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Aynur KOÇAK1

(…) Hünkâr: “Haydi seni Rum ülkesine 

saldık!”2

ÖZET

Dünyanın üzerine kurulu olduğu bir 

düzen: “kaos- kozmos”, karmaşadan düze-

ne gidişin ifadesidir. Bir zıtlık yansıtan bu 

manzara ruhsal âlemden dış âleme kadar 

her yerde insanoğlunu kuşatır. İnsanoğlu bu 

zorunlu yapının karşısında kaostan kozmo-

sa doğru seyreden bir kurtuluş mücadelesi 

sergiler. Ferdî anlamda her birey, kolektif 

anlamda da her toplum için bir kahraman 

olmadan düzene ulaşmak zordur, belki de 

imkânsızdır. Joseph Campbell, kahramanı, 

kendini bazı şeyler için feda edebilen birey 

olarak nitelendirir ve sınamalara tabi tutu-

lan kahraman için şunların sorulması ge-

rektiğini vurgular: “O, gerçekten bu göreve 

uygun mu, tehlikelerin üzerinden gelebili-

yor mu? Cesaret, bilgi, kapasite ve hizmet 

1 Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakül-
tesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

2 Vilâyetname’den.

etmek için imkâna sahip mi?” Sınamalar 

bireyi bir üst bilinç düzeyine, yani düzene 

ulaştırır. O hâlde Velâyetname’deki Sarı Sal-

tuk da “kaos- kozmos” düzleminde sınama-

lı bir hareket planı olmalı ve sonunda yeni 

bir hayatın tılsımına ulaşabilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Hacı Bektaş Veli 

Velâyetnamesi, Sarı Saltuk, Kahraman Mo-

deli, Kahraman Arketipi.

ABSTRACT

The order on which the world has been 

founded “chaos- cosmos” is the expression 

of movement from disorder to orderliness. 

This outlook refl ecting confl ict covers human 

beings everywhere from the inner world to 

the extarnal world. In view of such an ine-

vitable formation, mankind  gives struggle 

for salvation leading from chaos to cosmos. 

It is unlikely or perhaps impossible for a 

society collectively or for each person indi-

vidually to get organized without a hero. 

Joseph Campbell describes an archetype hero 

as an individual sacrifying himself for cer-

tain things and emphasis that criteria based 

questions such as “Is he relly appropriate 

HACI BEKTAŞ VELÂYETNAMESİNDE BİR KAHRAMAN 

MODELİ OLARAK SARU SALTUK

 SARI SALTUK FROM HACI BEKTAS VELAYETNAME AS A 
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for the task?, Can he overcome the dangers? 

Does he have the potentiality in terms of 

spirit, intelligence, ability and attendance?” 

should be asked for  the probationary hero. 

The tests promote an individual to the next 

stage of awareness, which is`”the order” 

.Thus, the hero in“Velayetname” , Sari Sal-

tuk must also have an action  plan depended 

upon trial on the platform of chaos-cosmos 

and can achieve the charm of a new life in 

the end. The previous order is attained due 

to Sari saltuk in Velayetname. After his vari-

ous trials  he does not only obtain the order 

but he takes the next stage of task as a “chief 

backgammon player” as well. 

Key Words: The hagiography of Haci 

Bektash Veli “Velayetname”, Sari saltuk, 

model of hero, hero archetype.

Vilâyetnâme-i Hacı Bektâş-ı Veli adıyla bi-

linen eser, Hacı Bektaş Veli’nin menkabevi 

hayatını anlatır3. Gölpınarlı’ya göre, bu eser 

edebiyatımızda din tesiri altında meydana 

getirilen diğer velâyetnamelerle benzerlik 

3 Vilâyetnâme-i Hacı Bektâş-ı Veli adlı eserde Hacı Bek-
taş Veli’nin olağanüstü hayatı, kerametleri anlatıl-
maktadır. Bu eser, tahminen Uzun Firdevsi tarafından 
Hacı Bektaş Veli’nin ölümünden iki yüzyıldan fazla 
bir zaman sonra yazılmıştır. Bu konuda Velâyetname 
üzerine çalışma yapan Abdulbaki Gölpınarlı’nın 
düşünceleri dikkate değerdir. Gölpınarlı’ya göre, 
“Vilayet-name, Hacı Bektaş hakkında doğru-yanlış; fakat 

hemen hepsi olağanüstü olayları ihtiva ettiğinden, bu eser, 

hiç şüphe yok ki kendisinden bir hayli sonra ve menkıbevi 

hayatı, kendisini görenlerden duyanların daha sonrakilere 

eklentilerle bildirerek, onlar tarafından eklentileri de nakle-

derek mayalanıp yoğurulduktan, Bektaşi geleneği adamakıl-

lı meydana gelip de dal budak saldıktan sonra yazılmıştır.” 

bkz. (Gölpınarlı, 1990).

göstermektedir. Velâyetname’de olağanüs-

tü olaylar, ayrı çağlarda ayrı yerlerde yaşa-

mış erenlerin buluşup görüşmeleri, tarihî 

gerçekliğe uymasına imkân bulunmayan 

şeyler en çok rastlanan unsurlardır. Yazar, 

bütün bunların çocukça-safça bir düşünce-

nin ürünü olduğu görüşündedir (Gölpınar-

lı, 1990: VIII-IX); ancak bünyesinde olağa-

nüstülüklerle hayatın gerçeklerine aykırılık 

barındıran olayların bulunması ve bunların 

yüzyıllar boyunca insanlar tarafından ger-

çek olarak kabul edilmesi, yalnız çocukça 

bir safl ıkla açıklanamaz. Bu tür eserlerde 

kolektif bilinç dışına ait bilgiler ve şifrele-

rin gizlendiğini söylemek gerekir. Şifreleri 

çözümleyerek insanlığın bin yıllardır süre-

gelen şifrelerini çözmek mümkündür. Ola-

ğanüstülükler taşıyan bu anlatılarda karşı-

laştığımız imgeler, insanlığın saf çocuksu 

inanışlarının ötesinde, kolektif bilinç dışının 

yansımaları olarak değerlendirilmeli ve bu 

tür anlatılarda bulunan olağanüstülükler, 

insanlığın böyle imgelere ihtiyaç duymasına 

bağlanmalıdır.

Velâyetname’de başta Ahmed Yesevi ol-

mak üzere Yunus Emre, Ahi Evran, Güvenç 

Abdal ve bunun gibi velilerle ilgili anlatılar 

mevcuttur. Anlatılardaki bu kahramanları 

gerçek birer kahraman olarak değerlendiri-

lebilir miyiz? Bunlar, kahramanların izlediği 

yolu izleyerek onlar gibi yolculuk etmişler 

midir? Alperenlerden biri olan Sarı Saltuk 

da böyle bir yolculuğa çıkmış mıdır? Ka-

ostan kozmosa bir seyir takip etmiş midir? 

Yani Sarı Saltuk’a da bir kahraman diyebilir 

miyiz? Bu sorulara kahraman üzerine ana-
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lizler yapan araştırmacıların görüşlerinden 

yararlanarak psikanalitik bir yaklaşımla 

cevap aramaya çalışılacaktır. Bilindiği gibi 

Sarı Saltuk’la ilgili sözlü ve yazılı kültür or-

tamlarında pek çok anlatı bulunmaktadır4; 

ancak bu makalede yararlanılacak metin 

sadece Velâyetname’de yer alan Sarı Saltuk 

anlatısı olacaktır.

Genel tanımı itibariyle kahraman, insan-

lık için kendini feda edebilen kişidir. İnandı-

ğı değerler ve sevdiği insanlar için her türlü 

fedakârlığı yapandır. Birbirinden farklı kah-

raman tipleri olmasına karşın bunların ortak 

yönü, fedakârlıklarıdır. Campbell, kahrama-

nı, “kendinden daha büyük bir amaç uğruna 

yaşamını feda eden kişi” olarak tanımlar. Her 

kahramanca maceranın temel başlangıcı 

korkusuzluk ve başarıdır. Kahraman toplu-

mun ve çevrenin engellerine takılır, pek çok 

sıkıntı, mihnet ve çile çeker; ancak dinamik 

ve azimli olan bu tip, yaptıklarından emin-

dir, kararlıdır. En zor anında bile bırakıp git-

meyi, ihanet etmeyi düşünmez, ümitsizliğe 

kapılmaz. Yaşama her an yeniden başlayabi-

lecek güçlü yapıya sahiptir(Eliuz, 2000:141). 

O, bir amaç için mücadele edendir. Campbell, 

kahramanları yerel kahramanlar ve evrensel 

kahramanlar olarak ayırır. Kabile kahraman-

ları ya da yerel kahramanlar, eylemlerini tek 

bir halk için gerçekleştirir. Muhammed, İsa 

ve Buda gibi evrensel kahramanlar ise çok 

uzaklardan bir mesaj taşır. Bu din kahra-

4 Yazılı kültür ortamı için bkz. (Yüce, 1987), (Ebü’l-
Hayr-ı Rûmî, 1987); (Ebü’l-Hayr-ı Rûmî, 1988); (Ebü’l-
Hayr-ı Rûmî, 1990). Sözlü kültür ortamı için bkz. 
(Çağlar, 2005).

manları Tanrı’nın planıyla değil, mucizesiy-

le geri gelmiştir(Campbell, 2010b:185). 

İnsanoğlu, evrenin yaratılış sırlarını bil-

me/bildirme gayesiyle elde ettiği bilgi ve de-

neyimleri “kozmik mitlerde” dile getirmiştir. 

Evrenin yaratım tasarımlarında yokluk, be-

lirsizlik, karmaşadan sonra evren ve evrene 

ait düzenden bahsedilir. Milletlerin kozmik 

mitleri birbirinden farklı olsa da ortak nokta-

ları “kaos- kozmos” yönlü değişme/ilerleme 

ilkesidir. Bu nedenle herhangi bir karmaşa, 

belirsizlik, savaş ve hastalık, kaos ortamı 

olarak yaratılır; ardından evrenin daha önce 

ulaşmış olduğu kozmosa doğru bir seyir iz-

lenir. Anlatılarda da kahramanın, karmaşa-

nın ardından sahneye çıktığı görülür. Kişinin 

kahraman olarak bir varlık göstermesinden 

önce, kahramanlık yolu için bir itici güç ola-

rak karmaşa yaşanır. Çok çeşitli olaylardan 

kurgulanmış olabilen bu karmaşa hâli, “kah-

ramanlık serüveni” için bir çağrıdır. Kahra-

man, tıpkı evren gibi kaos ortamından san-

cılı bir mücadeleyle varlığa doğru hareket 

eder. Eğer kaos/ karmaşa/ serüven çağrısı 

olmazsa kişi, onu harekete geçirecek bir etki 

bulunmadığından aynı kalır. 

Yeni bir kahraman, yeni bir hayat, yeni 

bir düzen “yaratmak” veya “değişmek/ 

ilerlemek” hedefi  güden anlatılar, “kaos- 

kozmos” yönlü değişme/ ilerleme ilkesi 

bağlamında hareket eder; çünkü bunların 

hepsinin temelinde bir “yaratım” söz ko-

nusudur. Yaratım söz konusu olduğunda 

da Eliade’nin vurguladığı kozmolojik eylem 

tekrarlanmak zorundadır. Araştırmacı, “Her 
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yaratılış, her şeyin öncesindeki kozmolojik eyle-

mi, Dünya’nın yaratılışını tekrarlar.”(Eliade, 

1994:32) diyerek “yaratım, yenileşme, de-

ğişme” senaryolarında bu ilkenin korun-

duğunu ifade eder. Neumann, kahramanın 

doğumunu ya da varlığını “kavga, çatışma, 

karmaşa”yla başlatır. Onun tanımlamasında 

kahraman, “insanlığın arketipsel haberci-

si/ önderidir.” Neumann’a göre başlangıçta 

kahraman miti yalnızca kozmik sembollerle 

temsil edilmiş ve artık, insanlık ve kişisellik 

dönemine girilmiştir(Neumann, 1973:131).

Tüm mitlerin konu aldığı şey, çeşitli şe-

killerde bilinç dönüşümleridir. Bilinç, sınav-

lar yoluyla ya da aydınlatıcı ilhamlar yoluy-

la dönüşüm geçirir(Campbell, 2010a:167). 

Kahraman bilinçlenme sürecinde; birey-

selleşme, özgünleşme ve kendi içinde bü-

tünleşme aşamalarını yaşar. Kahraman yol 

alırken, kendi bireysel mitini de oluşturur. 

Anlatılardaki kahramanlar da “yaratım”dan 

kaynaklı olarak “kaos- kozmos” yönlü eyle-

mi tekrarlar. Campbell’e göre kahramanların 

bir kısmı yolculuğa çıkmayı kendi tercih 

eder, bir kısmı da zorunlu olarak çıkar yol-

culuğa. Kahraman belli bir tür macerada so-

rumluluk sahibi bir şekilde yola koyulur ve 

eylemi kendi iradesiyle gerçekleştirir. Bir de 

onun içine itildiği maceralar vardır. Bu, kah-

ramanın ne yaptığının farkında olmadığı ve 

kendini birdenbire bambaşka bir dünya-

da bulduğu bir macera türüdür(Campbell, 

2010a:170). Yazar, dünyanın farklı yerle-

rinde görülen bu çeşit kahramanların ortak 

yönünün, yolculukta aynı dairesel döngü-

yü takip etmeleri olduğuna vurgu yaparak 

kahramanın kaçınılmaz yolculuğuna dikkat 

çeker(Campbell, 2010a). 

Bir mitik kahramanın hayatı birçok yer-

de kopyalanır. Bir çoban ya da bir veli kah-

raman olabilir. Bu durumun en iyi örneğini, 

Velâyetname’de Hacı Bektaş’a atfedilen ke-

rametlerin5, başka velilere ait olarak anlatıl-

masında buluruz. Bu durum Campbell’e göre 

kahramanın sıradan bir kişi olmamasıyla 

bağlantılıdır: “Söz konusu kahraman büyük bir 

egemen, büyücü-hekim, peygamber ya da enkar-

nasyon olduğu zaman mucizelerin sınırsızca ge-

lişmesine izin verilir”(Campbell, 2010a:363). 

Velâyetname’deki kahramanlarda, özelde 

de Saru Saltuk’ta kozmik kurgu devam etse 

de kahramanı temsil eden kozmik sembol-

lerin yerini kişinin -dönemin toplumsal ya-

pısında önemli bir yeri olan veli- aldığı gö-

rülür.

Velâyetname’deki Sarı Saltuk anlatısına 

göre Hacı Bektaş, bir gün Arafat dağındaki 

çilehaneden çıkıp şimdi “Zemzem Pınarı” de-

nilen bir yere gelir ve bir çobanın koyun ot-

lattığını görür. Burada Arafat Dağı, Zemzem 

Pınarı gibi adlarla anılan mekânlar kutsiyet 

kazanmış yerlerdir. Dağ yücelik, su ise ya-

ratılış, arınma ve yeniden doğuş imgeleriy-

5 Velâyetname, Hacı Bektaş’ın bir kahraman olarak oto-
ritesini güçlendiren sayısız kerametle doludur: Kahra-
manın bir bağırışıyla yüzlerce kişi ölebilir, eren denize 
postunu sererek üstüne oturur ve karşıya geçer, sıra-
sı gelince doğan, güvercin, şahin donuna girer, icap 
edince yeniden insan şekline dönüşür, bir anda birçok 
yerde görülebilir, ateşe girer yanmaz, suda kaynasa da 
ölmez, kayayı hamur gibi yoğurur, taşlar kerametine 
tanıklık eder, hayvanlar keremiyle dile gelir, kayalar 
yürür, iradesi tabiat kanunlarının üzerindedir.
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le değerlendirildiğinde kutsal mekânlardır. 

Mitolojilerde de yaratımın gerçekleştiği bu 

mekânlar, merkezi temsil eder ve kutsal-

dırlar. Bu mekânda yaşlı bilge adam olarak 

karşımıza çıkan Hacı Bektaş’ın bir çobana 

yönelmesi ve onu görevlendirmesi de boşu 

boşuna değildir.

Hünkâr, çobanın yanına gidip sırtı-

nı sıvazlar ve adını sorar. Çobanın cevabı, 

“Adım Sarı Saltuk’tur6, ne emrederseniz 

hizmette olayım” şeklindedir. Hacı Bektaş, 

bir kahraman seçmiştir. Lider, başarılabi-

lecek olanı görür ve onu başaran kişi ola-

rak analiz edilebilir(Campbell, 2010b:167). 

Burada çobanın hiç tereddüt etmeden hiz-

mete hazır olduğunu ifade etmesi de Hacı 

Bektaş’ın seçiminin doğruluğunu kanıtlar 

niteliktedir. Campbell, kahramanlık kariye-

rinde sahip olunması gerekenlerin sadakat, 

ölçülülük ve cesaret gibi erdemler olduğunu 

vurgular(Campbell, 2010b:167). Caryle’ye 

göre “cesur olmak, günümüzde bile geçerli olan 

ebedi bir görevdir. Yiğitliğin hâlâ büyük bir 

değeri vardır. Bir insanın başlıca görevi korku-

yu yenmektir”(Caryle, 2004:51). Çoban Sarı 

Saltuk da cesaretle ve korkusuzca, hizmete 

hazır olduğunu beyan eder. Hünkâr, Sarı 

Saltuk’a, “Haydi seni Rum ülkesine saldık” di-

6 Sarı Saltuk, Anadolu ve Rumeli’nin fethinde gazala-
ra katılan, cengâverliği ve velayeti ile efsane vî bir şah-
siyet hâline gelen bir kahramandır. Gerçek hayat ile 
menkıbevî hayat iç içe geçmiştir. Sarı Saltuk’un destanî 
şahsiyeti ile ilgili bilgileri çeşitli menakıpnamelerde 

ve velayetnamelerde bulabilmek mümkündür; ancak 
onunla ilgili en önemli yazılı kaynak, doğrudan doğ-
ruya Sarı Saltuk’un hayatını konu alan Saltuk-nâme 
adlı eserdir. bkz. (Ebü’l-Hayr-ı Rûmî, 1987). 

yerek onu görevlendirir. Onun bu sözü Sarı 

Saltuk’un “seçilmiş bir kahraman” 7 olduğunu 

gösterir. Böylece Rum ülkesine düzen ver-

mek üzere Sarı Saltuk gönderilir. 

Eğer başarılacak bir şey yoksa kahra-

manlık eylemi de olmaz. Burada seçilen 

kişi, göreve gerçekten uygun mudur? O, 

tehlikelerin üstesinden gelebilir mi? Ge-

rekli cesarete, bilgiye ve kapasiteye sahip 

mi? Çoban Sarı Saltuk’un yolculuğu bura-

da başlar. Velâyetname’de neden bir çoban 

kahramana ihtiyaç duyulmuştur? Çoban 

kimdir? Mitolojik ve dinî anlatımlarda saf-

lığı, masumiyeti, tinsel yazgıyı temsil eden 

hayvanlar ve onların fedakâr bakıcıları ço-

banlara yer verilir8. Toplum kahramanı za-

7 Anlatılarda Sarı Saltuk, bir destan kahramanında bu-
lunması gereken bütün özelliklere sa hip  tir. Son derece 
güçlüdür, korkusuzdur. Tek başına düşman kalelerini 
fethetmektedir. Bu özellikler dışında Sarı Saltuk’un 
olağanüstü güçleri de olduğu, Saltuk-nâme’de mü-
balağalı bir şekilde anlatılmaktadır. Çok uzaklarda 
aleyhinde söylenenleri işitebilmekte, oturduğu yer-
den bir kılıç darbesiyle bir başka diyardaki düşmanını 
öldürebilmekte, göz açıp kapayıncaya kadar bir diyar-
dan bir başka diyara gidebilmek te dir. Düş man ları bir 
türlü Saltuk’u öldürememektedir; ok atarlar batmaz, 
kılıç vurur lar kesmez, büyü yaparlar tesir etmez, suya 
atarlar boğulmaz, ateşe atarlar yanmaz. Bütün cinler 
ve melekler Sarı Saltuk’un yardımcısıdır. Hatta bu 
cinlerden birisi ile ahiret kardeşi bile olmuştur. Bütün 
bu özellikler göz önünde bulundurulduğunda, Sarı 
Saltuk’un alp-eren kişiliğinin yanı sıra, bazı menkıbe-
lerde bir masal kahramanı kimliğiyle karşımıza çıktığı 
da görülmektedir.

8 Batı Asya mitolojisinde Dumuzi –Tammuz çobanla-
rın ve sürülerinin koruyucu tanrısıdır. Venüs yıldızı 
ve aşk tanrıçası olan İnanna çoban Dumuzi ile evle-
nerek yazgısını değiştirir (Eliade, 2007:85). Kur’an-ı 
Kerim’de adı geçen peygamberlerden Hz. İsmail, İs-
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manın ihtiyaçlarına duyarlıdır. Pek çok tarz 

ve düşünce gibi kahraman tipi de zamanla 

evrim geçirir. Halk anlatılarında çoban tipi-

ne sıklıkla rastlanır. Mezarda doğan çocuğu 

bulan çobandır, dervişe saf gönülle ibadeti 

gösteren çobandır. Kahraman olarak bir ço-

banın seçiminde, toplum yaşamıyla birlikte 

içinde bulunulan etkileşimler ve geçmişten 

gelen kültürel birikimlerin de etkisi olduğu 

söylenebilir(Koçak, 2010).

Hacı Bektaş tarafından Rum ülkesine 

gönderilmek istenmesi üzerine bir çoban 

olan Sarı Saltuk, “koyunları ne yapayım?” 

diye sorar. Bu durum, Rank’ın tanımladığı, 

hayatın maddi hedefl erini gerçekleştirme-

ye çalışan kahraman fi gürü(Rank, 2001) ile 

Campbell ve Jung’un tanımladıkları, hayatın 

manevi hedefl erini gerçekleştirmeye çalı-

şan kahraman rolleri(Jung, 2003; Campbell, 

2010a) arasında bir seçim yapma zorunlu-

luğunu ifade eder; ancak, Hacı Bektaş’ın, 

sahipleri gelene kadar koyunların orada 

otlayabileceğini söylemesi üzerine Sarı Sal-

tuk, manevi hedefe yönelir. Bu an, maddi 

hedefl eri bir kenara bırakan Sarı Saltuk için 

“aydınlanma anı”dır. Akıl hocaları çoğunluk-

la tanrısal bilgelik ve manevi bir kavrayışla 

konuşurlar. Bu anlatımda Hacı Bektaş’ın da 

hak, Salih, Yakup, Musa ve Hz. Muhammed hayatla-
rının bazı bölümlerinde çobanlık yapmışlardır. Tasav-
vuf literatüründe de çobanlara rastlanmaktadır. Ali 
Fakih, Fatih Sultan Mehmet’in çoban-başıdır. Kendisi 
hem din ilminin büyük üstadı bir âlim hem de çoban-
dır. Fakih, hayvanlara çobanlık yapamayanın insanla-
ra hiç çobanlık yapamayacağı düşüncesiyle ve nefsini 
terbiye etmek amacıyla çobanlık yapmıştır. Veysel 
Karani’nin de çobanlık yaptığı bilinmektedir.

Sarı Saltuk için “yüksek bilinç” olma özelliği 

dikkat çekicidir. 

Kahramanda var olan üstün nitelikleri, 

yüce değerleri ortaya çıkartacak olan akıl 

hocasının varlığı, kahramanın daha yüksek 

bir bilinç durumuna erişebileceğinin gös-

tergesidir. Akıl hocası, kahramana çeşitli 

bilgiler öğretir, kahramanı ileride karşılaşa-

cağı zorluklara karşı uyarır ve kahramana 

armağanlar verir. Bu armağanlar genellikle 

anahtar, silah vb. maddi armağanlar olur-

ken kimi zaman da manevi değer taşıyan bir 

öğüt, ipucu olabilir(Tecimer, 2005:126-127). 

Velâyetname’de yaşlı bilge arketipi çerçe-

vesinde değerlendirebilen Hacı Bektaş, ay-

dınlanma yolculuğunu gerçekleştirecek Sarı 

Saltuk’a bir yay, yedi ok ve tahta bir kılıç ile 

deniz üstünde batmadan yüzebilecek bir 

seccade hediye eder.

Kahraman bir kuyuya, balinanın midesi-

ne, bir zindana veya yeraltında bir mağaraya 

düşebilir. Bu karanlık yerler, yeni enerjilerin 

oluşturulduğu yerlerdir. Sarı Saltuk’un yolu 

bir kaleye düşer. Kale, bir ejderhanın eline 

geçmiştir ve kahramanın yedi başlı ejderha 

ile mücadele etmesi gerekmektedir. Kah-

raman, bu kalede yeni enerjiyle dolacaktır. 

Sarı Saltuk’un kaleyi ele geçirmek istediği  

bu zaman, kaosun ortasıdır. Kahramanlar 

için ejderha, yenilmez bir semboldür. Tüm 

kültürlerde kahramanın yaptığı en önemli 

eylemlerinden biri de fi ziksel eylemdir. Or-

talıkta dolaşıp canavarları öldüren, tipik bir 

erken dönem kültürü kahramanı vardır. Bu, 

insanın dünyasını tehlikeli ve biçimsiz bir el 
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değmemiş ormanın içerisinde şekillendirdi-

ği, tarih öncesi bir dönemden gelen bir ma-

cera formudur(Campbell, 2010: 177). 

Tipik kahraman anlatılarında kahra-

man, yolunun bir noktasında çıkmaza girer, 

yardım bekler. Bu yardıma ulaşmadan da 

yolunu bulamaz. Sarı Saltuk, Lazoğulların-

dan bir kâfi r beyinin kalesinde ejderhayla9 

savaşırken kılıcını kullanmayı unuttuğunda 

ise bu durum oradan çok uzakta olan Hacı 

Bektaş’a malum olur ve Hacı Bektaş, Hızır’ı 

Sarı Saltuk’a yardım etmesi için gönderir. Bu 

da bilinç dışı alanda yol gösterici “bilge”den 

beklenen bir davranış kalıbıdır. Öte yandan 

bilinçlenmeye doğru atılan adımda ejderha, 

kahramanın gölgesini temsil eder ve onun, 

benliğini büyülü bir şekilde ele geçiren öte-

kileşmiş duyguların tesirinde olduğunu 

gösterir. Anlatıda ejderi öldürmek için kul-

lanılan kılıç tahtadır. Bunun da sembolik bir 

anlamı olabilir. Kahraman, akıl hocası ve 

rehberi Hacı Bektaş’ın ve Hızır’ın yardımıy-

la bilinçaltına ait bu güç tarafından yok edil-

9 Campbell’ın ejderhaya ilişkin ilginç yorumları mev-
cuttur: “Bizim Batılı ejderhalarımız hırsı temsil edi-
yor, ancak Çinli ejderha farklı. Çinli ejderha bataklıklı 
toprakların canlılığını temsil ediyor ve göbeğine vu-
rup “Ha haha haa” diye bağırarak geliyor. Bu sevimli 
ejderha, önemli ve büyük bir hediye olan suyun bere-
ketini getiriyor; ama bizim Batılı hikâyelerimizdeki ej-
derha, her şeyi toplayıp kendine saklamaya çalışıyor. 
Gizli mağarasında gizlediği şeyler oluyor, yığın yığın 
altınlar ve bazen de tutsak bir genç kız. İkisini de ne 
yapacağını bilmiyor; o yüzden yalnızca onları saklayıp 
koruyor. Buna benzer insanlar vardır; böyle insanlara 
“antika” deriz. Hiçbir hayat belirtisi, verdikleri hiçbir 
şey yoktur. Yalnızca size yapışırlar, etrafınızda dola-
nırlar ve sizden enerji çalmaya uğraşırlar(Campbell, 
2010b:195). 

mekten kurtulur. Sarı Saltuk’un onunla mü-

cadelesi ve onu yenmesi kendisine bir güç 

kazandırır. Başka anlatılarda da Hızır bir 

yol gösterici olarak görülür. Bu durum gü-

nümüz dünyasında da Hızır’ın bir kurtarıcı, 

yol gösterici olarak insanların bilinçaltında 

yaşlı bilge arketipinin yansıması olarak var-

lık bulduğunu kanıtlar niteliktedir. 

Sarı Saltuk, ejderhayı öldürdükten son-

ra “ejderha savaşında pek susadım” diyerek 

dört beş yeri kazar ve kazdığı yerlerden, bir 

değirmeni döndürecek kadar arı duru bir 

su çıkar. Burada su, kahramanın ötekileş-

miş, bilinçaltı öğelerden arındığını sembo-

lize eder. Metaforik açıdan su, bilinçaltıdır 

ve sudaki canlı bilinç kişiliğini bastıran ve 

güçsüz bırakılması, yenilmesi ve kontrol 

edilmesi gereken bilinçaltı yaşamı ya da 

enerjisidir(Campbell, 2010:190); çünkü su, 

arketipsel nesneler arasında arınmayı sağla-

yan bir öğedir. Su, psikolojik açıdan bilinçal-

tında saklı olan yaşam gücünü temsil eder. 

Bu son mücadeleyle artık kaos ortamının 

karmaşası çözülmüş, kozmosun düzenine 

ulaşılmıştır. Sarı Saltık, Hacı Bektaş’ın işare-

tiyle yola çıkmış, önüne çıkan zorlukları aş-

maya çalışmış, onu geleceğe hazırlayan, er-

ginleyen bir dizi sınavı başarıyla vermiştir. 

Bu sınavlar sayesinde İslamiyet’i yaymış, 

insanları zorluklardan kurtarmış ve bun-

lar sayesinde olgunlaşmış, bilinçlenmiştir. 

Kahraman; çeşitli sınavlara tabi tutulmuş, 

bilinç dışı alanın karanlık güçlerine karşı 

savaş vermiş, sonunda da hem fi ziksel hem 

de ruhsal yolculuğunda başarıya ulaşacağı 

sırları elde etmiştir. 
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Kahraman, maceralar yaşayarak bilgi 

ve erdem sahibi olur. Sarı Saltuk girdiği zor-

lu mücadelede çeşitli sınavlardan geçerek 

bireyleşme sürecini tamamlar ve tekkeye 

döner. Kendisine icazetname10 verilir. Hacı 

Bektaş Veli, “sözüne inanılır kişi”dir. Bektaşi-

likte, “inanılan, güvenilen kişiye mürit olunur” 

sözü mevcuttur. Sarı Saltuk da Hünkâr’ın bir 

işaretiyle yola koyulmuş, icazetname alacak 

seviyeye ulaşmıştır. Bilindiği gibi kişinin 

mürşit olabilmesi için, onun inanılırlığını 

gösteren bir diploması, icazetnamesi olması 

gerekir(Temren, 1995:58). Sarı Saltuk’a ica-

zetname verilmesi onun bu mevkiye ulaştı-

ğının, yani aydınlandığının göstergesidir. 

Sarı Saltuk’a çerağ11 ve sofra da verilir. 

Çerağ aydınlanmanın sembolü olarak kulla-

nılır. Bektaşiler, “derviş de çerağ gibidir. Hiz-

metini görürken (aydınlanırken), kendisi erir. 

(kendinden verir, fedakârdır)” derler(Temren, 

1995:214). Jung, kahramanı “başıboş dolaşan 

bir güneş” olarak değerlendirir. Ona göre 

kahraman öylece orada duran, ama varlığıy-

10 “İcazetname, ruhsatname karşılığıdır. Örnek ola-
rak; babalık icazetnamesi, babalık ruhsatıdır. Bu 
görevi lâyıkıyla yerine getirebileceğine ilişkin yetki 
belgesidir”(Temren, 1995: 218). 

11 Belkıs Temren’in, Bektaşiliğin Eğitsel ve Kültürel 
Boyutu adlı eserinde çerağ konusundaki tespitleri şöy-
ledir: “Bugünün Bektaşileri de, ‘Horasan Çerağı’ndan 
zerre (şule) alarak’ Meydan Evi’nin çerağlarını uyan-
dırmak suretiyle Kutsal Tören’de (Meydan’da) aydın-
lanmayı sembolize etmektedirler ki, bu bize Ahmet 
Yesevi’yi ve ardalarını hatırlatmaktadır. Bu ardalar 
arasında Avşar Baba, Pir Dede, Akyazılı, Kademli Sul-
tan, Geyikli Baba, Abdal Musa (….) Hacı Bektaş Veli’yi 
Anadolu’ya gönderen Lokman Pirende ve Dobruca’ya 
gönderilen Sarı Saltuk bulunmaktadır”(Temren, 
1995:59).

la hayat bahşeden bir güneştir(Jung, 2003:5). 

Sarı Saltuk da çerağla ışığını yayabilme vas-

fını elde etmiştir. Sofra da eğitim kürsüsü, 

muhabbet sofrası, irfan pazarıdır(Temren, 

1995:213). Bunlar, onun yolculuğunu ta-

mamladıktan sonra elde ettikleridir ve ger-

çek bir kahraman olarak tescil edildiğinin 

maddi göstergeleridir.

Kahramanın biyografi sinde son eylem, 

ölüm ya da ayrılıktır. Yaşamın tüm anlamı 

kusursuzca bu aşamada örneklenir. Ölüm 

aşamasında kahraman için ilk koşul ise me-

zarla barıştır. Yaşamında ikili perspektifi  

temsil eden kahraman, ölümünden sonra da 

kaynaştırıcı bir imgedir(Campbell, 2010:388-

389). Sarı Saltuk anlatmasında da karşımıza 

çıkan son keramet, kahramanın ölüm anıy-

la ilgilidir. Buna göre, Sarı Saltuk ölürken 

“bana muhip olanlarınız bir tabut yaptırsın, 

koyup gitsin; birbirinizle çekişmeyin, ben he-

pinizin tabutunda bulunurum”(Gölpınarlı, 

1990:47) diye vasiyet eder ve gerçekten de 

her bir beyin tabutunda görünür. Bu anlatı 

kahramanın ölüm fi kriyle de barışık oldu-

ğunu gösterir. Burada tabutun anne rahmini 

sembolize ettiği düşünülürse ölüm, aslında 

yok oluş değildir. Ölüm, ikinci bir doğum-

dur. Görüldüğü gibi kahraman, ölümünden 

sonra da insanlık için kaynaştırıcı bir imge 

olmaya devam etmiştir. 

Sonuç olarak bu anlatı da kozmolojik 

eylemin yaratma ilkesinden kaynaklı olarak 

bir kahraman yaratmıştır. Sarı Saltuk bir al-

peren, bir kahraman olarak bugün bile ha-

fızalarda yaşamaktadır. Sarı Saltuk’un Ana-
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dolu ve Balkanlardaki mezar ve makamları-

nın büyük bir bölümü varlığını korumakta-

dır. Sarı Saltuk’un menkıbelerinin hâlâ anla-

tılıyor olması ve kutsal bir Türk kahramanı 

olarak bilinmesi, onun bir kahraman olarak 

yolculuğunu başarıyla tamamladığının açık 

bir göstergesidir. 

Bireyler her şeyden önce kendilerini 

koruma isteklerini bir yana bıraktıklarında, 

kahramanca bir bilinç dönüşümünü yaşaya-

bilirler. Sarı Saltuk yeni bir düzen kurmak 

üzere yolculuğa çıkmıştır. Aslında onun 

toplumsal hayatta sağlamaya çalıştığı düzen 

ve verdiği bireysel mücadeleler, diğer bütün 

kahramanların verdiği mücadelelere benzer. 

Her birey de özünde kendi kendinin kahra-

manıdır ve her insan yaşadığı deneyimlerle 

ruhunu düzene sokmaya çalışır. Bu anlam-

da ister eren, ister tarihî kahraman, isterse 

de zorba kahraman olsun; dairevi olgunluk 

şeması tüm insanlarda kopyalanır. 
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