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 Meriç HARMANCI1

ÖZET

Toplumlar her dönemde kahramana 

ihtiyaç duymuştur. Campbell, kahramanı, 

hayatını kendinden daha büyük bir şeyler 

uğruna feda eden kişiler olarak tanımlar. 

Hayatı anlamak, anlamlandırmak ve bi-

reyselleşme sürecini tamamlamak isteyen 

kahraman yolculuğa çıkar. Campbell bu yol-

culuğa “monomitos” adını verir. Evrendeki 

dönme hareketini model alan monomitos-

ların çekirdeğini “ayrılma- aşama-dönüş” ba-

samakları oluşturur. Pek çok anlatı türünde 

karşımıza çıkan bu yolculuk Demir Baba 

Vilâyetnamesi’nde de görülmektedir. Eserin 

kahramanı Demir Baba’nın doğumundan 

başlamak üzere yaşam yolculuğu ayrılışı, 

aşamaları ve dönüşü ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Demir Baba 

Vilâyetnamesi, Demir Baba, Monomitos, 

Kahraman Modeli.

1 Dr., Kocaeli Üniversitesi, Türk Dili Bölümü.

ABSTRACT

Communities need a hero in all periods. 

Campbell defi nes the hero as people who 

sacrifi ce their lives for the sake of something 

larger than them. The hero who wants to 

understand life and make sense of it, and 

complete the process of the individuation. 

sets on a journey. Campbell, calls this jour-

ney “monomitos”. The steps of “separation-

phase-turn” creates the monomitos cores 

that adopt the rotary motion in the universe 

as a model. This journey, that is seen in many 

types of narratives, is also seen in Demir 

Baba Vilâyetname. In this work, starting 

with the birth of the hero Demir Baba, his 

life journey, departure, and the stages of his 

return are discussed. 

Key Words: Demir Baba Vilâyetname, 

Demir Baba, Monomyth, Model of Hero.

İnsanların yaşam maceralarının anlatıl-

dığı edebî ürünler, onların yol hikâyelerini 

de gün yüzüne çıkarmaktadır. Dinî-tasavvufî 

edebiyatın bir türü olan Velâyetnameler’de 

veli, şeyh, pîr, dede, baba gibi çeşitli adlarla 

anılan din büyüklerinin hayatları, yolculuk-

ları, çeşitli durumlar karşısında gösterdik-

BİR MONOMİTOS ÖRNEĞİ OLARAK DEMİR BABA 

VİLÂYETNAMESİ

DEMIR BABA VILÂYETNAME AS A SAMPLE OF 

MONOMYTH
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leri olağanüstülükler anlatılır. Bu eserlerin 

kahramanları toplum tarafından değer veri-

len, söz ve sohbetleri dinlenen, önemsenen 

kişilerdir. 

Toplumların geçirdiği değişimler onla-

rın kahraman tanımlarını, şekillerini ve kah-

ramanlığın ne olduğu konusundaki algıla-

malarını farklılaştırmıştır. Bu değişim anlatı 

türlerine ve bu türlerde yer alan kahraman 

kalıbına da yansımıştır. Bir destan kahrama-

nı ile velâyetname kahramanı arasında elbet-

te fark bulunmaktadır. Destanların oluştuğu 

dönemdeki yaşayış, din, kültür, medeniyet 

ile diğeri arasında zaman ve anlayış farkla-

rı vardır. Campbell, “Kahraman diğer birçok 

konsept ve düşünceler gibi gelişir mi?” so-

rusuna, “Kültürle birlikte evrim geçiriyor” 

şeklinde cevap verir. Toplum kahramanı 

zamanın ihtiyaçlarına duyarlıdır. Pek çok 

başka konsept ve düşünce gibi kahraman da 

zamanla değişir(Campbell, 2010:176-178). 

Değişmeyen ise kahramanın yolculuk mo-

delidir. Kahraman kendini gerçekleştirmek, 

erginlemek, yaşamı anlamlandırmak için 

yolculuğa çıkar. Campbell bu yolculuğa “mo-

nomitos” adını verir.2 Evrendeki dönme ha-

reketini model alan monomitosların çekirde-

ğini, “ayrılma- aşama- dönüş” basamakları 

oluşturur(Campbell, 2000:41). Dinî ayin ve 

ibadetlerde de aynı sürecin izlendiği dikkat 

çekicidir. Campbell, bütün dinsel eylemler-

de bireyin, uzun ruhsal disiplinler yoluyla, 

2 Monomit (monomyth), terimini Campbell, James 
Joyce’dan almıştır; mitlerde geçen kahramanın tekrar-
lanan yolculuğunu anlatmak için kullanılır; bilgi için 
bkz. (Campbell, 2000: 41).

kişisel sınırlamalarına, çekişmelerine, umut 
ve korkularına olan bağlılığını terk ettiğini; 
hakikatin gerçekleşmesinde yeniden doğuş 
için gerekli olan öz-kıyımına karşı direnme-
yip böylece büyük an için niteliklerinin tam 
olarak gelişmiş olduğunu belirtir(Campbell, 
2000:270). 

Annemarie Schimmel, İslam’daki za-
man anlayışının doğrusal kabul edilmesine 
karşın bu doğrusal zamanın belli bir biçim-
de dairesel harekete dönüştüğünü söyler. Bu 
dairesel hareketin amacı Allah’ın kullarının 
başlangıç yerinden varış yerine doğru se-
yahatlerini sağlamaktır. Sufi ler bu seyahati 
adem, “yokluk”tan, sonra ikinci adem’e, sırrı-
na erişilemez ilâhi Zât’a bir yolculuk olarak 
görürler(Schimmel, 2004:110).

Tasavvuf yoluna giren kişilerin yolculu-
ğuna seyr ü sülûk adı verilir. Seyr ü sülûk, 
Hakk’a ermek için bir rehberin öncülüğün-
de ve denetiminde çıkılan ruhî ve manevî 
yolculuktur. Sâir ve Sâlik (ehl-i sülûk) deni-
len yolcu (misafi r), nefsindeki kötü huylar-
dan arındığı ve iyi huylar edindiği ölçüde 
bu yolculukta mesafe alır. Seyr u sülûkun 
gayesi salikin kişisel arzu ve isteklerini yok 
edip tam anlamıyla kendisini ilâhi iradenin 
hâkimiyeti altına sokması, bu suretle diğer 
insanlara rehberlik yapmasına imkân veren 
kâmil insan mertebesine yükselmesidir. Bir 
müridin seyr u sülûkunu tamamlaması bu 
ehliyeti kazanması anlamına gelir (Uludağ, 
2002:312).

Bu çalışmada Demir Baba Vilâyet-
namesi’nin kahramanı Demir Baba’nın yol-

culuğu (monomitos) incelenecektir.
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1. Kahramanın Doğumu:

Hacı Dede, Akyazılı Baba Sultan’ın ya-

nındaki abdallarından biridir; onu gideceği 

her yere sırtında taşımakta ve bu işi memnu-

niyet duyarak yapmaktadır. Akyazılı Baba, 

“Allâhü ta’âlâ semâda bir melek yaratmış ehlini 

ehline çağıra”(Noyan, 1976:53) diyerek Hacı 

Dede’yi evlendirmek istediğini Allah’ın da 

böyle emrettiğini bildirir. Hacı Dede, Ak-

yazılı Baba’dan ayrılmak istemediği için 

bu teklifi  geri çevirmeye çalışsa da Akyazılı 

Baba, onun evlenip bir erkek çocuk sahibi ol-

ması gerektiğini belirtir, nesli bu şekilde de-

vam edecektir. “Sen evlenmezsen, koçlanmaz-

san yâ Kara Demir nereden gelür. Yerden göğe 

demir direk olsam gerek tez deyuvir”(Noyan, 

1976: 54), sözleriyle dünyaya gelecek çocu-

ğun erkek olacağını müjdelerken adını da 

koyar. Destanlardan itibaren gördüğümüz, 

kahramanın doğumunun önceden bilinme-

si motifi , Vilâyetname’de de karşımıza çık-

maktadır. Kahramanın ileride sahip olacağı 

olağanüstü özellikleri, göstereceği keramet-

leri anlaşılır ve kabul edilir kılmak için bu 

motif önemlidir.

Akyazılı Baba’nın çocuğu yoktur, 

kendine en yakın gördüğü kişinin erkek 

çocuk sahibi olmasını istemekte ve onu 

kendi evladı gibi görmektedir: “oğul bana 

lâzımdır”(Noyan, 1976:64), diyen Akyazılı 

Baba bu çocuğun ileride kendi yerine geçe-

cek halife olacağının da işaretini daha çocuk 

doğmadan vermiş olur. Akyazılı Baba Sul-

tan gibi kutlu bir kişiliğin çocuğu, “oğlu” 

olarak kabul etmesiyle kahraman, asil bir 

aileye mensup olur.

Akyazılı Baba, Hacı Dede’yi evleneceği 

kızın babası Turran Halife’nin yanına git-

mesi için yolcu etmeden önce kurduğu se-

yahat sofrası sonrasında da onun doğmamış 

oğlu için, “Kara Demir’in sofrası dolu ola, be-

nim Hacı’mın beli pek uğur ola ve âkıbeti hayır 

ola”(Noyan, 1976:54), diye dua eder. Akya-

zılı Sultan ikinci kez Kara Demir’in doğa-

cağını müjdelerken onun ileride önemli bir 

zat olacağını da bildirmiş olur. Akyazılı 

Sultan, kutlu çocuğun doğacağını ve adı-

nın “Demir” olacağını Hacı Dede ile Turran 

Halife’nin kızı Zâhide Bacı’nın nişanlarını 

yaparken üçüncü defa tekrarlar. Üçleme ku-

ralıyla kahramanın doğacağı iyice belirgin-

leştirilir. Lord Raglan, Geleneksel Kahraman 

adlı çalışmasında “Kahramanın anne rahmi-

ne düşüş şartları olağan dışıdır ve kahraman 

aynı zamanda bir tanrının oğlu olarak kabul 

edilir”(Raglan, 2003:278), sözleriyle doğacak 

çocuğun üstünlüğünü ortaya koyar. 

Düğün yapılır, Zâhide Hatun hamile ka-

lır. Akyazılı Sultan, çocuğun doğumuna ya-

kın Hacı Dede’yi evine yollayarak doğumda 

bulunmasını ve kendini haberdar etmesini 

ister. “Var ehlin ile du’âda ol, Kara Demir’in 

zuhûrun gözet, sakın beni unutma. Kırk günü 

geçirme, ziyâretime gel”(Noyan, 1976:67), söz-

leriyle Kara Demir’in dünyaya geleceğini 

tekrarlar. Zâhide Hatun, Ramazan ayının 

bir perşembesi erkek bir çocuk doğurur. 

Müslümanlar için kutsal bir ay olan rama-

zanın ve yine kutsal olarak kabul edilen per-

şembenin seçilmesi, kahramanın kutsiyetini 

artırmak içindir.
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2. Ad Koyma

Vilâyetname’de ad koyma motifi , daha 

çocuk doğmadan karşımıza çıkarılır. Akya-

zılı Sultan, anne karnında bile olmayan kah-

ramanın doğacağını önceden müjdelediği 

gibi, ona bir ad vererek varlığını kabul etmiş 

olur. Çocuk doğduktan sonra Akyazılı Sul-

tan, Kıdemli Baba’yı davet eder, ona bebe-

ği göstererek adını “Demir” olarak bildirir. 

Daha sonra Dursun Baba ad koyma törenine 

gelir. Topluluk tarafından saygı gören kişi-

lerin çocuğu görmeye gelmesi ve ad verme 

töreninde bulunması, çocuğun kutunu ve 

donanımını artırmaya yönelik olarak destan-

larda da görülür. Vilâyetname’de çocuğun 

adı “Demir” olarak kabul edildikten sonra 

beşik düğünü adı verilen bir tören düzenle-

nir ve adı konur. Kahramanın adı gelecekte 

göstereceği başarıları yansıtması bakımın-

dan önemlidir. Ona, “Demir” adının layık 

görülmesi, sahip olduğu güç ve kuvvetten 

ötürüdür. Vilâyetname’nin çeşitli bölümle-

rinde “pehlivan cüssededir”(Noyan, 1976: 85), 

“Yiğit harmanında, cihân pehlivanı kürsüsünde 

oturan er sen imişsin”(Noyan, 1976:86), gibi 

sözlerle gücü ortaya konulmaktadır.

Demir Baba, on yedi yaşına kadar ev-

den çıkmaz. Kahramanlık mitoslarında da 

görüldüğü üzere kahramanın doğumundan 

yetişkin oluncaya kadar geçen süre anlatıl-

maz. Demir Baba da bir yiğit, bir er olunca-

ya kadar anlatı sahnesinde görünmez. “Ol 

genc-i hidâyet temâm yiğit olunca hâneden dışa-

rı çıkmadı”(Noyan, 1976: 69). On yedi yaşına 

geldiğinde Kıdemli Baba, Akyazılı Sultan’a 

Demir’i de alıp yanına gelmelerini, ona has-

ret kaldığını belirtir. Akyazılı Sultan, Kıdem-

li Baba’ya erişir, helalleşirler; Kıdemli Baba, 

tekkesini Akyazılı Sultan’a ısmarlayarak 

ruhunu teslim eder. Demir Baba da orada 

bulunanlardandır ve Kıdemli Baba’nın me-

zarını yapma şerefi ne nail olur. Kahraman 

topluluk içine çıkar, kabul görür ve değer 

kazanır. 

3. Kahramanın Yolculuğu

a)  Ayrılış

Destandan masala, hikâyeden menakıb-

nameye kadar pek çok anlatı türünün ana 

eksenini oluşturan yolculuğun ilk evresi, 

ayrılmadır. Kahraman kimi zaman kendi 

isteği ile yaşadığı yerden ayrılırken kimi za-

man şartlar bu ayrılığı gerekli kılar. Bazen 

ise aldığı bir çağrı onu yola çıkarır.

Akyazılı Sultan, Demir Baba’yı hiç ya-

nından ayırmadan onu yetiştirir; bu, kah-

ramanın gelecekte daha kolay yol almasını 

sağlamak için hazırlanmış bir durum olarak 

kabul edilebilir. Akyazılı Sultan bu dünya-

dan ayrılacağını hissettiğinde postunu De-

mir Baba’ya teslim eder; onun başını, sırtını 

sıvazlayarak bir nevi sahip olduğu güçleri 

ona devreder ve Hakk’ın rahmetine kavu-

şur. Kahramanın olağan macerası, birinin 

elinden bir şeyin alınmasıyla ya da birinin 

kendi topluluğunun üyelerinin yaşayabil-

diği ya da yaşanmasına izin verilen normal 

deneyimlerde eksik bir şey olduğunu hisset-

mesiyle başlar(Campbell, 2010: 164). Akya-

zılı Sultan için tamamlanan yolculuk, Demir 

Baba için başlangıcı oluşturmaktadır. 
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b) Aşama

Çeşitli nedenlerle evinden ayrılan kah-

ramanı çıktığı yolculukta yol boyunca çeşitli 

tehlikeler, zor durumlar beklemektedir. Bu 

yolculukta, yolculuğa çıkan kişinin, önce 

kendi “gölge”siyle tanışması, bu ürkütücü 

veya güçlü yönüyle birlikte yaşamayı öğ-

renmesi gereklidir. Karşıtlıkların uyumu ol-

mazsa bütünleşme sağlanmaz. Yolcu, kolek-

tif bilinçdışının arketipleri ile de karşılaşa-

cak, bunların ilginç çekimine kapılma tehli-

kesine göğüs gerecektir (Fordham, 2008:99). 

Kahraman yolculuğun sonunda hedefi ne 

ulaşacak ve “hazine”yi elde edecektir.

Kahramanın geçirdiği bu zorlukların 

her biri bir aşamadır ve kahraman eşikleri 

atlayarak daha güçlü hâle gelir. Bir ejderha, 

baş edilmesi güç bir sorun, güçlü bir düş-

manla karşılaşma gibi sıkıntılı dönemlerde 

toplumlar, bir kahramana ihtiyaç duyarlar. 

“Kahraman, hayatını kendinden daha büyük bir 

şeyler uğruna feda eden kişilerdir”(Campbell, 

2000:165). Demir Baba da yolculuğu sıra-

sında çeşitli sınavlardan geçmiş, bunları 

başarıyla atlatmıştır. Bu sınavlarda ona aklı, 

gücü yardım ettiği gibi sahip olduğu kera-

metleri de kullanmıştır. 

Demir Baba, dönemin önemli zatların-

dan biri olan Tursun Baba’nın yanına gide-

rek ona yedi yıl hizmet etmiştir. Demir Baba, 

bir gün kuzu kurban ederken kuzulardan 

birinin çok melediğini fark edip ona nedeni-

ni sorar. Kuzu, Demir Baba’ya annesinden 

süt hakkı için helallik dilemesini ister. Du-

rum Tursun Baba’ya bildirilir, o da kuzuyu 

ve annesini Demir Baba’ya verir. Hayvan-

ların dilini bilme ve onlarla konuşabilme 

motifi , birçok anlatı türünde kahramanın 

sahip olduğu bir özelliktir ve bu özellik, bu-

rada da karşımıza çıkmaktadır. Bunu Demir 

Baba’nın gösterdiği bir keramet olarak da 

değerlendirmek doğru olur. 

Demir Baba, Tursun Baba’nın yanında 

“ateşçibaşı” olarak da çalışır. Kalfalarıyla 

odun kesmeye gittikleri bir gün kalfalarına, 

biraz çalıştıktan sonra dinlenmelerini söy-

ler: “Bir odun kesmeden sonra gelin, bir mıkdar 

ârâm eyleyin, görelim Allâh ne gösterir”(Noyan, 

1976:77). Bir süre sonra çıkan rüzgâr ağa-

cın dallarını onlar için kesilmiş hâle geti-

rir, odunları yükleyip giderler. Olağanüstü 

güçlere sahip olma birçok kahramanın ortak 

özelliğidir. 

Demir Baba, Dursun Baba’nın ölümün-

den sonra, yedi yıl onun dergâhını bekler ve 

ardından bir yolculuğa çıkmak ister. Bu sıra-

da Bucak ülkesinden bir haberci gelir, mem-

leketlerinde bir ejderha olduğunu, bunun in-

sanlara zarar verdiğini ve memleketlerinde 

onunla baş edebilecek kimse olmadığı için 

kendilerini bu işten ancak Demir Baba’nın 

kurtarabileceğini anlatan ve onun gelmesi-

ni beklediklerini anlatan bir mektup getirir. 

Canavar, ejderha, dev ya da yırtıcı hayvanla 

mücadele etme motifi , kahramanın karşısına 

çıkarılan zorluklardır. Demir Baba’nın çıktı-

ğı yolculukta bir ejderha onu beklemektedir. 

Kaosun simgesi olan ejderha motifi  karanlı-

ğı ve kötülüğü de temsil eder. O nedenle ej-

derle kahramanın savaşı güneşle karanlığın 
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savaşını simgelemektedir(Bayat 2007:257). 

Demir Baba ejderhayı öldürmek için gerek-

li düzeneği hazırladıktan sonra bulunduğu 

yere gelir. Önce gök gürlemesine benzeyen 

bir nara atar, ejderhayı bu sesle sersemletir, 

bir müddet mücadele ettikten sonra onu öl-

dürmeyi başarır. 

Demir Baba’nın Moskova’ya yaptığı 

yolculukta düşman yine bir ejderhadır. De-

mir Baba’nın Bucak’taki ejderhayı öldürdü-

ğünü haber alan Moskova kralı, kendi ülke-

sindeki ejderhadan kurtulmak için Demir 

Baba’ya haber gönderir. Demir Baba ora-

daki ejderhayı da öldürmeyi başarır. Kral, 

Demir Baba’ya hayran olur. Ona bir ülke, 

mal, mülk, kul verir; gitmemesi için yal-

varır, ancak yolculuğunu tamamlamamış 

olan kahraman bir yere yerleşmez. “Oğul 

kıbel-i Rahmân’dan geldim. Durağım bunda 

değildir”(Noyan, 1976:98), diyerek tekrar 

yola çıkar. 

Kahramanı ortadan kaldırmak isteyen-

ler ona yönelik fi ziksel eylemlerde de bulu-

nurlar. Demir Baba’ya da bu şekilde saldı-

rılar düzenlenir. Üzerine kurşun boşaltan 

kişilere karşı Demir Baba kol gücünü ve 

elindeki asasını kullanarak onları mağlup 

eder. “Demir Baba Sultan’a bir tüfenk boşalttı. 

Demir Baba Sultan istedi kim gerü döne deyüp 

asa ile çaldı düşürdü”(Noyan, 1976:103). “De-

mir Baba Sultan ol sâhib-i meydân bir pençede, 

beşini onunu yıkdı.”(Noyan, 1976:103). Özel 

güçler tarafından korunan kahramana kar-

şı kurşun işlememekte ve kahraman, Tanrı 

istemedikten sonra ölmemektedir. Demir 

Baba, “Bana atılan kurşun atanı urur”(Noyan, 

1976: 103), sözleriyle bu durumu doğrular. 

Demir Baba yolcukları sırasında kera-

met göstermeye devam eder. Bunların her 

biri de aşama olarak değerlendirilmelidir. 

Bir gün Karakoç köyü yakınında otururken 

bir taşın ortasını genişçe oyduktan sonra, 

belinde taşıdığı kabağı çıkarır, kabağın su-

yunu oyduğu bölüme doldurur; orada bulu-

nanlar bu sudan içerler, kaplarını doldurur-

lar fakat su eksilmez, devamlı akar. Demir 

Baba’nın buna benzer bir başka kerameti de 

Şumnu nahiyesi yakınında gerçekleşir. Or-

manda gezinirken yanına gelen bir kişi “Yâ 

Dede Sultan n’laydı bir soğuk suyun olay-

dı” deyince Demir Baba asasının bir ucunu 

yere, diğer ucunu göğsüne dayayıp toprağa 

batırır ve oradan su çıkararak misafi rine ik-

ram eder. 

c) Dönüş

Kahraman çıktığı yaşam yolculuğunda 

karşılaştığı güçlükleri aşarak yolculuğunu 

tamamlar. Birey bu yolculukta uzun ruhsal 

disiplinler yoluyla kişisel sınırlamalarına, 

çekişmelerine, umut ve korkularına olan 

bağlılığını terk eder; hakikatin gerçekleş-

mesinde yeniden doğuş için gerekli olan 

öz-kıyımına karşı direnmez ve böylece en 

sonunda, büyük an için nitelikleri tam ola-

rak gelişmiş olur(Campbell, 2000:270). De-

mir Baba da her çıktığı yolculuk sonunda 

macerasını başarıyla tamamlayarak kendi 

bireyselleşme sürecine katkıda bulunurken 

içinde yaşadığı topluma da katkı sağlayarak 

evine geri döner.
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Dinî-tasavvufî edebiyat ürünleri ara-

sında yer alan Demir Baba Vilâyetnamesi, 

kahramanın doğumundan başlamak üzere 

monomitos kalıbına uygun olarak gelişir. 

Ayrılma ile başlayan dairesel hareket, aşama 

ile devam eder ve kişinin erginleşmesini ifa-

de eden dönüşle halka tamamlanmış olur.
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