size kereste bulurum, demiﬂ.Nas›l?-Siz oras›na kar›ﬂmay›n!Yola ç›km›ﬂlar. Az gitmiﬂler, uz gitmiﬂler, dere
tepe düz gitmiﬂler, en sonunda bir yere
gelmiﬂler. Kelo¤lan :-Usta, bana “Yetiﬂir!” demeyeceksin, sak›n unutay›m deme, diye s›k› s›k› tembihlemiﬂ. Sonra da
“Bismillahirrahmanirrahim” deyince,
yer yar›lm›ﬂ, Kelo¤lan içeriye atlam›ﬂ,
baﬂlam›ﬂ d›ﬂar›ya kereste atmaya. Ustas› ﬂaﬂ›rm›ﬂ. En sonunda dayanamam›ﬂ :Yetiﬂir o¤lum, yetiﬂir! Diye seslenmiﬂ.Bunu der demez de yer kapanm›ﬂ ve
Kelo¤lan içinde kalm›ﬂ. ‹ﬂte buraya sonradan Âﬂ›k Paﬂa türbesi yap›lm›ﬂ.
2. Her Cuma gecesi türbede ›ﬂ›klar
yanmas› : Deniliyor ki bu türbede her
Cuma geceleri ›ﬂ›k yan›yormuﬂ. Bu s›rada yat›r›n kalkt›¤›na, aptes ald›¤›na,
Kuran okudu¤una ve mezarl›ktaki ölülerle birlikte namaz k›ld›¤›na, etrafta
onlarla dolaﬂt›¤›na inan›l›r. Onun için
türbenin içinde dâima su testileri,
Kur’an, kibrit ve lâmba bulundurulur.
(ARSEVEN, 1956:855)
3. Türbe yan›ndaki köylünün taﬂ
kesilmesi : Gene rivâyet edilir ki bir gün,
türbe taraflar›ndaki tarlalardan birinde,
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köylünün biri ka¤n› ile taﬂ götürmekte
imiﬂ. Yorulan öküzler bir ara durunca,
adam “Taﬂ olas›calar!” diye ba¤›rm›ﬂ; bunu der demez de kendisi hemencecik taﬂ
kesilivermiﬂ. Bugün oraya “Öküz Taﬂ›”
denilmektedir.
4. Türbede dilekte bulunulma :
Adaklar› oldu¤u takdirde halk, türbenin
pencere demirlerine ip veya bez parçalar› ba¤lamakta, mum yakmakta veya para atarak dilekte bulunmaktad›rlar. ‹nan›ﬂa göre bu yolla derdi olan›n derdine
derman bulunurmuﬂ.
5. Yast›kl› beﬂik taﬂ› : Türbenin
önündeki mezarlardan birinde, yast›kl›
beﬂik ﬂeklinde bir taﬂ vard›r. Çocuklar›
yaﬂamayan anneler, evlatlar›n› bu taﬂ›n
üzerine yat›r›rlarsa, çocuklar›n›n yaﬂayaca¤›na inan›rlar.
6. Dilek taﬂ› : Di¤er bir inan›ﬂ da
türbenin önünde bulunan bir taﬂla ilgilidir. Bu taﬂ “Dilek Taﬂ›” ad›yla an›l›r. Dilek tutacak olan aptes al›p K›ble’ye dönük durumda taﬂa oturur. Gözlerini kapat›p dile¤ini tutar. Üç Kulhüvallahi ve
bir Fatiha okur. Okuduklar›n› bitirip
gözlerini açt›¤›nda e¤er üzerinde oturdu¤u taﬂ K›ble’ye ters dönmüﬂ olarak duruyorsa, dile¤i olacak demektir. Dilek taﬂ›yla ilgili di¤er bir pratik de dilek taﬂ›na baﬂka bir taﬂ›n yap›ﬂt›r›lmas›d›r.
E¤er taﬂ yap›ﬂ›rsa dilek yerine gelecek
demekmiﬂ.
7. Türbe çeﬂmesi : Türbenin avlusunda yeni yolun yap›m› s›ras›nda y›k›lan bir çeﬂme bulunmaktayd›. Her kim
bu çeﬂmenin suyundan y›kan›rsa, derhal
taﬂ kesilece¤ine inan›l›rd›.
8. Türbe oca¤› : Âﬂ›k Paﬂa türbesi
çevresinde bulunan bir ocaktan, çocu¤u
do¤urup ölenler veyâ hiç çocu¤u olmayanlar bir tas çorba içer, çocu¤u oldu¤u
ve yaﬂad›¤› takdirde oca¤a ba¤›ﬂlayaca¤›na ve ona “ﬁ›h”, “Aﬂ›k”, “Ali” veyâ oca¤› hat›rlatan bir isim verece¤ine söz verirler.
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III. ÂﬁIK PAﬁA’NIN YAKINLARIYLA ‹LG‹L‹ KERÂMETLER VE
‹NANIﬁLAR :
Mustafa Vaz›f Efendi, Belâbilü’rRâsiye fî Riyâz-› Mesâili’l-Amasiye adl›
eserinde, Âﬂ›k Paﬂa’n›n âilesi için “Velhas›l bunlar›n sülalesi Evliyâ sülalesidir. Tasarruflar› gün gibi belli ve aç›kt›r.”
demektedir. Gerçekten de kaynaklarda
Âﬂ›k Paﬂa’n›n dedesi, babas› ve o¤lu için
de çeﬂitli kerâmetleri oldu¤u kay›tl›d›r.
ﬁimdi bunlarla ilgili tespitlerimize geçmek istiyorum.
Baba ‹lyas: Elvan Çelebi, Menâk›bu’l-Kudsiyye’de Baba ‹lyas’›n ateﬂe
hükmetmesiyle ilgili olarak ﬂunlar› anlat›r : Çat Kad›s› Köre Kad›, Baba ‹lyas’›n elindeki Boz at› elde etmek ister.
Köyün ortas›na büyük bir ateﬂ yak›lacak
ve Baba ‹lyas’›n müritleri içine gireceklerdir. Bunun üzerine ﬂeyhin izniyle
Uban ateﬂin içine girer. Ateﬂ Uban’› yakmaz, ateﬂin içinde nereye yürürse oras›n› söndürür. A.Yaﬂar Ocak buradaki
“ateﬂe hükmetme” motifini ﬂamanist motiflerden biri olarak ele al›r. (OCAK,
1983:117)
Elvan Çelebi’nin anlatt›¤›na göre
(660-676. beyitler) Baba ‹lyas, sultan II.
G›yaseddin Keyhüsrev’in emriyle zindana at›lm›ﬂt›r. Zindanda bir de keﬂiﬂ bulunmaktad›r. Baba ‹lyas’›n kerâmetiyle
keﬂiﬂ hemen müslüman olur. Baba ‹lyas
ayr›lma vaktinin geldi¤ini, kendisinin
gidece¤ini söyler. Karﬂ›l›kl› olarak görünüﬂlerini de¤iﬂtirirler. Boz at zindana
gelir, Baba ‹lyas keﬂiﬂ k›l›¤›nda ata atlar
ve kaybolur. Yerine de keﬂiﬂ idam edilir.
Bu anlat›ma göre Baba ‹lyas öldürülmeden önce gö¤e çekilmiﬂtir.
Menâk›bu’l-Kudsiyye’nin d›ﬂ›nda
Mustafa Vaz›h b.‹smail Amasî, Baba ‹lyas’›n türbesiyle ilgili bir inan›ﬂa eserinde yer vermektedir: “Lâkin eserleri ve
azîzin mezâr› bilinmektedir. Hastal›¤›
olanlar, ziyâretleriyle ﬂifa bulurlar. Garîbe : Mezar› önünde bir p›nar akar. ‹smi-
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ne Sar›l›k Suyu derler. Bir hasta var›r o
p›nardan y›kan›rken lüleden bir sar› y›lan ç›k›p hastay› korkutup kaç›r›rsa o
hasta hastal›¤›ndan Tanr›n›n izniyle
kurtulur. E¤er o y›lan ç›kmazsa o hasta
baﬂka ilâca muhtâç olur.” (Mustafa Vaz›h, Varak 45a)
Muhlis Paﬂa: Elvan Çelebi, dedesi
Muhlis Paﬂa’n›n kerâmetlerinin baz›lar›n› anlatmaktad›r. Menâk›bu’l-Kudsiyye’de ﬂu beyitler (945-953. beyitler) vard›r :
ﬁeh buyurd› ki ﬁeyh yüz gün aç
Hapse uruñ k›luñ an› muhtâc
Buyrug› çün yirine yitürdük
Yüz dün ü günde acmam›ﬂ gördük
Hasm› anuñ ta’âm u ﬂerbetini
Beklemiﬂ key tamâm ‘izzetini
ﬁöyle kim açl›g ana zerre eser
K›lmam›ﬂ itmemiﬂ hata vü hatar
ﬁeh buyurd› ki yine varuñ tiz
Manc›n›kla atuñ hem an› siz
...............
Buyrug› geldi yine ﬂahuñ
Dilegi gör ki neymiﬂ Allahuñ
Bu havada giderken ol galtan
Gök yüzinde görindi bir sultân
Kendü pîr at› boz u ton› yeﬂil
ﬁol kim an› halîl dutd› Celîl
Geldi vü bu havâda dutd› an›
ﬁöyle gördük ol iki sultân›
Bu beyitlerde Muhlis Paﬂa’n›n hiç
ac›kmad›¤›, manc›n›kla at›ld›¤› halde ölmedi¤i anlat›lmaktad›r. 782-784. beyitlerde ise;
Bu makâma ki od düﬂmiﬂ idi
Paﬂam ol od içinde kalm›ﬂ idi
Hükm-i Allah iriﬂür ü yanar
“Kûnî berden” diyü ‘ale’l-ebrâr
Od içinde düni güni üç gün
Hoﬂ dutar an› Hal›k-i bî-çûn
denilerek babas› gibi ateﬂten etkilenmedi¤i anlat›lmaktad›r. Menâk›bu’lKudsiyye’de yine Muhlis Paﬂa’n›n, o¤lu
Âﬂ›k Paﬂa’n›n ne zaman ve nerede do¤aca¤›n› haber vermesine iﬂâret edilmektedir. (1169-1172. beyitler) Bu da Muhlis
Paﬂa’n›n kerâmetlerindendir.
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Elvan Çelebi: Âﬂ›k Paﬂa’n›n o¤lu
olan Elvan Çelebi hakk›nda da daha sa¤l›¤›nda birtak›m menk›belerin oluﬂmaya
baﬂlad›¤› düﬂünülebilir. XVII. yüzy›lda,
Anadolu’yu gezdikten sonra Türkler’in
dinî inançlar›na dâir bir eser yazan Michel Baudie, Van Passa ad›yla and›¤› Elvan Çelebi hakk›ndaki halk itikadlar›ndan ilgi çekici örnekler verir. Ona göre
Elvan Paﬂa, büyük felâketlere u¤ram›ﬂ,
kederlere duçar olmuﬂ kiﬂilerin s›¤›n›p
yard›m istedikleri büyük bir azizdir.
Kendisi bu kiﬂilerin gözüne bazen uzun
boylu, mütenâsip endaml›, güzel bir delikanl› bazan da nur yüzlü sayg›de¤er bir
ihtiyar k›l›¤›nda görünerek yard›m etmektedir. (Elvan Çelebi, 1984: XXII)
Mustafa Vaz›h b. ‹smail Amasî de
Elvan Çelebi’nin türbesiyle ilgili bir inan›ﬂ› ﬂöyle nakleder: “Türbesi ziyâretgâh› hass u du’amdur. Her bir dürli emrâza
ziyâretleri ﬂifâdur. Husûsan mecânin
zincîrler ile gelür, bir gice yatus›ndan
sonra âkil ü kâmil olarak gider.” (Varak
44b)
ﬁimdiye kadar anlatt›klar›m›z› do¤rular mâhiyetteki ifâdeler Âﬂ›k Paﬂa’n›n
Garib-nâme adl› eserinde de bulunmaktad›r.
ﬁeyhum oldur ﬂeyhum oldur ﬂeyhum ol
Andan aç›ld› baña bu togru yol
(6089)
Ol k›g›rd› baña âﬂ›k ad›n›
Ol b›rakd› göñlüme ›ﬂk od›n› (6094)
Bahtulu ol cân› kim hoﬂ añlaya
Uﬂbu sözi can içinden diñleye
Hîdan aç›ld› baña uﬂbu haber
Zâd›la buldum zuhay› mu’teber
Rî revâ gördi vü gösterdi resûl
Bu iﬂâret old› cânumda kabûl
Hî vu zâd u rî birikdi old› ad
Baña ol addan aç›ld› uﬂbu dad
Gösteren oldur baña bu genci ol
Andan aç›ld› baña bu to¤ru yol
(8731-8735)
Bu beyitlerde Âﬂ›k Paﬂa, ﬂeyhinin
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H›z›r oldu¤unu ve ona yol gösterdi¤ini
aç›kça söylemektedir.
Âﬂ›k Paﬂa hakk›ndaki inançlar›n
de¤erlendirmesini ise ﬂöyle yapabiliriz:
‹nsanlar, istek ve ihtiraslar›n›n gerçekleﬂmesi zorlu¤u ve imkans›zl›¤› karﬂ›s›nda ya büyüleyici ya da kutsal bildikleri
varl›klara yaklaﬂarak, ihtiyaçlar›n› gidermeye ve kaderlerini de¤iﬂtirmeye çal›ﬂ›rlar (KÖKSAL, 1987:27). Bu varl›klardan biri de yat›r ad›yla ziyaret edilen,
zamanla kült haline gelen velîlerdir.
A. Yaﬂar Ocak, bir velînin kült olup
olmad›¤›n› anlamak için velî ad›na yap›lm›ﬂ mezar, türbe ve ona ait eﬂyan›n olmas›; söz konusu mezar, türbe veya eﬂyan›n çeﬂitli amaçlarla ziyaret edilmesi;
duâ mahiyetinde velî ile ilgili sözlerin
bulunmas› ﬂeklinde üç unsura bakmak
laz›m geldi¤ini söyler ve bunlar aras›nda
birincisinin di¤erlerine nispetle daha
kuvvetli bir iﬂaret oldu¤unu belirtir
(OCAK, 1984:6-7).
Âﬂ›k Paﬂa ile ilgili inan›ﬂlar›n temelinde de onun bir velî oluﬂu yatmaktad›r.
Ölümünden sonra, sahip oldu¤u insanüstü özelliklerin devam etti¤ine inan›lmakta, kerametleri anlat›lmakta, istekler ya do¤rudan do¤ruya türbeyi ziyaret
yoluyla istenmekte ya da türbe çevresindeki dilek taﬂ›, türbe çeﬂmesi, türbe oca¤› ile ilgili uygulamalardan faydalan›larak elde edilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r.
Âﬂ›k Paﬂa ve yak›nlar› ile ilgili inan›ﬂlar›n içinde taﬂlarla ilgili olanlar›n
çoklu¤u dikkati çekmektedir. Bunlardan
biri de “taﬂ kesilme” motifi ile ilgilidir.
Bu inan›ﬂta taﬂ kesilme bir ceza olarak
kabul edilmektedir. Bir köylü Âﬂ›k Paﬂa’n›n türbesinin yak›n›nda hayvanlara
beddua etmiﬂ ve bu sayg›s›zl›¤›n›n karﬂ›l›¤› olarak hemen orac›kta taﬂ kesilmiﬂtir. Saim Sakao¤lu bu olay›, Anadolu
Türkünün günlük hayat›na giren taﬂ kesilme düﬂüncelerinin güzel bir örne¤i
olarak görmektedir (SAKAO⁄LU, 1980:
76).
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Ayn› ﬂekilde dilek taﬂ›n›n, dua kabul edildi¤inde dönmesi veya taﬂ›n üzerine yap›ﬂmas›, yast›kl› beﬂik taﬂ›na yat›r›lan çocu¤un yaﬂayaca¤›na inan›lmas›, yeﬂil mermer dire¤in boﬂlukta durmas› ve belli zamanlarda üzerinde kan görünmesi (terlemesi) gibi taﬂlarla ilgili
inançlar›n benzerli¤i Anadolu’nun ve
Türk dünyas›n›n çeﬂitli yerlerinde yaﬂamaya devam etmektedir (TANYU, 1968:
167-172).
Âﬂ›k Paﬂa hakk›ndaki inan›ﬂlarda
‹slamiyet’ten önceki inançlar›n da etkisi
görülmektedir. Eski Türkler, tabiatta
mevcut hemen her varl›kta mahiyeti
kavranamayan gizli bir tak›m güçler bulundu¤unu düﬂünüyorlar; buna ba¤l›
olarak da¤, taﬂ, kaya, a¤aç, su, ma¤ara
gibi nesneleri birer canl› varl›k olarak
kabul ediyorlard›. Yer-su diye adland›rd›klar› bu tabiat ruhlar›na, tarihî belge
olarak Köktürk Yaz›tlar›’nda rastl›yoruz. Türkler aras›nda yer-sular manevî
kuvvet olarak tasavvur edildikleri halde,
kendilerine tapmak söz konusu olmam›ﬂt›r (KAFESO⁄LU, 1976: 289-291).
Bunun sebebi; da¤, tepe, a¤aç, taﬂ, kaya,
su vb.nin maddî varl›k olarak do¤rudan
do¤ruya takdis ve tap›nma konusu olmamas›d›r (OCAK, 1983:28).
Bilindi¤i gibi, suyun bilimdeki temizleme özelli¤i kimyevî, halk inançlar›ndaki temizleme özelli¤i sihrîdir. Bunun yan› s›ra, suyun kült olarak alg›land›¤› belgelerle sabittir. Mo¤ol Han› Cengiz, su ile ilgili koydu¤u yasada: “Giyildi¤i ve iyice y›pranmad›¤› sürece elbiseleri
y›kamak, suya elleri dald›rmak yasakt›r.
Su almak için kap kullan›lmamal›d›r.
Kim su içine iﬂerse ölümle cezaland›r›l›r.” (ALINGE, 1967: 143) demekte ve
burada inanç kural›n›n hukuk kural› haline dönüﬂtü¤ü görülmektedir.
Âﬂ›k Paﬂa’n›n türbe çeﬂmesinde de
böyle bir inan›ﬂ izi vard›r. burada çeﬂmede rasgele y›kan›lmamas› için yasak konulmakta ve buna uymayan›n taﬂ kesile-
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ce¤ine inan›lmaktad›r.
Sonuç olarak yaﬂad›¤› devirde insanlar› ayd›nlatan, onlara eserleriyle yol
gösteren Âﬂ›k Paﬂa, ölümünden sonra etraf›nda çeﬂitli inanç halkalar› oluﬂan bir
velî olarak görülmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Bu
ﬂekilde zaman içerisinde tarihî bir ﬂahsiyet olmaktan çok, menkabevî bir ﬂahsiyet haline getirilmiﬂtir.
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