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EVL�YA ÇELEB�N�N SEYAHATNÂME’S�NDE VEYSEL KARAN�* 

VEYSEL KARANÎ IN EVLIYA ÇELEBI’S SEYAHATNÂME 
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Öz 

Onyedinci yüzyılın büyük �slam gezgini Evliya Çelebi (1611-1682?), uzun yıllar gezdi, 
gördü, yazdı ve geride bizim için çok güzel ve önemli dev bir kaynak eser olan on ciltlik 
Seyahatnâme’yi bıraktı. Seyahatnâme’de; yazarının u�rayıp gezdi�i sayısız yerin co�rafi yapısı, tarihi, 
folkloru ve sosyo-kültürel, dinî, demografik, siyasî, ekonomik, antropolojik, etnolojik, lingüistik ve 
sosyolojik durumları hakkında geni� ve ayrıntılı bilgiler bulursunuz. Evliya Çelebi, eserinde, gördü�ü 
ve gözlem yaptı�ı yerle�im birimlerinin toplumsal yönlerini ustalıkla tasvir etmektedir; gündelik 
hayatı, kadın-erkek ili�kilerini, yiyecek ve içecekleri, isim kültürünü, �ehircili�i, toplumsal 
farklıla�mayı, zevk, e�lenme ve dinlenme kültürünü, toplumun çe�itli tabakalarının kıyâfet 
kültürünü, müzik, sanat, meslek ve zanaatı, inanç ve din durumunu, a�k yönünü, tabiat-insan 
ili�kisini, sosyal problemleri, nüfusu, ekonomik kaynakları, yönetici-yönetilen ili�kilerini, adalet-
zulüm durumlarını, isyan ve çatı�maları kendine özgü yöntem ve yakla�ımıyla ele almaktadır. Evliya 
Çelebi’nin ele aldı�ı konular arasında biyografiler de önemli bir yer tutmaktadır. Seyyah, dinî-tarihî 
�ahsiyetlerin hayatına dair bilgiler vermekte, onların ya�adıkları yerlerdeki insanlar tarafından nasıl 
algılandıkları, popüler kültürde nasıl bir yere sahip oldukları hususunda tarihsel, folklorik ve 
“sosyolojik” bakı� açılarından yararlanarak gözlem ve görü�me teknikleriyle özgün bilgilere 
ula�makta ve onları kendi yorumlarını katarak bizlerle payla�maktadır. Bu çerçevede Evliya Çelebi, 
tarihsel bir �ahsiyet olan ve popüler dinde tarih üstü mitolojik bir kahraman haline gelmi� olan 
Veysel Karani (Üveys el-Karenî/Karnî) (555/560-657) hakkında dikkate de�er bilgiler vermektedir. 
��te bu çalı�mada  Evliya Çelebi’nin, Seyahatname’sinde Veysel Karanî hakkında ortaya koydu�u 
bilgiler ele alınmaktadır. Seyahatname’nin ba�lıca kaynak olarak alındı�ı çalı�mada konuyla ilgili 
kaynaklardan yararlanılarak Evliya Çelebi’nin konuya dair verdi�i bilgiler anla�ılmaya gayret 
edilmektedir.    

Anahtar Kelimeler: Evliya Çelebi, Veysel Karanî, �slam, Hz. Peygamber.  

 

Abstract 

Evliya Çelebi (1611-1682), a big �slamic traveller of XVIIth century, travelled, saw, observed, 
and wrote long years and left for us Seyahatnâme (Travel Book) which is a very beautiful, important, 
and great source work in ten volumes. This book gives important informations about Anatolia and is 
our only domestic source regarding a lot of subjects. In Seyahatnâme there are the extensive and 
detailed information about the geographical structure, history, folklore, and socio-cultural, religious, 
demographic, political, economic, anthropological, ethnological and sociological situations of 
numerous place. Evliya Çelebi, in his work, expertly descripts the social aspects of residential units 
where sees and observes, and habdles the everyday life; the women-men relations; the food and 
drinks; the culture of name; the urbanism; the social differentiation; the culture of pleasure, recreation 
and rest; the culture of clothing, music, art, profession and craft; the belief and religion; the love; the 
nature-human relations, the social problems, the population, the economic resources, political 
relations and the rebellions and conflicts of cases various strata of society with its own methods and 
approaches. The biographies occupies an important place in the themes Evliya Çelebi handles. 
Traveller provides information about the life of the religious-historical figures, accesses the original 
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information about how they are perceived by people in their places and what kind of place they have 
in popular culture with observation and interview techniques and by taking advantage of the 
historical, folkloric, and "sociological" perspectives. In this context, Evliya Celebi provides the 
remarkable information about Veysel Karani (Uveys el-Karenî/Karnî) (555/560-657) who is a 
historical figure, and also has become a meta-historical mythological hero in popular religion. This 
study covers the information Evliya Celebi reveals about Veysel Karani in his Seyahatnâme.  

Keywords: Evliya Çelebi, Veysel Karanî, Islam, Prophet Muhammed. 

 

 

 
G�R�� 

Elinizdeki çalı�ma, Evliya Çelebi’nin Veysel 
Karanî’ye (Üveys bin Amir el- Karani) yakla�ımını, 
onun hakkında verdi�i bilgileri konu edinmektedir. 
Çalı�ma, büyük gezginin güzel eserini okumaktan 
heyecan duyan bir yazarın söz konusu heyecanını 
okurlarla payla�ma dü�üncesinin birer ürünü olan bir 
denemeden ibarettir.   

Çalı�mada, Evliya Çelebi’nin üslup, tarz ve dilinin 
öne çıkmasına özen gösterilmeye ve bundan dolayı da 
Veysel Karanî hakkında bilgi verirken Seyahatname’nin 
dı�ına çıkılmamaya çalı�ılmı�tır. 

Onyedinci yüzyılın büyük �slam gezgini Evliya 
Çelebi (1611-1682?), uzun yıllar gezdi, gördü, yazdı ve 
geride bizim için çok güzel ve önemli bir kaynak eser 
olan on ciltlik Seyahatnâme’yi bıraktı. “Abd-i fakîr u 
hakîr u pür taksîr Evliyâ-yı bîriyâ” (bkz. 1314a: 361; 
1314b: 3; 1996: 9; 1999: 7; 2001: 9; 2005a: 1 vd.), eserini 
çok canlı bir dille kaleme almı�tır. Seyahatnâme’de, 
yazarının u�rayıp gezdi�i sayısız yerin co�rafi yapısı, 
tarihi, folkloru ve sosyo-kültürel, dinî, demografik, 
siyasî, ekonomik, antropolojik, etnolojik ve sosyolojik 
durumları hakkında geni� ve ayrıntılı bilgiler 
bulursunuz. O nedenle bu eser, Osmanlı toplum 
yapısını, ekonomisini, siyasî-idarî-askerî veçhesini, dinî 
yapısını anlamak bakımından sosyal bilimciler için 
vazgeçilmez bir kaynaktır. Denilebilir ki, Evliya Çelebi, 
eserinde, gördü�ü ve gözlem yaptı�ı yerle�im 
birimlerinin toplumsal yönlerini ustalıkla tasvir 
etmektedir; gündelik hayatı, kadın-erkek ili�kilerini, 
yiyecek ve içecekleri, isim kültürünü, �ehircili�i, 
toplumsal farklıla�mayı, zevk, e�lenme ve dinlenme 
kültürünü, toplumun çe�itli tabakalarının kıyâfet 
kültürünü, müzik, sanat, meslek ve zanaatı, inanç ve 
din durumunu, a�k yönünü, tabiat-insan ili�kisini, 
sosyal problemleri, nüfusu, ekonomik kaynakları, 
yönetici-yönetilen ili�kilerini, adalet-zulüm 
durumlarını, isyan ve çatı�maları kendine özgü yöntem 
ve yakla�ımıyla ele almaktadır. Aslında Evliya Çelebi, 
bu ve benzeri konuları ele alırken bir tür “sosyolojik 
okuma” da yapmaktadır. 

Seyahatnâmeler, bilhassa tarih ve sosyoloji 
ara�tırmaları için paha biçilmez eserlerdir. Gezilen 
yerlerin tarihî, sanatsal, sosyo-kültürel, ekonomik, dinî 
ve siyasal yönleriyle ilgili çok önemli bilgiler veren bu 
kaynaklar, özellikle tarihin ve sosyal hayatın ço�u 
kimseye gizli kalan yönlerini if�a etmeleri bakımından 
kıymetli hazinelerdir. Evliya Çelebi’nin büyük eseri 
Seyahatnâme, büyüklü�ü ve içine aldı�ı konuların 
çe�itlili�i, anlatım tarzı ve metodolojisi, dili ve üslubu, 
verdi�i bilgilerin geni�li�i gibi noktalarda gerçekten de 
de�erli bir hazinedir.  

Saray kuyumcuba�ısı Dervi� Mehmet Zıllî’nin o�lu 
olan ve özellikle Kur’an hafızı olması ve sesinin de çok 
güzel olması münasebetiyle Saray’la ili�kileri erken 
ya�larda ba�layan Evliya Çelebi (1611-1682?), 
Seyahatnâme’yi zamanına göre kolay anla�ılan bir dille 
yazmı�tır. Ahmet Mithat’ın (1314: kef) “Ne açık bir lisan 
ile yazılmı�? ...” diyerek anla�ılırlı�ını belirtti�i bu dil, 
akıcı, sürükleyici ve yer yer e�lencelidir. Bu üslubuyla 
Evliya Çelebi, nâm-ı di�er Evliyâ-yi bîriyâ, sanki 
kar�ınızda sizinle konu�uyormu�çasına konuları canlı 
bir biçimde ele alır ve sunar. Son çözümlemede 
denilebilir ki seyyahımız 50 yıllık bir gezi serüveniyle 
gördü�ü yerlerde yaptı�ı gözlemleri, açık bir dille ve 
yorumlar katarak Seyahatnâme’sinde yazmı� ve böylece 
sonraki ku�aklara çok önemli bir bilgi kayna�ı 
bırakmı�tır. Seyyah-ı âlem, Seyahatname’sinde 
aktüaliteyi ele alır, ama ele aldı�ı güncel olmayan 
konuları da güncelle ili�kilendirmeye, bir bakıma 
güncelle�tirmeye ayrı bir önem verir. Geçmi�, �imdi ve 
gelece�i öylesine bir iç içelik içinde ele alır ki sizin 
dı�ınızda olan olayları veya nesneleri sizinle bir �ekilde 
ba�lantılandırır. (Okumu�, 2006; Okumu�, 2007a).  

Evliya aslen Kütahyalı olup Fetih’ten sonra 
�stanbul'a yerle�mi� olan bir aileye mensuptur. 
1020/1611’de �stanbul’da dünyaya gelmi� ve 
“do�du�unda kula�ına ilk Ezan-ı Muhammedî 
�eyhülislam Sun’ullah Efendi tarafından okunmu�tur.” 
Evliya Çelebi (1314a: 361), hiç evlenmemi�tir. Hafızdır, 
sesi güzeldir, musiki�inastır. Hafız ve güzel sesli olu�u, 
onun erken ya�larda Saray’la ve Osmanlı Padi�ahıyla 
tanı�masında önemli bir etkendir. Nitekim kendi 
anlattı�ına göre 1045 yılında, yani genç denecek 
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ya�larda, Ramazan Ayının Kadir Gecesi’nde Kur’an 
okurken Kozbekçi Muhammed A�a ve Silahdar Melek 
Ahmed A�a gelip kendisini Padi�ah Gazi Murad Han’a 
götürürler (1996: 99 vd.). O kar�ıla�mada ve 
sonrakilerde gezginimizin padi�ahla kısa ve uzun 
mülakatları olur. Mülakatın konuları içinde Kur’an ve 
müzik, a�ırlıklı bir yer tutar. Evliya Çelebi’nin kendi 
ifadelerinden (1996: 10-102) musiki konusunda oldukça 
ihtisasla�mı� oldu�u anla�ılmaktadır. 

Evliya Çelebi’nin seyahat serüveninin ba�langıç 
öyküsü oldukça ilginç ve manidardır. Gezginimiz, hep 
seyahatler yapmayı arzu eder ve bu arzusunu bir 
rüyasında Hz. Peygamber’e iletmek ister; fakat bu 
rüyasında “�efaat ya Rasulallah” diyece�ine “Seyahat 
ya Rasulallah” der (1314a: 27-33); 1314b: 4) ve böylece 
gezi macerasını ba�latır (1996: 9-11). Rüya hikayesinde 
anlattı�ı gibi seyahat hayatını ba�latan Osmanlı seyyahı, 
sadece gezmekle yetinmez, gezip gördüklerini ba�ka 
insanlarla ve gelecek ku�aklarla payla�mak ister ve bu 
nedenle yazar ve anlatır. Uzun uzun yazarak anlatması, 
onu birçok seyyahtan da ayrı bir yere koyar (Necib 
Asım, 1314: cim-dâl). Gerçekten de seyahat etmek ve 
gezilerini kitapla�tırmak, belki de Evliya Çelebi’nin en 
önemli özelli�i ve zevkidir (Evliya Çelebi, 1314a: 27-33). 
Evliya, gezilerinin en güzel ve en anlamlı ürünü olarak 
da Seyahatnâme gibi bo�lu�u ba�ka bir �eyle 
doldurulamayacak �ahane bir eseri bize bırakmı�tır. 

Evliya Çelebi, �stanbul dı�ına ilk yaptı�ı Bursa 
gezisinden sonra babasının rüyasında da seyahat 
edece�inin teyid edildi�ini belirtir. �kinci ciltte 
anlattı�ına göre (2005b: 71-74) ailesine haber vermeden 
Bursa’ya yaptı�ı seyahatten dönü�te babası, 1050 
Muharrem’in a�urası (02.05.1640) gününün gecesinde 
rüyasında Bursa’da oldu�unu gördü�ünü ve o gece pek 
çok evliyanın gelerek Evliya Çelebi’nin seyahatine izin 
vermesini istediklerini söyler. Babası seyahatine izin 
çıktı�ını belirttikten sonra o�luna nasihatte bulunur. 
Nasihatinde seyahatlerinde dikkat etmesi gereken 
hususları, örne�in ya�lılara saygı göstermesini, 
namazlarını kaçırmamasını, iyi insanlarla dost olmasını, 
kanaatkâr olmasını, büyük velileri ziyaret etmesini, belli 
ba�lı kitapları okumayı ihmal etmemesini vs. ö�ütler. 
Babasının nasihatinde dikkati çeken önemli bir husus, 
gezip gördü�ü yerlerdeki “ziyaretgâhları, ovaları, 
çölleri, da�ları, ta�ları, a�açları, yöreleri, havasını, 
suyunu, görmeye de�er eserlerini, kalelerini, fatihlerini 
vs. özellikleriyle yazıp Seyahatnâme adıyla bir kitapta 
toplamasını istemesidir  (2005b: 71-74). Babasının 
ö�üdünden sonra Evliya Çelebi (2005b: 74), babasıyla 
birlikte on iki büyük �eyhin elini öptü�ünü ve onların 
hayır dualarını aldı�ını da belirtmektedir.   

Evliya Çelebi, güzel eserinin bazı yerlerinde 
seyahat mesle�ini ayetlerle de delillendirir. Bu ayetleri, 

kimi zaman da bazı büyüklerinin kendisine nasihat 
ederken hatırlattıklarını belirtir. Bu ba�lamda “De ki 
yeryüzünde dola�ın …” diye ba�layan veya buna 
benzer ayetleri (mesela 34/Seb’e, 18; 6/En’am, 11; 
30/Rûm, 50) zikreder (2005a: 6-7). Bu ayetleri de 
aktardı�ı bir yerde yapaca�ı yolculukla ilgili olarak 
gördü�ü rüyayı ve rüyasıyla ba�lantılı olarak gezmenin 
önemini anlatmaktadır. Kütahya’yı da görüp gezdi�i 
yolculu�u ele aldı�ı dokuzuncu cildin ba�ında bu konu 
ba�lamında “Sebeb-i seyahat-i Mekke ve Mina” 
ba�lı�ıyla 1081 yılının Kadir Gecesi’nde Ebû Eyyûb el- 
Ensar’ın mezarını ziyaret edip dua etti�ini ve o gece 
riyasız samimi bir biçimde uyuyup rüya gördü�ünü 
ifade etti�i yerde ayetler getirerek gezmenin önemini 
anlatmaktadır (2005a: 6). 

Tamamı 10 cilt olan eserini fasıllar veya konusuna 
göre çe�itli ba�lıklar halinde düzenleyen ve her bir 
ba�lık altında görüp gezdi�i yerlere göre farklı bir 
konuyu ele alan gezginimiz, gezi edebiyatı ve kültür 
tarihimiz açısından son derece önemli bir kaynak olma 
özelli�i ta�ıyan Seyahatname’sinde çok önemli konulara 
yer verir. Bunlar arasında hikayeler, menkıbeler, 
rivayetler, temsiller, türküler, mani, halk �iirleri, 
mitoloji, masal, a�ız farklılıkları, halk oyunları, giyim-
ku�am, e�lence, kom�uluk ili�kileri, ekonomik durum, 
idarî yapı, inançlar, ya�am biçimleri, adetler, toplumsal 
yapı, sanat ve zenaatler, zevkler, nüfus, dil, etnik yapı 
vs. sayılabilir. Bunlara ek olarak gördü�ü yerlerin 
mimarî ve fizikî yapısından, örne�in evlerinden, 
camilerinden, mescidlerinden, çe�melerinden, 
kiliselerinden, manastırlarından, havralarından, 
hanlarından, saraylarından, konaklarından, 
hamamlarından, kulelerinden, kalelerinden, 
surlarından, yollarından, evliyasından, 
kahramanlarından, büyük adamlarıdan vs. de söz eder 
(Okumu�, 2006).  

�unu da eklemek gerekir ki Evliya Çelebi, 
gördüklerini anlatır ve yorumlarken sıklıkla ayet ve 
hadisler getirmeye ayrı bir önem vermektedir. Evliya 
Çelebi, ayrıca gördü�ü yerler hakkında bilgi verirken 
oralar hakkında daha once yazılı kaynaklarda gördü�ü 
bilgilere de ba�vurmayı ihmal etmez. Ele aldı�ı 
hususlara bakılacak olursa, Evliya Çelebi, sosyal tarih 
açısından çok önemli bilgi ve belgeler bırakmı�tır 
(Okumu�, 2007b). Evliya-i seyyah-ı âlem’in eserinin bir 
di�er özelli�i de, �iirle anlatımdır. E. Çelebi, gerek kendi 
�iirleriyle, gerekse ba�ka �airlerin �iirlerinden yaptı�ı 
alıntılarla eserini daha da güzelle�tirmektedir.  

Seyahatnâme’nin yazarı, görüp gezdi�i yerlerde 
dostlar edinmeye özel bir önem verir. O yerlerin önemli 
ve mümtaz �ahsiyetlerini ziyaret eder, onlarla tanı�ır. 
Gezerken ve notlarını alırken tanı�tı�ı ve ili�ki kurdu�u 
insanlarla bir tür röportaj yapar, onların bilgilerini 
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de�erlendirmeye alır. Bu durumu Seyahatnâme’nin pek 
çok yerinden anlamak mümkündür (Okumu�, 2007a). 
Bu çalı�mada, her ne kadar devlet memuru olsa da 
aslında asıl mesle�i seyyahlık olan Evliyâ-yı bîriyânın 
Seyahatname’sinde Veysel Karanî ele alınmaktadır. 
Evliya, kıymetli eserinde bir yandan Osmanlı folk �slam 
kültüründe mitolojik bir �slamî kahraman olarak Veysel 
Karanî’ye dair önemli bazı hususlara i�aret ederken, öte 
yandan da tarihsel olarak bazı orijinal bilgiler 
vermektedir. 

VEYS EL-KARANÎ’N�N ADI 

Evliya Çelebi, Veys el-Karanî’nin adını genellikle 
bu �ekilde, yani Veys el-Karanî olarak verir, ama bir 
yerde Üveys olarak zikreder (2007: 269). 

VEYSEL KARANÎ’N�N YÜKSEK MAKAMI 

Evliya Çelebi, Veysel Karanî’ye yüksek bir makam 
atfetmektedir. Nitekim seyahat serüvenine temel te�kil 
eden rüyasında ona, Camide, Hz. Peygamber (s) ve 
Sahabe’nin önde gelenlerinin bulundu�u toplulu�un 
içinde ve mihrabın önünde yer vermektedir (1996:9-10): 

Ve ba'de du'â ve hayr-ı senâ ol zıllu'llâh-i rûy-i 
zemîn, nizâm-ı intizâm-ı  'arzı olan es-Sultân ibnü's-
Sultân es-Sultân Gazi Murâd Hân-ı Râbi' ibnü's-
Sultân Ahmed Hân ibnü's-Sultân Muhammed Hân 
ibnü's-Sultân Murâd Hân-ı Sâlis ibnü's-Sultân Selim 
Hân-ı Sânî ibnü's-Sultân Süleyman Hân b. Selim 
Hân-ı Evvel b. Bâyezid Hân-ı Sâni b. Ebü'1-feth 
Sultân Muhammed-i Sâni rahmetullahi 'aleyhim 
ecmaîn {üzerlerine olsun}. Amma bu 
müsveddâtımıza �ürû' itdi�imiz mahalde hıdmeti 
�erifiyle �erefyâb oldu�umuz pâdi�âh-ı cem-cenâb 
fâtih-i Ba�dâd-ı Behi�t-âbâd Sultân Murâd Hân Gazi 
tâbe serâhıt �ark-ı garik-i rahmet ola. Anların zamân-
ı saltanatlarında Hicret-i Nebevî'nin sene 1041 
târihinde piyadece Belde-i Tayyibe ya'ni Mahmiye-i 
Kostantiniyye etraflarında olan kurrâ ve kasabâtları 
ve nice bin hadîka ve gül gülistânlı bâ�-ı iremleri 
seyr ve tema�a iderek hâtıra seyâhat-ı kübrâ arzuları 
hutur idüp aya peder ve mâder ve üstâd ve birader 
kahırlarından niçe halâs olup cihân-ge�t olurum 
diyü her ân Cenâb-ı Bârî'den "Dünyâda sıhhat-i 
beden, seyâhat-i tam, âhır nefesde imân" recâsında 
idim. Ve dâ'imâ dervi�-i dil-ri�ân ile hüsn-i ülfet 
idüp �eref-i sohbetleri ile mü�erref olup, ekâlîm-i 
seb'anın ve çâr-gû�e rûy-i zemînin evsâfın istimâ' 
itdikde can u gönülden seyahate tâlib ve râ�ıb olup 
âyâ 'âlemi tema�a idüp "Arz-ı Mukaddese'ye ve 
Mısr ve �am'a ve Mekke ve Medine'ye varup ol 
Mefhar-i Mevcudat hazretlerinin Ravza-i 
Mutahharası'na yüz sürmek müyesser ola mı?" diyü 
zar ü giryân ve serseri ve nâlân olurdum. Hikmet-i 
Huda sebeb-i seyahat ve ge�t ü güzâr-ı vilâyet olan 
mahla�-ı hakîr-i fakîr ve dâ'i-i kesîrü't-taksir seyyâh-
ı 'âlem ve nedim-i âdem, Evliyâ-yı bî-riyâ b. Dervi� 
Muhammed Zilli dâ'imâ ed'iye-i me'süre-i istihareye 
tâlib ve müdavim ve esniye-i mevfüre-i mü�errefeye 
râ�ıb ve mülâzım olup Hikmet-i Rabbani ve 
hidâyet-i Yezdânî, sûre-i kerîm-i Furkâniyye ve 
âyât-i 'azîme-i Kur'aniyye berekâtiyle dil-i çe�m-i 
'alîl Cenâb-ı Hazret-i Celîl tarafından istimdad taleb 

idüp maskıt-ı re'isimiz olan �slâmbol'da künc-i 
mihnethânemizde girde-bâli�-i nâli� üzre hâb-ı 
murâd yasdanup bin kırk muharreminin leyle-i 
'a�uresi idi kim bu hakir beyne'n-nevm ve'1-
yakazada iken görürümki Yemi� iskelesi kurbında 
Ahi Çelebi câmi'i nâm cami' kim helâl-i zülâl mâl ile 
in�â olunmı� bir müstecâbü'd-da've câmi'-i 'atîkdir. 
Menâmımda hakîr kendümi ol cami'de gördüm. 
Derhâl cami'in kapusı kü�âde olup pür-silâh 'asker 
ile câmi'-i münevverin içi nür-ı münevver-i cemâ'at-i 
ke�ireyle mâlâ-mâl olup �alât-ı fecrin sünnetin edfı 
idüp salâvât-ı �erîfeye me�gul oldılar. Me�er hakir 
minber dibinde sakin olup bu münevver vech-i 
hasenli cemâ'ati tema�a itmede hayran oldum. 
Hemân cenbimde olan cana nazar idüp "Benim 
sultânım cenâb-ı �erifiniz kimdir, ism-i �erifiniz bize 
ihsan buyurunuz" didim. Anlar eyitdi '"A�ere-i 
Mübe��ere'den kemanke�lerin pîri Sa'd Vakkas'ım" 
didikde dest-i �erifin büs itdim. "Ya sultânım, bu sa� 
cânibde nura müsta�rak olmı� cemâ'at-i mahbüb 
kimlerdir" didim "Anlar cümle ervâh-ı enbiyâdır. Ve 
gerü safda cümle ervâh-ı evliya ve e�fiyâdır ve 
bunlar ervâh-ı sahebe-i kiram ve muhacirin, ensâr 
ve erbâb-ı suffa ve �ehidân-ı de�t-i Kerbelâ ve 
asdıkâdır. Ve bu mihrabın sa�ındaki Hazret-i Ebâ 
Bekr ve Hazret-i 'Ömer'dir. Ve mihrabın solunda 
Hazret-i Osman ve Hazret-i Ali'dir. Ve mihrâb 
önindeki külâhlıca âdem Hazret-i Risâlet'in dünyâ 
ve âhıret karında�ı Hazret-i Veysel Karâni'dir. Ve 
cami'in solında divâr dibinde siyah çerde âdem 
senin pirin Hazret'in mü'ezzini Bilâl-i Habe�î'dir. Ve 
bu aya� üzre cemâ'ati saf saf bozan ve düzen 
kasırü'1-kâme âdem 'Amr-i Âyyâr Zamîrrdir. ��te bu 
'alem ile gelen 'askerki kızıl kanlı esbaba müsta�rak 
olmı�lar Hazret-ı Hamza-i ba-saia ve cemi'ı ervâh-ı 
�ühedadır diyü cümle cami içindeki cemâ'atı birer 
birer bu hakire gösterüp her kankısına nazarım 
ta'alluk itdi ise dest-ber-sine idüp nazar a�inalı�ı 
idüp taze can buldum. "Yâ sultanım bu cemâ'atin hu 
câmi'de cem' olmalarının aslı nedir" didim. Azak 
câniblerinde cuyû�-ı muvahhidînden Tatar-ı sabâ-
reftâr "askeri muztâribü’l-hâl olma�la Hazret'in 
himayesinde olan bu �slambol'a gelüp andan Talar 
Han'a imdâda gideriz; �imdi Hazret-i Risalet dahi 
�mam Hasan ve imam Hüseyn ve on iki imâmlar ile 
ve bizden gayrı A�ere-ı Mübe��ere ile gelüp sabah 
namazının sünnetin eda idüp sana kamet eyle diyıı 
i�aret buyururlar; sen dahi savt-ı a'la ile ikamet-ı 
tekbir idüp ba'de's-selam Âyetü'l-kürsî'yi tılavet eyle, 
Bilâl Sübhanallah desin, sen Elhamdüli'llah, Bilâl 
Allâhü ekber desin, sen amin de. Ve cümle cemâ'at 
'ale'l-'umûm tevhîd ideriz. Ba'dehû sen Ve salli 'âlâ 
cemî'i'l-enbiyâ-i ve'l-mürselîn ve'l-hamdüli'llâhi 
Rabbi'l-'alemîn diyüp kalk, neman mihrâbda Hazret-
i Risâlet otururken dest-i �erifin bûs idüp "�efâ'at yâ 
Resülu'llâh" diyüp recâ eyle" diyü Sa'd Vakka� 
yanımda oturup cümle ta'lim eyledi. Anı gördüm, 
cami' kapusından bir nûr-ı mübîn berk urup cami' 
içi nur iken nûrun 'alâ nûr olunca cümle Sahabe-i 
Kiram ve ervâh-ı enbiyâ ve evliya aya� üzre hazır 
durdılar. Sa'âdetle Hazret-i Risâlet ye�il 'alemi 
dibinde, yüzinde nikahıyla, elinde 'asâsıyla, belinde 
kılıcıyla, sa�ında �mâm Hasan ve solında �mâm 
Hüseyn ile zahir olunca mübarek sa� pây-i �eriflerin 
câmi'-i münevver i ç re b'ism-i ilâh ile koyup 
mübarek vech-i �erifinden burka'ın kü�âde kılup 
"Esselamü 'aleyk ya ümmetî" buyurdılar. Cümle 
Huzzâr-ı meclis "Ve aleykümu’s-selam yâ Resüla'llâh 
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ve ya Seyyide'l-ümem" diyü selâm aldılar. Hemân 
Hazret mihraba geçüp iki rek'at sünnet-i fecri eda 
idüp hakire bir deh�et ve vücuduma bir lerzân vâki' 
oldı. Amma Hazret'in cemi'-i e�kâline nazar 
eyledim. Hilye-i Hâkâni'de tahrîr olundı�ı üzre idi. 
Ve yüzinde burka'ı al �al idi. Ve destâr-ı �erifi on iki 
kolanlı beyaz �a� idi. Ve hırka-i �erifleri �aruya 
mayii deve yüninden idi. Ve gerdeninde a�faru'1-
levn sof �alı var idi. Ve pây-i sa'âdetlerinde sarı 
çizmeleri var idi. Ve ser-i sa'âdetleri destan üzre bir 
misvak sokulmı� ot» idi. Ba'de's-selâm sa� cânibde 
hakire nazar idüp mübarek yed-i yümnâları ile 
zânü-yı �erifine urup hakire hitaben kamet eyle 
didiler, hemân hakir Sa'd Vakkâs'ın ta'lîmine göre 
derhâl makâm-ı Segâh'da Allâhümme salli âlâ 
seyyidinâ Muhammedin ve 'âlâ âl-i Muhammed ve sellim 
'aleyh deyü kamet idüp tekbîr itdim'. Hazret dahi 
makâm-ı Segâh'da savt-ı hazin ile Fâtiha-i �erifi 
tilâvet idüp zamm-ı süre, süre-i Sâd-ı �erîfden ve 
“Davud'a Süleyman'ı bah�ettik; o ne güzel bir 
kuldu. Do�rusu o dâima Allah'a yönelirdi" (Sa’d, 30) 
asr-ı �erifin tilavet idüp cümle cemâ'at sâmi'înden 
olup Hazret imamet itdi. Ba'de's-selâm hakir 
Ayetü'l-kürsi. Bilâl Sübhanallâh: hakir Elhamdü'di'llâh 
ve Bilâl Allâhü ekber diyüp Bilâl-i Habe�i ile müselsel 
müezzinlik hıdmetinde olup ba'de'd-du'â bir tevhîd-
i sultânı olmısdır kim 'a�k-ı ilâhi ile mest ü medhü� 
olup güya hâbdan bidâr idim. Hulâsa-i menâm Sa'd 
Vakkas ta'limiyle edâ-yı hıdmeti tamâm idüp 
Hazret-i Risâlet mihrâbda savt muhrik ile 'Uzzâl 
makamında bir Yasin-i �erif ve üç süre-i Izâcâ'e ve 
süre-i mu'avvizeteynleri bi't-tamâm tilâvet idüp 
Bilâl Fatiha diyüp Hazret mihrâbda aya� üzre 
dururken hemân Sa'd Vakkas hazretleri destimden 
yapı�up huzür-ı Hazret’e götürüp '"A�ık-ı sâdıkın ve 
ümmet-i mü�takın Evliyâ kulun �efâ'atin recâ ider" 
diyüp Hazret'e götürüp "mübarek dest-i �eriflerin 
bûs eyle" deyince bükâ-âlüd olup mübarek dest-i 
�erifine küstâhâne leb urup mehabetinden "�efâ'at 
yâ Resülu'llâh" diyecek mahalde hemân "Seyahat yâ 
Resülu'llâh" dimi�im. Hemân Hazret tebessüm idüp 
"�efâ'ati ve seyahati ve ziyareti ve Allâhümme yessir 
bi's-sıhhati ve's-selâme" diyüp Fatiha didiler. Cümle 
sahâbe-i kiram Fatiha tilâvet idüp cümle huzzar-ı 
meclisin dest-i �eriflerin bûs iderdim. Ve her birinin 
hayır du'âsın alup giderdim. Kiminin dest-i �erifi 
müsk gibi, kimi 'amber ve kimi sünbül ve kimi gül 
ve kimi reyhan ve kimi zaymîrân ve kimi benefsec, 
kimi karanfil gibi kokardı. Amma bizzat rayiha-i 
Hazret-i Resul za'ferân-ı verd-i handan gibi kokardı. 
Ve mübarek sa� elin bûs itdü�ümde güya pembe-
misâl kemiksiz bir dest-i �erif idi. Amma sâ'ir 
enbiyânın dest-i �erifleri ayva râyihası kokardı. 
Hazret-i Ebâ Bekr-i Sıddîk'ın dest-i �erifleri kavun 
gibi �emm olunurdı. Hazret-i "Ömer ke-râyihati’l-
amber gibi idi. Hazret-i 'Osman benef�e gibi râyihası 
var idi. Hazret-i 'Ali ke-râyıha-i yâsemen idi. �mam 
Hasan karanfil gibi �mâm Hüseyn verd-i ebyaz gibi 
kokardı. Rıdvânullâhi Te'alâ 'aleyhim ecma'în. Bu hâl 
üzre cemî'-i huzzâr-ı meclisin dest-i �eriflerin bûs 
idüp yine Hazret-i Risâlet bir fatiha diyüp cümle 
ashâb-ı güzin savt-ı â'lâ ile seb'ü'l-mesânîyi tilâvet 
idüp hemân Hazret-i Risâlet-penâh mihrâbdan 
"Esselamü 'aleyküm yâ ihvanûn" diyüp cami'den ta�ra 
revüne olunca cümle sahâbe-i kiram hakire günâ-
gün hayır du'â ve iltiyâm itdiler. Ve câmi'den çıkup 
gitdiler. Hemân Sa'd Vakkas hazretleri belinden 
sada�ın çıkartıp hakirin beline ku�adup tekbîr idüp 

"Yürü; sehm ü kavs ile gaza eyle ve Allah'ın hıfz-ı 
emânında ol ve müjde olsun sana bu meclisde ne 
kadar ervah ile göü�üb dest-i �eriflerin bûs itdinse 
cümlesini ziyaret e t m e k  müyesser olup seyyâh-ı 
âlem ve ferid-i adem olursun. Amma ge�t ü güzâr 
itdi�ın memâlik-i mahrusaları kılâ'-ı büldânları ve 
âsâr-ı 'acibe ve garibeleri ve her diyarın memdûhât,   
sanayi’ât,   me'kûlât ve me�rubatını ve 'arz-ı beledi 
ve tûl-ı nehârların tahrir idüp bu sevr-i garibe ile ve 
benim silâhımla amel edüp dünyâ ve âhiret o�lum 
ol, tarik-ı hakk-ı elden koma, �ıll u �ı�dan beri ol, 
nân u nemek hakkın gözle, yâr-ı sadık ol 
yaramazlarla yâr olma, iyilerden iyilik ö�ren" diyü 
va'z u bendler idüp ve alnım bûs idüp Ahi Çelebi 
cami'inden ta�ra çıkup gitdiler. Hakir mebhut olup 
hab-ı râhatdan bidar olup 'Aya bu benim vâkı'am 
mıdır, yohsa vaki'-i halim midir, yohsa rü'ya-yı 
salihim midir" diyü guna-gûn tefekkür ile in�irâh-ı 
sadr zevk-i derûna na'il oldum. Ba'dehü 'ale's-sabah 
pak abdest alıp salât-i fecri eda idüp �slâmbol’dan 
Kasım Pa�a’ya 'ubur idüp mu'abbir �brahim 
Efendi'ye rüyamız ta'bir itdirüp "Cihân-ârâ ve 'âlem-
ge�t seyyah-ı 'alem olup hüsn-ı hatimeyle i�in itinâm 
bulup Hazret'în �efa'ati ile dâhil-i huld-i berin 
olursun" diyü teb�ir idüp el-fâtiha didi. Andan 
Kasımpa�a Mevlevihânesi �eyhi Abdullah Dede'ye 
varıp dest-i �erlilerin bûs idüp vâkı'amı anlara dahi 
ta'bir itdirdim. "On iki imâmın destin bûs itmi�sin, 
dünyâda hümâm olursun, 'A�ere-i mübe��ere ellerin 
öpmi�sin, dâhil-ı cenan olursun, sen çâr-yâr-i 
güzînin yed-i mübareklerin bûs itmi�sin, dünyada 
cemi'-i pâdi�âhların �eref-i sohbetleri ile mü�erref 
olup nedim-i hasları olursun. Ola kim Hazret-i 
Risaletin cemâlin görüp dest-i �eriflerin takbil idüp 
hayr du'asın almı�sın sa'adet-i dâreyne vâsıl 
olursun. Ve Sa'd Vakkâs'ın nasihati üzre ibtida 
bizim �slambolcı�azımızı tahrir itme�e bezl-i 
himmet idüp var makdûrun sarf eyle, "el-mukadder 
kâyi” fehvasınca saha dahi takdir olan nasibin 
elbette gelür diyü yedi cild tevarih-i kütüb-i 
mu'teber-i nefise ihsan idüp yürü i�in rast gele, el-
fâtiha diyüp du'â-yı haydarı ile behremend olduk. 
Ba'dehü hakir-i fakir anca hâne-i bi-minnetimiz olan 
savma'amız küncinde gencine kitaba malik olup 
ba'zı tevârihat tetebbu' iderek maskat-ı re'simiz olan 
hasreti’l-müluk ve limân-ı bahr-ı fülûk olan vilâyet-i 
Makedon un hısn-ı hasini ve sedd-i metini olan 
�slâmbol'un tahrirâtına �urû' eyledik. 

 

Bu yakla�ımıyla Seyyah, popüler kültürde geçerli 
olan Veysel Karani anlayı�ını ortaya koymakta ve 
beslemektedir.   

VEYSEL KARANÎ’N�N P�R OLU�U 

Evliya Çelebi’nin yazdı�ına göre “Yemen’de 
Hazret-i Resûl’ün izniyle Hazret-i Veysel Karanî, 
devecilere pîr olmu�tur. Amma Hazret anı, ol Hazreti 
görememi�dir” (1996:212). Evliya, �stanbul esnafını 
anlatırken Esnaf-ı �ütürbân-ı sârbân-ı revân’ın pirinin 
Yemen’de Veysel Karani oldu�unu yazar (1996: 233). 
Ayrıca Esnaf-ı Hakkâkân’ın piri olan Hakkak Abdullah-
ı Yemenî Veysel Karanî’nin kemer-bestesidir. Abdullah-
ı Yemenî “Hazret-i resûle hedâyâsiyle gelüp Veysel 
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Karanî’den kemer-besteli�i makbul-i Resûl olup Risâlet-
Penâh du’âsıyla Hakkaklara pir olup yine Yemen 
�ehirlerinden �ehr-i Ti�ar’da medfundur (1996: 274).  

Ayrıca Evliya Çelebi, Kahveciyan Tüccarı Esnafının 
pirleri olan �eyh �azeli’nin kemerini Hazret’in izniyle 
Veysel Karani’nin ba�ladı�ını; Veysel Karani’nin 
Hazret’i görmeyip Hazret’in izn-i �erifiyle yetmi� 
ki�inin belini ba�layıp pir etti�ini belirtir (1996: 241).  
Bunun dı�ında Evliyâ-yı seyyah, Veysel Karanî’nin Ehl-i 
Dükkân-i Kutucıyân’ın piri olan Hurrem Hindî’nin 
kemerini ba�ladı�ını belirtmektedir. Hurrem Hindî, 
Yemende sakin olup kabri Habe� sevakinindedir (1996: 
296). 

VEYSEL KARANÎ’N�N MEZARI 

Cem �ah’ın Yemen ve Aden’e gidip oradan Veysel 
Karanî Hazretlerini ziyaret etti�ini yazar (1996: 41).  
Evliya Çelebi ba�ka bir yerde (1996: 220), �stanbul 
esnafından bahsederken Veysel Karani’nin kabrinin 
Yemen’de bulundu�unu ve Ömer b. Huddam’ın onun 
kabrinin yanında medfun oldu�unu belirtir (1996:226). 
Yine �stanbul esnafını anlatmaya devam ederken Esnaf-
ı �ütürbân-ı sâribân-ı revân’ın pirinin Yemen’de Veysel 
Karani oldu�unu ve onun Karn �ehrinde medfun 
oldu�unu yazar (1996: 233). 

Bir ba�ka yerde de mezarının Yemen’de oldu�unu 
söyler (1996: 241). 

“Abd-i hakîr muhibb-i evliyâ” (2001: 59) Evliya 
Çelebi, dördüncü ciltte, Hazzo, bugünkü adıyla Kozluk 
(Batman’ın ilçesi) hakinde Hazret-i Sultan Veys’in bir 
âsitâne-i azîmde medfun oldu�unu, ama bu ki�inin 
Veys el-Karanî olmadı�ını söyler. Burada Evliya, Veysel 
Karanî’nin kabrinin Yemen’de Karn �ehrinde oldu�unu 
ve Hazzo’da mezarı bulunan Veys’in ise Abbasilerin 
neslinden Sultan Veys ibn … oldu�unu, padi�ah iken 
kutbiyyete kadem basup ahiret padi�ahı oldu�unu 
belirtir (2001: 59). 

�bn Batuta, ünlü eseri Seyahatname’sinde Veys el-
Karanî’nin �am’da oldu�una dair bilgiler verir: 

Dıma�k'ta Ziyaret Edilen Bazı Kabir ve Türbeler 

Bâb-ı Gabiye ile Bâb-ı Sa�îr arasındaki 
kabristanda Ebû Süfyân kızı Ümmü Habîbe, karde�i 
Muâviye, Allah elçisinin müezzini Bilâl Habe�i, 
Üveysü'l-Karanî ve Ka'bü'l-Ahbâr'ın mezarları 
bulunur; Allah onlardan razı olsun. 

Büyük bilgin Kurtubî'ye ait Kitâbü'l-Müfhim fî 
�erhi Sahihi'l-Müslim adlı eserde �unları okumu�tum: 

"Peygamber ashabından bir cemaat Üveysü'l-
Karanî ile beraber �am'a giderken Üveys yolda, çöl 
ortasında vefat eder. Orada ne bir ev ne de su 
vardır... Sahabîler bineklerden inerek Üveys'in 
azı�ında güzel koku, su ve kefen bulunca hayrete 
dü�erler. Cenaze namazını kılıp defnettikten sonra 

yola devam ederler. Bu sırada sahabeden birinin; 'Bu 
yüce insanın kabrine i�aret koymaksızın nasıl bırakıp 
gideriz!' demesi üzerine mezarın bulundu�u yere 
dönmü�ler ise de hiçbir ize rastlayamamı�lardır." 

�bn Cüzeyy der ki: Üveysü'l-Karanî'nin 
Sıffîn'de Hz. Ali safında öldü�ü söylenmektedir. 
Allah bilir do�ru rivayet de bu herhalde (�bn 
Battûta, 2004: 144-145). 

MEVZ A�ACI VE VEYS EL-KARANÎ 

Evliya Çelebi, mevz a�acının, muzun nasıl 
meydana geldi�ini ilginç bir mitolojik yakla�ımla 
anlatmaktadır. Onun aktardıklarına göre mevz 
a�acının ortaya çıkı�ı, Veys el-Karanî ile do�rudan 
ilgilidir. Hikaye �öyledir: 

el-Faslu's-sâbi' ve hamsîn Mısır'ın hâk-i pâkinde 
hâsıl olan nebatat makûlesi me'kûlâtların beyân eder: 

Evvelâ mevz: bir turfe �eydir. A�aç desen 
de�ildir, amma kaddi a�aç kadar vardır. Her sene 
yerden iki âdem kaddi kadar çıkup ve âdem uylu�u 
kalınlı�ında olup içi mâl-â-mâl sudur, sıkarsan suyu 
çıkar, bunun hakkındadır. Ve yaprakları yorkan 
kilim kadar ye�il ye�il filandıra bayraklar gibi yap-
rakları olur. Ve yapraklar mabeyninde tâ zirvesinde 
birer salkım mevz verir. Ve her salkımı mum sofrası 
gibi bir ye�il tekerlek kenarında iki�er kat sıra sıra 
dizilmi� iki yüz dahi ziyâde ve noksan sarı patlıcan-
misâl mevzlerdir. Kemâlin bulunca sapsarı kehrübâr 
olur. Andan koparup tenâvül ederler. �btidâsı 
ye�ildir. Gerçi sûretde patlıcan-misâl mevzundur, 
amma içinde patlıcan gibi tohumu yokdur, hemân 
leb-ber-leb bir ma'cûn-ı mukavvîdir. Ucundan 
kabu�u soyulur. Ve �eker ile tenâvül olunsa dahi 
latîf olur. Dörd be� dânesi tenâvül olunsa, lahm 
yemi� kadar gına verüp gayet tok tutar. 
Serî'u'l- hazırıdır ve gayet nâfi'dir. Bedene kuvvet 
verüp meniyi ziyâde edüp kuvvet-i basarı dahi 
ziyâde eder ve tabî'atı i'tidâl üzre eder. 

Hakkında Hazret-i Üveys içün halk olundu, 
derler. Kaçan kim Hazret-i Risâlet'in Uhud gaza-
sında mübarek dendân-ı �erifleri �ehîd oldukda 
Hazret-i Üveys istimâ' edüp, "Âyâ bu di�i mi �ehîd 
oldu, aya bu mu?" deyüp otuz iki di�lerin mahabbet-i 
Resûlullâh içün çıkarup mübarek a�zı yarların 
zemine ilkâ etdikce bi-emrillâh-i ta'âlâ ol yârın a�zı 
yarından bu mevz hâsıl olup Yemen diyarından 
sâ'ir diyarlara müstevli oldu, dey ü Yemen 
ulemâları bu kavle müttefiklerdir.  

Amma a�acı kamı� a�acı gibi yerden bitüp biri 
meyve verince anı kat' ederler, yanından biri dahi 
biter, böyle halk olunmu�. Berût �ehrinde gayet çok 
olur. Hattâ mîrî mâla ba�lıdır, ba�ka a�ası vardır. Ve 
Mısır'da ve Dimyat �ehrinde dahi ziyâde olur (2007: 
269). 

E�kâl-i �ecere-i mevz ve hâsiyyet-i misâl-i levz: 
Ve bu mevz bir turfa a�açdır. �ki âdem kaddi olur, 
dahi âlî olmaz. Ve cüssesi uyluk kalınlı�ı olup a�acın 
sıksan suyu çıkar. Ve herbir varakları kilim kadar 
tûlânî yaprakları filandıra bayrak gibi salınır, gayet 
sebzgûn berklerdir. Ve meyvesi dahi bir turfa bârdır. 
Yılda bir kerre verir, gayri vermez. Ba'dehu anı 
dibinden kat' edüp kamı� gibi biri dahi dibinden zahir 
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olur. Meyvesi yapra�ı yanında bir kol kalınlı�ı dalın 
ucunda bir sini cirminde bir sininin cânib-i erba'asında 
iki yüz, üç yüz patlıcan ve hürde hıyar gibi evvel ye�il, 
ba'dehu sarı sarı hâsıl olup kemâlin buldukda araba 
tekerle�i gibi tertîb ile dizilüp durur. Ba'dehu kat' 
edüp kabu�u bî-te'essüf soyulup �ekerle ve yâhûd 
�ekersiz tenâvül olunur. Gayet lezîz ve mukavvî ve 
serî'u'l-hazmdır, derece-i ûlâda hardır. Ve âdemin 
bedenine kuvvet-i kuvâ verüp lahm tenâvül etmi� 
kadar gına verir. Güya taze pâlûde köfteri gibi terdir. 
Çekirde�i gibi bir �eyi yokdur. Ancak kökünden zahir 
olan filislerin diküp hâsıl olur. Güya kamı� nev'idir 
amma da'imâ su içinde a�acı turmak ister. 

Sebeb-i hilkat-i �ecere-i mevz misli'l-levz: Ol gün 
ki Hazret-i Mefhar-i mevcudat ve Server-i kâ'inât 
Uhud gazasında mübarek dendân-ı dürdâne-i �erifi 
�ehîd oldu�un Yemen'de Veys el-Karanî hazretleri 
istimâ' edüp,  

"Aya Hazret-i Risâlet'in �ehîd olan mübarek sinn-
i �erifleri bu mudur, yohsa bu mudur?" deyü mübarek 
di�lerin çeke çeke biri kalmayup mübarek a�zı yarı ile 
kanın yere tükürdüke bi-emrillâh ol kandan der-akab 
mevz a�acı zahir olup ol sâ'at meyve verüp ilhâm-ı 
Rabbani ile Veys hazretleri tenâvül edüp def'-i cû' 
eder. Hakka ki ihtiyar kimesnelerin zülbiyyât-ı katr-ı 
nebatıdır. Hikmet-i hilkat budur. Yef'alullâhu mâ 
ye�â'ü bi-kudretihi yahkümü mâ yürîdü bi-izzetihî? Bu 
karye hâkimi hakire elli batman mikdârı mevz verüp 
�ekerle tenâvül ederek andan kalkup 3 sâ'at (2005a: 
211). 

VEYSEL KARANÎ’N�N FOLK �SLAM’DAK� 
YER� 

Evliya Çelebi, Seyahatname’sinde genel olarak o 
zamanın Osmanlı kültüründe Veysel Karani’nin çok 
önemli bir yerinin oldu�una ve bu ba�lamda dualarda 
örne�in Melek Ahmet Pa�a’nın Abdal Han’la yaptı�ı 
sava�a ba�lamadan önce kılıç ku�anıp dua ederken 
söyledi�i gibi “�lahî, Habîbin yüzü suyuna ve evim 
o�lanı dedi�in Veyse’l-Karanî yüzü suyuna ve yetmi� 
yedi bin tabakât-ı kümelînden gavs-ı a’zam olan 
kulların yüzü suyuna ben yerindirme ve cümle asker-i 
�slâmı hatadan sakla” gibi ifadelerde Veysel Karanî’ye 
atıfta bulunuldu�una dair bilgiler vermektedir (2001: 
140, vd.). Ba�ka bir yerde de yine Melek Ahmet Pa�a’nın 
bir ba�ka vesileyle benzer bir dua yaptı�ını ve o duada 
da yine Veys el-Karanî’nin yüzü suyuna dedi�ini 
belirtmektedir (2002: 74).   

Veysel-Karanî, insanların, �eyhlerin vs. rüyalarına 
girip onlara tavsiyelerde de bulunmaktadır. Örne�in 
Evliya’nın verdi�i bilgilere göre Tırhala’da medfun 
bulunan e�-�eyh Hazret-i Cafer Efendi, Yemen, Aden ve 
Seba �ehirlerine seyahat edip Yemen’de Veys el-
Karanî’nin asitanesinde kalmak murad edindi�inde, bir 
gece rüyasında Veys el-Karanî’yi görmü� ve o rüyada 
Hazret ona “Yâ Hazret maksat-ı re’sin olan Tırhala’da 
kal” buyurmu�tur (2003: 94). 

Ayrıca çe�itli ki�ilerin, asker ve komutanların Veys 
el-Karanî’yi Peygamberimiz ve di�er �slam büyükleri 
gibi �efaatçi tutarak dua ettikleri zikredilmektedir (2003: 
200). 

Veysel Karanî’nin bu co�rafyanın popüler manevi 
kültüründe hiç �üphesiz yeri büyüktür. Onunla ilgili 
anlatı ve mitolojiler, artık onun bir tarihsel �ahsiyet 
olmanın ötesinde efsanevi bir kahraman ve veli olarak 
kabulünü göstermektedir.  

Elbette onun Hz. Peygamber’i görmeden iman 
etmesi, Müslümanların kolektif belle�inde onun yerinin 
özel bir konum olarak belirlenmesine yol açmı�tır.  

Tasavvufta onun çok özel ve saygın bir yeri vardır. 
Ayrıca Menâkıb-ı Veysel Karanî, Destân-ı Hazret-i Veysel 
Karanî (Bkz. Kaplan, 2008; Kuzuba�, 2008) ve Mecâlis 
(Kulu ty.) gibi menkıbe ve destan eserlerinde de Veysel 
Karanî anlatılmı�tır. Bilindi�i gibi bu tür eserler folk 
�slam açısından, halkın �slam’ı ö�renmesi bakımından 
önemli araçlardır.  

Bu noktada mitoloji, tarihüstülük, toplumsal hafıza 
ile din algısı ve halk dindarlı�ı ili�kisinin önemini 
hatırlamakta fayda vardır. 

Veysel Karanî’nin halk dindarlı�ındaki yerini 
anlamda Yunus Emre’nin bir �iirindeki tanımlamaları 
yardımcı olabilir: 

Rumda Acemde â�ık oldu�um, 
Yemen illerinde Veysel Karani 
Hak peygamber sevdi ve dostum dedi 
Yemen illerinde Veysel Karani 
 
Anasından do�up dünyaya geldi 
Melekler altına kanadın serdi 
Resulün hırkasını tacını giydi 
Yemen illerinde Veysel Karani 
 
Erenler önünde kemer belinde 
Ak nurdan beni var o sa� elinde 
Veys Sultan derler hak divanında 
Yemen illerinde Veysel Karani 
 
Sabah namazını kılıp giderdi 
Gizlice Rabbine niyaz ederdi 
Anın i�i güçü deve güderdi 
Yemen illerinde Veysel Karani 
 
Bin deveyi bir akceye güderdi 
Onun da nısfını zekat ederdi 
Develer bile�ince tevhid ederdi 
Yemen illerinde Veysel Karani 
 
Elinde asası hurma dalından 
Eyninde hırkası deve yününden 
Asla hata gelmez onun dilinden 
Yemen illerinde Veysel Karani 
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Yastı�ı ta� idi dö�ek postu 
Cennetlik eylemek ümmeti kastı 
Hakkın sevgilisi habibin dostu 
Yemen illerine Veysel Karani 
 
Anasından destur aldı durmadı, 
Kabe yollarını geçti boyladı 
Geldi o Resul'u evde bulmadı 
Yemen illerinde Veysel Karani 
 
Peygamber mescidden evine geldi 
Veysin nurunu kapıda gördü 
Sordu Ai�eye eve kim geldi 
Yemen ellerinde Veysel Karani 
 
Yunus eydürgelin biz de varalım 
Aya�ın tozuna yüzler sürelim 
Hak nasip eylesin kom�u olalım 
Yemen illerinde Veysel Karani. 

 

SONUÇ VE ÖNER�LER 

Sonuç olarak Evliya Çelebi’nin yakla�ımında bir tür 
folk �slamî Veysel Karanî yakla�ımı mevcuttur, ama 
Seyyah, kimi zaman yanlı� gördü�ü bilgileri düzeltme 
yoluna da gitmekte ve tarihî bilgi da�arcı�ımıza yeni 
�eyler de katmaktadır. Örne�in Veysel Karanî’nin 
mezar yeri konusunda söyledikleri, kabul edilir veya 
edilmez, bu noktada önemlidir. 

�u da belirtilmelidir ki, esasen Veysel Karanî’nin 
mezarının nerede oldu�u da, son tahlilde tarihçilere 
bırakılması lazım gelen bir konudur. Bizim için asıl 
önemli olan, Veysel Karani gibi bir dü�ünür, bir hakikat 
a�ı�ı ve arayı�çısının bizim manevi kültür ve 
atmosferimize yaptı�ı zenginli�i vurgulamak ve onun 
üzerinde durmaktır. Onun hayat tarzı, dü�üncesi, 
inancı, inanma serüveni, Hz. Muhammed (s) sevgisi ve 
ba�lılı�ı, anne sevgisi gibi hususlar, asıl üzerinde 
durulması ve ara�tırılması gereken konular olarak 
önümüzde durmaktadır. 
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