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ELVAN ÇELEB!'NtN MEN.AKIB-NA.MES!* ·. ~ ~ '. 

8.A.DETTIN BULUÇ ' 

. ·:. . -
Bellibaşlı .muhteva ve özellikleri ile taµıtmak _i~tediğim menakı~:name, 

XIV. yüzyılda Anaddlunuıi ülılü, sUfi şairlerinden Aşık ·Paşa:'İııİı oğlu El
van ·Çelebi tarafından yazılmış, m~nzum bir eserdir:tı:k-Osmanlı tari~lerin
de~ kaynak 'ofarak geçeni bu menakıb-namenin. niteliği hakkında· son yıllara 
değin fazia bir şey bilinmemekte idi. B~ 'Yüzden onun : hakkında öne '·si!.:. 
rülen görüşler ·de birtakım tahminlerden ileri gitİnemişt'ir2 • Nihayet ·gu
nün birinde Kara~an'dan getirilen bir çuval .kitap arasında bu. değ~rli ese
rin yazma bir nüshası bulunarak Konya Mevlana. Müzesi kitapl~ğına mal 
edilmiştir. Bunun hikayesini M. Önder'in bir tanıtma yazısından öğreni
yoruz3. Böylece bu ön~mli eserin elimize geçmiş olması, büyük bir şans 
sayılır. · 

Bu yazmanın nitelikleri ÖI?-~e M .. Önder'in yazı~ında, daha sonra ise 
Abdülbaki Gölpınarlı tarafından geniş biçimde belirtilmiştir1• Eser, mes
nevi tarzında olup, «fe·ilatün mefMlün fe,ilün» veya·,: yerine gÖre·«.fa.<ilatün 
mefa•ilün fa•lün» vezni ile yazılmıştır. Bugün 118 yapraktan oluşan yaz- · 
ma, baş ve iç kısımdan biraz ekı:ıiktir; her sayf~da 11 satır vardır. Yazısı 
bakımından, çağının (XIV. yÜ~l) harekeli, ·güzel -bir nesih örneği sayı
·labilii. Başlıklar Farsça olup, dil bakımından aksaktır; Bu arada birta~ 
ayetler de geçmektedir. . 

.. .. 
* Bu yazı, Eylül 1978'de Sarajevo'da toplanan m~ Osm_anistlk Kongr.esi'ne su-

nula:n blldirlı;.in metnidir. · · · - · . . . . , . ' . · . 
:. 1 . Ali, A§ık Pci~a.-zaae Tarihi, !sÜı.nbul. 1SS2,' medh~l:; F. Babıı{ge~, .,,z?ie , frühos

· ~ıanischeti Jahrbücli.ei. ' des Urıidsch, Hannover 1925, ·s: 'ıı· ·· · · ·"· .. ·• "· !:'. '.: · · " 

2 F.M. Köprült.İ, · «Aşik Paş.a»· mad., İslam Anslltlope"disi, ' !Stanbul 1960, ~:. 'i, 
cüz: 9, s. 702; aynı müellif, «Aşık Paşa-Zade», mad., aynı eser, s. 708 
·: · 3 · Bk. .W iener Zeitschr·ift'.für die ·Kunde .ıles Morgenlanıles, ;t.959, .c. LV; s: 84-88 

4 Abdülbaki Gölpmarlı, Mevlana Müzesi Yazmalar Kataloğu, Ankara 1972,.c . . ı;n, 
s. 417-420 f;.\' . .:-. ::.:·.:: 
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2 Sadettin Buluç 

Menakıb-namenin adı, kitabın sonunda (118°) «ı[el-] Menapbü'l
~dsiyye. fi men§.şibi'l-ünsiyye» ( = Tanrısal mertebelerle ilgili kutsal 
menkıbeler) olarak belirtilmiştir. Yazar adı ise, başta üstünlü elif ile (El
van) biçiminde birkaç yerde zikredilmiştir; 3'"da : 

60°'da: 

1 

!y l:J~avend-i calim Ü dana 
.. Sen Kerem lal kemine Elvan'a. 

İşigüiide kemine J,culdan kem 
Çünkim. Elvan'dur ·iY. P,a.şa Muhliş 

Bu durumda F . Babinger'in Garib-name üzerine yazdığı bir makale
de5 (Elvan) adını (Ulvan) diye okuması doğru değildir. 
. : ~ . . . . . . . . . -·· . : 

· · " <;EI~Menalpbü'l-1.cudsiyye». bir yandan, c.edd-i a~la diye ·ıanıtılaıi Dede 
Gar~_ad.indaki ·:·şey~ ile, Elvan Çelebi'nin büyÜk dedesi ·Bfl.ba.· İlyas tiı.: 
r~ından 'ku'.rulup ·oğuifarı ve torunları .tar~fınqan· geliştİrilen _ Ba,b~iJik;in 
iarihçesini · aI?-latmı;tl,tt~, bir yandan d~ Selçuklu d.evrinilı. sonla;rıı:ı,a, dqğzıi 
Aiiadolu'm.İıi bazı sosyal ye. kültüi-eı' hadiselerine ışık tUlmaktadıi." · · · · 

• • • • :!. ... ' ' • • • • • .: • • • 

·· · Yukafıda· belirttiğim gibi, baştan biraz eksik olduğu : aiılaşı1an . yaz
ma, münac'at ile •ilgili ;Şu beyitlerle başlar : 

. . -

' . ~ . ' 

.,La-yezal ~ al;ıa<;l ]5:adim ü J.cadi~ . 
Zü'l~celal ü şamed calim ü naşi~ 
Fap.r ü bafil.c u kerim ü ral)im 
'öafir Ü raz~ u l;ıakim ü' «aıim. 

4 bt de münacatın sonunda : .. , 
. ' 

. Ruzi lcıl iy Müheymin ü Cebbar . 

. Bi-tenavvUk macani vü esr~r : · . . · . . 
: • ' . 

beyitindeh sonra, başlığa göre, bir na<t beklenirken,. ·aradan. y,apfak' düş
tüğü için, 5"'da Selçuk Sultanı (Alaeddin ?) ile Şeyh · (Ded~. :Garlcın ?) ,ve 
müridleri arasında geçen bir vak<a anlatılmaktadır. 6b v.dd. Şeyh Garlcın 
'Dede'iı.in 'baiı nitelik"ve ôzelliklerme· ayrilmıŞ-buiıiii:ı.i:yor. Buna.göre, Sey
<µ Ahm~d-i Ke~ir, kjikr~yen bir arslan sı!tın.cI:a ve e1lp'de kamçı ye!i.Iie hir 
yılan olciuğU ·fıalde · gelfr.k~n. Dede . . Gar.k.m duvara. l;ıiıüp onu kar.§Har._ .A, • 
. Gö.Ipın~r:lı'n.1n .. ~Iq1ında .. aCii ~·geÇeıi es~rde; değindiği .gibi~,' 'l>!l me~kıbe,' da-

. :: . 

. ..5·. Bk: · .Mitteüungen .. des 8eminars · /ür; OTientalisqlie. ·Spr<ic1ien, 1928', c. XXX, s . 
-91'-97 ...... ~ . ., .. : . . . " . 

6 Bk. A . Gölpmarlı, aynı eser, s. 417 v.d! "' 
. . : -:: ·. .ı 
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ha önce Ebfı Sa•id Ebü'l-Hayr ile Bayezid·i Bestami ve sonra Ha~ı Bektaş 
ile Seyyid Mahmfıd-i Hayrani arasında da geçer. Seydi Ahmed-i ~ebir, 
ünlü Şeyh Ahmed-i ·Ritai olup, H. 575 (1179)'de Basra'da ölmüştür. Buna 
göre, menkıbenin burada icadedildiği bellidir. 9a v:_dd. Dede Garl_on ile Ba
}?a İlyas arasındaki ilişkiye ayrılmışt~r. Burada E.bü'l-Beka diye . anıla~ 
Şeyh. İlyas ile Dede GarJpn bir mağarada buluştu~lur. Elvan Çelebi, b-q 

_iki ulu şeyhin bir araya gelmesiqi «mecma•ü'l-balm~yn» diye gösterip Şeyh 
UY.as'.ı şöylece över (14h) : 

•Arş µıra.lclu yaŞıl <alemlü Şeyb 
Boz bura.lclu vü nfır cimamelü Şeyb. · · 

Şak~ göre Tanrı, Baba İlyas'a bir boz burak sunmuştur; ayrıca adaŞı I:lı
zır da onun yoldaşıdır. Bundan sonra (17" v.d.) Baba İlyas'ın oğulları mah
zen-i esrar Ömer Paşa, mahmeded sahibi Mahmud, mekremet ehli Yahya~ 
«aI:ılaşü'l-ba~» diye vasıflandırılan Halis ve nihayet «eşrefü'l-b~~» ola
rak gösterile?J. ·Muhlis Paşa zikredilmiştir. 19b. v.dd. Selçuklu ~ulta;nı ,Aıa
eddin'in veziri ile birlikte Baba İlyas'a biat etmeleri ile bu sultanın Gıya
seddin tarafından zehirlenmesine ayrılmıştır. Menakıb-namede .. bu· iki· _sul
tandan birincisi rahmet, ikincisi nefretle anılır. 21"-30b'de- Çat k:adışı Kfı~ 
re Kadı ile Çat hakimi ·Rfızbih'in Baba tıyas'a karşı harekete geçmeleri 
nakledilmiştir. Bundan sonra (30b-36") Baba İshak'ın ayaklanmasına ge
çilip bununla ilgili hadiseler etraflıca anlatılmaktadır. Menakıb-name'ye 
göre, Şeyh tıyas'ın isteği hilafına Şam'dan Anadolu'ya geçip 'Amasyfl'ya 
gelen Baba İshak, sonunda Sultan Gıyaseddin'in kuvvetlerjne. yenjlerek 
savaŞ alanında .kaybolup gider. Baba İshak'ın y3,ndaşiarmdati '600 ~işi 
esir .alınıp 9ldürülmek üzere Antaıya'ya götµru1ur. :Burada ·ceıaled<Uıi-i 
Karatayi araya girip esirleri kurtarır. Bu .vakadaı:i ~onra (38b v.dd.) Ba
ba.tıyas .40 gün ~masya kalesinde t~tuklu. kalır; ve a~tık ölümü yaklaşan 
Şeyh, duvarı yararak içeriye giren boz atına . binip . T~ı'ya y:önelir·. 
39b-43"'de, Besmele'den sonra, Baba İlyas'ın oğull~1 Omer, Yaİıya.: M~h
mud, Halis Paşa'lar çe~~~li vasıfları ile . ~v.ülür~~r~~ Elvan Çelebi, dedesi 
Muhlis Paşa'ya geniş bit yer ayırır (~3b-66) ve bu .arada onu: . .. . . . :: 

Ol Çalap nfırıla ıolu .Paşa'm :'' · 
. ·oı::tcamudali ·yoiı: ulu :·pa;şa'll;i · ·.· 

ve bir başka yerde .: .. 
• •• • ·: • • • ~ : • .' .. :~ l ,. ; .... . . .. .. . . 

-. . . .. 
. I;Ialiş ü . Mubliş ibn-i ş~yb iıyas 

01 h~ayfın-bişa~ .pak-enfas · 

yollu metheder. Menakıb-namede (45b:-60a) geçtiğin~· göre,_ Baba 1lyas'm 



4· · : · . Sadettin Bulut · : 

zaviyesi yanınca, heniiz . beşikte . oulunan · Mlihlis, üç gün üç . gece ·ateşin 

içinde kalır; ancak Tanrı'nın kudreti ile yanmaz. Çat'da Şerefeddin' Ho
ca adında bir ulu kişi seferden dönerken zaviyeye uğrar; beşikte ağlayan, 
güiel bir çocuk görür~ Kendi evladı olmadığı için· bu yavruyu 'alıp eviıie. 
getirir, yedi yıl besler. Muhlis yedi yaşına .. girince (boz atıu·= · Baba İlyas). 
Misır'ı ona makam· yapar. ('Boz at) Muhlis'i sırtına alıp Mısır'da. Melik 
Zahir'in otağına götür.tir. Henüz ·yedi yaşında olmasına rağnien türlü dil 
bilen Muhlis, Mısır'da yedi yıl daha kalır ve daha ondört yaşında iken 
gayb işaretinin sırrına erer. (Boz bu.raklu), Rfu:n'a gitmesi için ona des
tur verir. Muhlis .yolda .'J,lirtakıni güÇlüklerle · karşılaştıktan sonra Rfun'a 
gelir. Orada herkesten . saygı görür'. Ancak Konya ahalisi ona karşı kötü 
dawaıii:r ve Sultan Gıyaseddin'e şikayete gidip .Muhlis'in sihirle uğraşn: 
ğını ve tahtta gözü olduğunu öne sürer. Bunun üzerine Muhlis hapse so
kulür. Yemeden içmeden, yüz gün zitıdanda kalır ve sonra mancıruka ko
nup atılır: Ancak Tanrı oiiun yardımcısıdır; Hızır yetişip onu daha hava
da iken tutar. Halk dehşet içinde kalır. Sonra Sultan çıkagelir, ·olup biten
leri öğrenince yeniden mancınıkla atılmasını emreder. Fakat yine boz atlı; 
yeşil' giysili bir ihtiyar yetişip Muhlis'i havada tutar. Bundan kısa blı
süre sonra da 'Sultan Gıyaseddin ölür. Böylece Şeyh Muhlis serbest· kalıp 
Arapkir'deki sarayına: çekilir. Bir müddet sonra sultanın sarayına davet 
edilir. ·Şeyh gelip altı ay orada kalır; yıl : H. 672. Menakıb-llame'de. (5'71' 
v.d.) bu tarihte Elvan Çelebi'nin babası Aşık Paşa'nın iki yaşında· ·olduğu 
ve Mevlaria Celaleddin Rfımi'nin aynı yılda öldüğü belirtilmektedir. . . . 
. · ~~etde .(s . . 60~-664) G~şehir'de halüe olarak bulu~an Şeyh Os:qıan~qan 
bahis geçer . . Günüri blrinde Muhlis Paş~ onµn zaviyesine inip b~zı v~si.~ 
yetlerde bulun.ur ve bu arada on yıl geçtlkden sonra· Şeyh'iıi .kızım, keQ.cll 
oğiu ,Ali'ye .(Aşık Paşa) vermesini diler ve sonunda· ölj.ir. Şeyh .M~}:il~s'lıi 
v~~iyetJni .yerine getiren halife Osman, .A..rapkir'e ada:m gönderip Aşık :ra·
·şa~yı GülŞehir'e çağırfr. Bu v~sile ile Elvan Çelebi, babasını :şö~le över : ·: 

. '· ' 

ç;µn gibi sözi yabtulu dayim 
.. etiz Ü il.cbal Ü devleti ~ayini 

NU.r. ağızlu beiiizlü nur sözlü 
I:Ia~ · bulu ·lı~ balpşlu lı~ gözlü. 

Aşık Paşa Gülşehir'e gelip halüe Osman'ın kızı ile evlenir. · 

Menakıb-name'de. Tanri'~ Aşık Paş~'ya zihiri, batıni her şeyi ver-
•• • 1 • 

diği anlatıldıktan sonra 69b-77'"da onunla ilgili · mübeşııerat, 77a_g2a'da 
·mekşfıfat ·ve:val!idat, ·s2a-87b'de ise Paşa'nın on faz.ileti ·sıralanmış:bulun-
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maktadır. Faziletleri arasında onuncusu o.Iıı.rak on bablı~ kitabı 
ıı&.me~ g9sterilmiştir. ·Elvan Çelebi 88b'de babasına : 

· Es-selamü <aleyk iy <Aşı.Is: 

" . Es-s.elamü •al~yk iy. şad* · . 

(Garib-

l)eyti .ile başlayan bir k.aside sı.İnar: Bunda~ sonra onun ,Ölümü. ~n1atiiır. 
89a.'dan AŞık PaŞa'nın a. 733· saferinin 13. saıı · glinÜ. (13' Ka~ım lS32), ~3 
yaşında vefat ettiğini öğreniyoruz. Elvan Çelebi bu vesile ile"(9lb v. d.'.) 
babasın;ı (Aş*} redifli, coşkun bir mersiye yazımıştır. . 
. , " Mennkıb-name'nin sonlarına doğru (94"-116a.) Baba :!lyQ.s ile Şeyh 
Muhlis ve Aşık Paşa.'mn halifeleri olan. Ayneddi.p., Şeyh Osman, Saruca, 
Şeyh Al~y, Şeyh Eşref, Ali~ir, Şeyh •Affan, Hacı Mi~an, Ebu Bekir, 
Se:Yfeddin, Habib, Ha~ı · Bektaş fanıtılmaktad~r. Bunlaru:ı aras~da· adı ge
çen Ede Balı, herhalde Osmanlı 'devletinin kurucusu Osinan· Bey'iıi kayın-
babası olmalıdır. .. .. 

MenalPb~nime'İiin bittiği tarih sonda (118") şu ,beyitle açıklaİıniak~ 
tadır. "· · .. "· · · · · 

İrdi encama naine-i kudsi 
Oldı tarih heft-şad Ü si si. 

. . : 

Buna göre «el-MenaI.abü'l-~dsiyye» H. 760 (1358/1359) ·da sona ermiştir. 
Bu '.tarih .ayrıca 101 b' de-de; geçer. Bu durumda M. Önder' in :yukarıda adı 
geçen makalesinde bitiş: tarihini h. 733 (1332/1333)' olarak,_göstermesi 
gerçeğe .uymamaktadır. Eser· l1811"da: · - .. .'' .. . .. 

İnkar Ü.cehli terk idüben gel .şafayıla . 
. . . . ı. ı . 

Ta kim ol.aı:ıın ol Çalabun.ral;u:netine ıuş 
' . . .. . . . 

beyti ile sona erer. . • ı"';. 

Elvan Çelebi menakıb-ıiamesinin elde edilmesi ile, bazı tarihi gerçek
ler ortaya çıkmış bulunmaktadır. Nitekim M. Fuad Köprülü, İslam Ansik
lopedisi'ndeki «Aşık Paşa» maddesinde «Amasya Tarihi» müellifi Hüse
yin Hüsameddin'i, Aşık Paşa ile ailesi hakkında bilgi verirken, herhangi 
bir kaynak göstermediğinden dolayı, haklı olarak eleştirir. Ancak Köp
rülü'nün bu konuda yine H. Hüsameddin'den aktardığı bilgilerin, Elvan 
Çelebi menakıb-namesi ile yer yer doğrulandığı görülmektedir. Bu arada 
«el-Mena]pbü'l-~dsiyye» il~ ortaya . çıka~ başlıça gerç~~ler şunlardır : 

·, 1. F. Köprülü, Y-ukarıd~· değilimin «Aşık Paşa» madde~inde, Hüs.eyin 
Hüsameddin'e ··dayanarak, Baba):iyş.s'ın ogl~ ve A~ık ):>~ş~'nıil: · babası 



. ·. · Sadettirı İJuluç' · .: 

Muhlis. Paşa'nın Misır~da öldüğünü yazar. Ancak Elvaıi· Çelebi menakıb
namesinden anlaşıldığına ,gôre, Muhlis Paşa Mısir'da değil, Anadolu'da 
ve bu arada belki Kırşehir v.eya Arapkir'de ölmüş olmalıdır. 

. . . •' , . \ 

2. Muhlis Paşa'nın oğlu .. Aşık Paşa'nıiı birtakım siyasi işlere karış
tığı ve l;>u aracia elçi olara:k M~sır.'a gittiği ö:ııe .sürülniüştür.7• Oysa ,Elvan 
Ç~İebi . buİıdı;t~. I.;ıiç .~ah~etniez .. Ona göre, .Aşik Paşa daha ,genç yaşında 
c;l~ya jşlerine· ~arŞı i~g}si~ kafarak tam bir veli gibi yaşainiŞtır . . · · . - . . . . . . . ' . . 

. . ... ·. 

,· : .· .. . 

; 7 Bk. M-.F. Köprülü, · «Aşık Paşa» mad., aynı eser, s. 701 
. 8 Hüseyin .Hüsameddin, A~asya Tdriki, İstanbul 1327-1330, c. I, s. 109. 

~ .. . Men~ıtı:bıiame•nlıı diİi üzeriİıe bir. bildiriyi, _şubat 1979'da :futanbul'.da toplanai 
n ;'Mllli 'İ'Ürkolojt Kongresi'ne sunmu§ bulrinuyorUnı. · . 


