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Özet 

Kahramanı ortaya çıkaran sebepler arasında bilinçten bilinçaltına yapılan bir yolculuk, normal yaşamda 

hissedilen bir eksikliği bulma gayreti, yaşamın ve varlığın etiolojisini veya epistemolojisini öğrenme isteği,  

mevcut durumdan maddi ve manevi rahatsızlık veya bireyi harekete geçiren mucizevi ruhsal bir devinim 

sayılabilir. Tasavvufî bir yola çıkacak her kişi aslında farkında olmadan bir tür kahramanlığa adım atmış sayılır. 

Bir döngü şeklinde seyr ü sülükte gidecek, dönüşecek ve tekrar edimleriyle geri gelecektir. Bu yolda 

onu/kahramanı bekleyen birçok caydırıcı ile mücadele etmesi ve sınavlardan başarı ile geçmesi gerekecektir. Bu 

çalışmada Harakani öğretisindeki bir sâlik, destanlardan, mitolojilere, halk hikayelerinden masallara kadar her 

türlü anlatıda karşımıza çıkan epik kahraman tipolojisi açısından değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Epik Kahraman, Sâlik, Harakani 

 

THE READING EXPERIENCE OF EPIC HERO’S EPISTEMOLOGY IN ABUL HASAN 

HARAQANI’S SALIK 

Abstract 

A journey which is processed from conscious to subconscious, the struggle to find a lack felt in the 

normal life, the desire to learn the etymology or epistemology of life and existence, material and spiritual 

disturbance from status quo or a spiritual miraculous action which prompts the human is regarded as one of the 

reasons which reveals the hero. Each person, who sets out for a sufistic way, is considered as taking step for a 

kind of heroism unconsciously. He will walk into a dervish order, transform and return with his repeated deeds 

in the shape of cycle. He will face many deterring events challenging him and he must pass these tests 

successfully. In this study, a salik in Haraqani teaching will be evaluated from the point of epic hero typology 

which meets us in every kind of narration from legends, myths, folktale to tales.    

Key Words: Epic Hero, Salik, Haraqani 

Giriş 

Kahraman kimi efsanevi, güçlü, doğaüstü özellikleri anlatan ilginç öyküler yolu ile 

insanın bilinçli veya bilinçdışı her türlü duygu ve pratiklerinin -arzu, korku, nefret, başarı, 

sevgi vs.- ve gerilimlerin simgesidir. Kahraman insanın olduğu değil olmak istediğidir, 
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yapamadığını veya yapmak istediğini gerçekleştiren kendiliğidir. Masallar, efsaneler, mitler 

veya halk hikâyeleri arkaik insanın düşlerinin kendi hükümlerinden çıkarak kolektife ait birer 

anlatı haline gelmiş şekilleridir. Anlatılarda geçen uzamsal ipuçları, kahramanların fiziksel 

veya ruhsal durumları, düşmanları, mücadeleleri dikkatle analiz edildiğinde bize kolektif 

bilinçaltının anahtarlarını sunarlar.  

Kimi araştırmacılar, kahramanların ortak özelliklerinden hareketle kahramanın 

epistemesini ortaya çıkarma adına bir kalıp ortaya koymaya çalışmışlardır. Bu çalışmalardan 

en bilineni Lord Raglan’ın “Geleneksel Kahraman Kalıbı”dır (Raglan,1998). Raglan bu 

çalışmasında yirmi iki kural belirler ve bir kalıp çıkarır. Bu kalıplar Türk anlatılarındaki 

birçok kahramana uygulanmıştır (Köse,2000; Oğuz,1998-1999, Çobanoğlu,1996, 

Adıgüzel,1999). Kahraman üzerine yapılan başka bir çalışma Joseph Campell’ın 

“Kahramanın Sonsuz Yolculuğu” adlı eseridir (Campell,2010). Çalışmada daha çok bu 

eserden yararlanılmıştır. Bunun yanında Axel Olrik’in “Halk Anlatılarının Epik Kuralları I-II” 

adlı yazısı da (Olrik,1994) kahramanın özelliklerini yansıtması bakımından önemlidir.   

Kahramanlık ontolojik olarak iki şekildedir. Bunlardan ilki dışadönük kahramandır. 

Oğuz Kağan, Boğaç Han, Manas veya Er Töştük bunun en güzel temsilcileridir. Oğuz’u önce 

fizikî özellikleri ile tanırız. Halkını kötü gergedandan kurtarır daha sonra bütün âlemi fethe 

çıkar yurt yapar (Ergin,1998). Er Töştük babasının malını gasp eden Sarban Kul’u alt ederek 

malları geri alır (Çobanoğlu,1996). Boğaç Han babasıyla ve boğayla mücadele eder 

(Oğuz,1998). Manas’ın doğumu ve fiziki özellikleri anlatıya zemin hazırlar. Bir diğeri ise 

içedönüktür, her türlü psişik olgu ile harekete geçen, bilinçaltında dolaşan, ruhi dinginlik 

arayan, erdemi isteyen kahramandır. Sokrates’i, Zerdüşt’ü veya Buda’yı kahraman yapan işte 

tam da bu içedönük arayışlardır.  Aslında fiziksel olanları bir yana bırakılırsa her insanın içe 

dönük yaşadığı psişik devinim kendi kahramanlığıdır. Her türlü psikolojik ve ruhi sağalma 

veya bir nevi olgunlaşma kahramanlık mücadelesidir. Kahramanın macerasının evrensel 

teması, “belli bir koşuldan çıkarak sizi daha zengin ya da daha olgun bir duruma getirecek 

hayat kaynağını bulmaktır (Campell,2007).” Kahraman çoğu zaman başkası için kendisini 

sunan bir kurbandır. Örneğin annelik de bir tür kahramanlıktır. Genç bir kızdan ayrılır, kendi 

hayatını yeni bir hayat olması için feda edecek kadar cesur bir kahramanlıkla anne olarak 

çocukla/yeni bir hayatla döner. Yeni olmak için önce eskisinden kurtulmak gerekir. 

Seyri sülûku takip eden bir sâlik de halk anlatılarında geçen bir kahraman olarak 

düşünülmüş ve diğer kahramanlarla kimi özellikleri bakımında mukayese edilmiştir. Ezoterik 

bir kahraman gibi yani inisiyasyondan geçmemiş birisinin bilemeyeceği bir kişi gibi algılansa 



da aslında diğer epik kahramanlarla karşılaştırıldığında epifanik birçok durumla karşılaşırız. 

Zaten sâlikin epistemesi ancak onun yolculuğunun diğer yolculuklarla karşılaştırılması ile 

ortaya çıkacaktır. Hareket noktası cihadın büyük olanının içte yani nefisle yaşananı olmasıdır. 

Nefis ile olan cihâd kişinin gönlünü manevi anlamda eğitmesi ve terbiye etmesidir. Manen 

olgunlaşmak, hakikat ve marifetle yoğrulmuş bir akıl, iman ve güzel ahlâk ile süslenmiş bir 

kalple Kur’an ve sünnetin taçlandırdığı tutum ve davranışlarla kemâle ermektir. Bu tıpkı bir 

sevgilinin ardından gitmek –halk hikâyelerinin neredeyse hepsi-, elinden alınan bir şeyi tekrar 

geri kazanmak –Köroğlu-, hangi amaçla olursa olsun büyük sınavlardan geçmek –Herakles-, 

ölümden isim bırakarak kaçış –Gılgamış-, erdemli olmayı sorgulamak –Sokrates-, içinde 

yaşadığı toplumu olumsuz durumdan kurtarmak –Oğuz Kağan-, taht mücadelesine girişmek –

Kronos, Zeus-, ab-ı hayatı aramak –İskender- gibidir. Yukarıda adı geçen her kahraman bir 

mücadelenin içindedir. Tıpkı sâlikin dünya, nefis kısaca kesret ile imtihanı gibi. 

Kahraman yola çıkar, mücadele eder, kazanır ve kazanılmışlıklarla dönerek elde ettiği 

ile hareket eder. Çoğu zaman yönetici olur, sevdiğini elde eder veya iyi bir isim bırakır.  Sâlik 

de yola çıkar, mücadele eder, mürîd olup bağlanır, birçok şeyden vazgeçer, külah ve hırka 

giyer, kuşak bağlar, fakrı öğrenir. Döngünün bir parçası olarak irşada başlar. Herhangi biri 

isteyerek veya elinde olmayan bir sebeple kendisi, içinde yaşadığı toplumu veya bir başkası 

için bir yolculuğa çıktığında hem fiziksel hem de ruhsal manada kahramanlığa adım atmış 

olur. Bu yolculukta sürekli bir sağaltıcı edimler silsilesi vardır. Ancak bu edimlerin 

kazanılması yolcunun sabır, istek ve azmine bağlıdır.  

Kahramanlık bir ihtiyaç ile başlar. Macera aramaya çıkmak kahramanın işi değildir. 

Bir şeylerin eksikliği veya yanlışlığı, ruhsal olarak memnuniyetsizlik veya hayat iksirinin elde 

edilme isteği, varlığın epistemolojisinin kavranması gibi nedenlerle yola çıkılır.  Ancak 

mucizevi bir şekilde çağrılma da olabilir. Harakani daha birinci babda dervişin gönlündeki 

tohumlardan bahseder. (Harakani,2006, s.25)  Tohum asla kaybolmaz, özelliklerini yitirmez, 

çok uzun süre içerisinde yeniden hayat bulmayı, canlılığı saklar. Onun dirilişi, can bulması bir 

takım koşulların yerine gelmesine bağlıdır. Bu tohum dervişin içinde oldu olası vardır ancak 

canlanması ve filizlenmesi bir elin ona koşulları sağlamasına bağlıdır. Mürşidin kahramanı 

yolculuğa çıkarması işte bu koşulları sağlaması ile gerçekleşir. Yeter ki tohum gönülde olsun 

ama mühürlenmemiş olsun.
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Yolculuğa çıkışlarda rüya da uyarıcı ve harekete geçirici mucizevi durumlar 

arasındadır. Rüyaları mucizevi yapan spontan özellikleridir çünkü hareket istemsiz olarak 

başlar. Jung’a göre rüyalar malzemesini bilinç ve bilinç dışından, bilinen ve bilinmeyenden 

alır ve psişenin gece âleminden gelen esrarengiz mesajıdır (Jacobi,2002). Rüya ile yolculuğu 

başlayan kahramanlar arasında Akşemseddin –Hacı Bayram-ı Veli’yi görür-, Ahmed-i 

Bedevî, Manas’ın babası Çakıp Han, Hz. Yusuf, Sümerler’in ünlü kahramanı Gılgamış –

Endiku ile edeceği mücadeleyi rüyasında görür-, Prometeus’un oğlu Deukalion -babası 

tufandan önce uyarır- gösterilebilir.  

Kahraman olma ilk başta reddedilebilir. Bunun altında yatan neden bütün mitlerde 

veya masallarda geleceğin, aralıksız ölüm ve doğum izleri şeklinden çok kişinin mevcut 

idealleri, yararları, hedeflerinin ve üstünlüklerinin sabitlenip güvence altına alınması olarak 

kabullenilmesidir. (Campell,2010, s.74) Yine bunun gibi reddetmenin altında yatan diğer bir 

neden olarak sıradan insanın –kahraman olamayacak kimse- belirli sınırlar içinde kalıp bu 

durumdan tatmin olması veya bilinmeyenden/keşfedilmemiş olandan korkma gösterilebilir. 

Seyr ü sülûka çıkacak olanın bu durumdan kaçmasını gerektirecek birçok sebebi vardır. 

Elindeki her şeyden vazgeçmelidir. Müride kapılanmak ve bağlanmak tam bir teslimiyeti 

gerektirdiğinden bu nefis sahibi biri için kolay değildir. Tam bir teslimiyet gerektirir, malını 

üçe bölebilmeli ve fakra göre hareket etmelidir (Harakani,2006, s.25-26).  

Kahraman yolculuğa daha ilk adımı attığında onu bekleyen bir “eşik muhafızı” ile 

karşılaşır. Bu tür muhafızlar, kahramanın şu anki alanı ya da yaşam ufkunun sınırlarını 

belirterek dünyayı dört yönde –ayrıca aşağı ve yukarıda- sınırlar (Campell,2010, s.94)” Bu 

eşik aşıldığında kahraman bir şekilde kaybolur, yutulur. Balığın Yunus’u, kurdun kırmızı 

başlıklı kızı, Kronos’un çocuklarını yutması gibi. Bu durum aslında bir nevi kahramanın 

kendisini yok etmesi gibidir. “Dünyevi karakteri dışarıda kalır; onu yılanın derisini attığı gibi 

atar. İçeri girdikten sonra zamanda ölmüş olduğu ve Dünya Rahmine, Dünya Göbeğine, 

Yeryüzündeki Cennete döndüğü söylenebilir.” (Campell,2010, s.109) Harakani’nin üçüncü 

babda söylediği makas yürütmek aslında bu eşiği geçiştir. Makas saçı değil, cehaleti, kibri ve 

cimriliği keser (Harakani,2006, s.34). Cehalet yerine şeriat, kibir yerine tarikat, cimrilik 

yerine hakikat gelir.  

Her türlü bedeni ve nefsi isteklerden, dünyadan el etek çekip yalnızca ibadet ve 

tefekkürle meşgul olmak, günah işlemeden geçirilecek bir hale erişmek salikin mücadelesinin 

başlangıcıdır. Seyr ü sülükte biri nefsin terbiye edilmesiyle emmareden kâmileye yükselme ve 

ruhun tasfiyesi olmak üzere iki yol vardır (Kırkkılıç,1996, s.166).  Sâlik işe nefsi terbiye 



etmekle başlar ki açıktan zikir yolunu seçen tarikatlarda ilk tavsiye bu olur. Sâlik u yolda 

gerekli yardımları mürşidinden alır. Ancak böyle bir yolculukta sâlikin başına her türlü belâ 

gelir. Nefis her türlü caydırıcılığını kullanır. Harakani, “Üç şey kalbi meşgul eder: Göz, kulak 

ve lokma; oysaki gözle gördüğün şey, kalbi meşgul etmemelidir; kulakla duyduğun şey, kalbi 

meşgul etmemelidir; haram lokma kalbi kirletir ve vesvese doğar (Çiftçi,2004, s. 224)” 

buyurur. Bunlardan kurtulmak mücadelenin kendisidir. Kendisine savaş açmış bir düşmandan 

farklı değillerdir. Dışarıda gözü meşgul edecek her türlü olumsuz durum bir savaştır. Sâlik bu 

savaşı kazanmak ve kalbini her türlü kirden arındırmak için meydana çıkmış epik bir 

kahramandan başka birisi değildir. 

Mücadele ile ilgili Harakani bir dörtlükte fakr ile savaştansa aslan ve kaplanla 

kapışmanın daha iyi olacağını söyler (Çiftçi,2004, s.208). Sâlik için fakrı bilmek bütün bir 

yolculuğun özünü bilmek gibidir. Fakr, “zâhirî olarak yoksul bir hayat süren, dünya 

nimetlerini hiçe sayarak azla yetinen, alçak gönüllü olan, nefsine düşkünlük göstermeyen, 

Tanrı’dan gayriyi düşünmeyen ve kendini Tanrı’ya veren kişi (Güzel,2007, s.71)”  diye 

tanımlanır. Ancak yukarıda sayılan özelliklere dikkat edilirse bunlar kolay elde edilecek 

şeyler değildir. Yün hırka giymek, eskimiş elbiselerle dolaşmak, ayağına taş ve demir 

bağlamak, sakal, baş ve göğsü tıraş etmek her nefsin kaldıracağı yük değildir. Özellikle 

Kalenderîlikte dört unsurun traş edilmesine ehemmiyet verilir. Çar-darb’ın, “çar-tekbir”e yani 

ehl-i sünnette cenaze namazındaki dört tekbire, bu yolla da ölüme başka bir deyiş olarak da 

Allah’tan başka her şeyden vazgeçmeye bağlanabileceği varsayılır (Gölpınarlı,1974, s.159). 

Kahramanî yolculuk başlayınca birçok sınavlar ve mücadeleler dünyasına geçiş 

yapılır. Kahramanın mücadele etmek zorunda bırakılmasının asıl amacı adayın gerçekten bu 

işe layık olup olmadığını, kahramanlık cevherini barındırıp barındırmadığını test etmektir. 

Kahraman olmayı ne kadar istediğinin veya neden istediğinin anlaşılmasıdır. Üç kardeşin 

başından geçen olayların anlatıldığı bir Kars masalında (Arslan,2000, s.373) küçük kardeş 

sihirli elmaları ejderhadan kurtarır bu mücadelenin sonunda doksan yaşında biri bu elmaları 

yiyip on beş yaşına döner. Daha sonra ateşli bir mağaradan geçer ve ödül olarak üç güzel kızı 

bulur ancak yine ejderhadan kurtarmak zorundadır. Burada kızlardan yardım alır ama en 

büyük yardımı Allah’ın ve Hz. Ali’nin isminden alır. Elde edilen bir şeyler oldukça sırada 

başka bir düşman belirir ve masal devam eder. Harakani’nin sâlikinde de mücadele durmadan 

devam eder. Elde edilen bir şeyden hemen sonra diğeri başlar. Aynı şekilde “Allah erlerinin 

çilesi kırk yıldır: Dilin düzelmesi için on yıl çile çekmek lazımdır, on yıldan az süreyle dil 

düzelmez; tenimizde biten bu haram etten sıyrılmak için on yıl daha çile çekmek gerekir; 



kalbin düzelerek dille aynı olması için bir on yıl daha çile çekmek gerekir (Çiftçi,2004, s.253-

254)” mücadelede devam esastır. Bu sınav ve mücadele döneminde kahramana mutlaka bir 

yardım eden vardır ve çoğu zaman bu yardımlar metafizikseldirler. Onu kahraman yapacak iyi 

bir güç vardır. Sâlik için bu daima mürşididir. 

Epik kahramanlar ile sâlik arasında kurulabilecek önemli ortak motiflerden biri de 

ölüp dirilmedir. Epik kahramanların çoğunda ölüp yeniden dirilme motifine rastlanır. Bunlar 

arasında en bilinenlerinden biri olan Manas’ın ölüp tekrar dirilmesi gösterilebilir. Başka bir 

örnek olarak Mısır mitolojisinden Osiris’in tekrar tekrar dirilişinden bahsedilebilir. Bu durum 

aslında alegorik olarak da yorumlanabilir. Tabiat dahi kış ve bahar düşünüldüğünde ölüp 

dirilen bir varlık gibi karşımıza çıkar. Aslında dirilme yerine yenilenme veya yeniden var 

olma olarak kabul etmek gerekir. Sâlik de ölüp dirilen bir kahramandır. Fenaya ulaşmak 

aslında ölmektir kendini Allah’ta yok etmektir. Ölmeden önce ölünüze tabi olmak ve aslında 

yenilenmektir. Ölmekle derviş, konuştuğu halde konuşmayan, söylediği halde söylemeyen, 

duyduğu halde duymayan, yediği halde lezzet almayan, sükûneti ve hareketi olmayan, 

sıkıntısı ve neşesi bulunmayan kişi olur (Çiftçi,2004, s.220). 

Şaman dahi kahramanî yolculuğunda kurban ruhlarını Ülgen’e götürürken mutlaka 

kötü ruhların hücumuna uğrar (İnan 2000 ve Çoruhlu 2006). Sâlik’in de yolculuğunda 

Harakani’nin kuşak bağlamada saydıklarını yerine getirmesinde her aşamada nefis ve şeytan 

ona hücum edecektir. Sâlik kuşakla beraber cimrilikten kurtulup cömert olacaktır. İnsanın 

doğası gereği malını karşılıksız vermesi en zor işlerden biridir. Gafletten hikmete, haramdan 

kanaâta, gazap ve öfkeden sevgi ve şefkate, kibirden tevâzuya günahtan taâte geçmek 

kahramanlıkların en zoru olsa gerektir (Harakani,2006, s.39).  

Dikkat çekici başka bir özellik, Axel Olrik’in, halk anlatılarının epik kurallarını 

belirlediği bir yazısında yineleme kuralından (Olrik,1994) bahsettiği durumdur. Örneğin ünlü 

Yunan kahramanı Herakles’in yapmak zorunda olduğu on iki görev vardır. Anlatılarda 

yapılan işler çoğunlukla defaaten yapılır. Kahraman üç şeyi yenmek zorundadır, yedi gün 

gitmelidir, kırk gün kalmalıdır. Bu durum sâlikin sürekli ve daimi periyodlara ayrılmış zikrine 

benzetilir. Günlük yapmak zorunda olduğu görevleri vardır.  

Epik anlatılarda karşımıza çıkan bir motif de mağara eğretilemesidir ve semantik 

açıdan oldukça önemlidir. Özellikle mitolojilerde mağaralar insan eli değmeden 

oluştuklarından kutsal sayılırlar. Anne rahmi olarak düşünülürler ve kimi yaratılış mitlerinde 

ilk insanın bu mağaralarda çamurdan yaratıldığı anlatılır. Koruyucu ve besleyici özellikleri 



vardır. “Her kim mağaraya yani herkesin kendi içinde taşıdığı mağaraya ya da bilincin 

dışındaki karanlığa girerse, kendini önce bilinçdışı bir dönüşüm sürecinin içinde bulur. Bilinç 

dışına girmesi, bilinci ile bilinçdışının içerikleri arasında bir bağ kurmasını sağlar. Bunun 

sonucunda, kişiliğinde olumlu ya da olumsuz anlamda kökten bir değişim olabilir (Jung,2012, 

s.67). Zeus’u Kronos’tan koruyan mağaradır, Ashab-ı Kehf’i koruyan mağaradır, Ahmet 

Yesevi’nin çilesini dolduran bir tür mağaradır, Hz. Muhammed’i sıkıntılarından arındıran 

sonra Hz. Ebubekir ile düşmandan koruyan yine mağaradır. Her insan kendi içerisinde bir 

mağara barındırır ve korunma veya sıkıntılarından kurtulma da bu mağaraya saklanır. 

Mağaraya saklanma sonuçta saklananda kesin dönüşümler yapar. Anne rahminden/mağaradan 

yeni bir başlangıç doğar. İçedönük kahraman/sâlik kendi mağarasına yaptığı bu yolculuk ile o 

katı benliğinden sıyrılmayı, her türlü varlıktan yüz çevirmeyi, bütün içsel heyecanlarını bir 

tarafa atabilmeyi, bedeni ihtiyaçları en aza indirerek vücuduna hükmetmeği, nefsani 

arzulardan kurtulmayı ve her şeyi ile teslim olmayı amaçlar. Dördüncü babda geçen külah 

giymek kahramanda bu dönüşümü gerçekleştirir. Külahı giymekle sâlik, görülmemesi gereken 

şeyleri görmez, işitilmemesi gereken şeyler işitmez, söylenmemesi gereken şeyleri söylemez, 

alınmaması, tutulmaması gereken şeylere el uzatmaz, gidilmemesi gereken yere gitmez 

(Harakani,2006, s.36) Mağaradan dönen herkes beraberinde bir dönüşümü gerçekleştirmiş 

olur. Zeus büyümüş döner ve babasını öldürür, Hz. Muhammed insanları doğru yola 

çağıracak hak dini getirir vb. Sâlik de bu yolculuğu ile birçok şeyi terk eder ama karşılığında 

da birçok şeyi elde eder. Hırkayı giyme lütfuna erişir.  

Kahramanlar çıktıkları yolda verdikleri mücadeleden elde ettikleri ile dönüp ona göre 

hayata devam ederler. Musa’nın Tur dağından, Buda’nın Bo ağacının altından, İsa’nın çölden, 

Yusuf’un Mısır’dan, Hz. Muhammed’in mağaradan, Dede Korkut Hikayelerinde kaybolan 

Basat’ın aslanlar tarafından büyütüldüğü ormandan, Zeus’un Dyktys dağından, Gılgamış’ın 

sedir ormanlarından dönüşlerinde ellerinde olanlar gibi sâlikin de bu yolculuğundan dönüşte 

hırkası, kuşağı vardır, keşkül dolaştırır, fakrı bilir. Raglan kahraman kalıbını sayarken 

mücadele sonunda ödül olarak çoğu zaman krallık verildiğini söyler (Raglan,1998) bu bir 

kazanılmışlıktır. Harakani de sâlikin bu yolu aşması durumunda ona bir kazanılmışlık verir: 

“Bu yola dahil olmuş olan sâlikin açıklanacak bablara göre amel etmesi durumunda, Hak 

Teâlâ, Peygamber (s.a.v.), bütün ashâb-ı kirâm ve meşâyih –Allah Teâlâ hepsinden razı olsun- 

kendisinden razı olur. Kıyâmet gününde de birçok günahkâr onun bereketiyle kurtuluşa 

ererler (Harakani,2006, s. 24).” 

 



 

Sonuç 

Yapılan diyalektikte görüldüğü üzere sıradan bir hikaye, destan, mitoloji, efsane veya 

dinî kıssa kahramanı ile seyr ü sülûke başlayan bir sâlikin (Harakani’nin ve Harakani şahsında 

bütün bir tasavvufî yolun belirlediği) yolculukları arasında bir fark yoktur. Hatta epifanik 

durumların sıklığı şaşırtıcıdır. Yolculuğa başlama, karşılaşılan güçlükler, verilen mücadele, 

savaşılan varlıklar hemen aynıdır. Aralarındaki ayrışım yalnızca bağlamda kendisini gösterir. 

Bir edimin, davranışın veya arayışın hareket noktası, temellendirilişi, neyi amaçladığı gibi 

özellikler düşünüldüğünde kimi farklar görülür. Kahramanın epik gönderimleriyle seküler 

endişeler taşımasının aksine Harakani’nin sâliki uhrevi ve metafizik yorumlamalara açık bir 

duruş gösterir. Yani biri bu dünyanın verileriyle üstünlük fonksiyonu üstlenirken diğeri öte 

dünyanın vasıflarıyla tevazuuyu yüceltir. Seküler kahramanda maddenin sâlikte ruhun 

kahramanlık epistemesini buluruz. 

Aslında sâlikin yolculuğu herhangi bir dinsel yaşanmışlığın zannedildiği gibi insanın 

içsel veya dışsal güçlerle mücadelede aklın yetersizliğini örtbas için dini seçtiği veya birtakım 

olguları anlamada aklın yerine dinin a priori olarak gösterdiği kuralları kabul etme yoluna 

gittiği gibi düşüncelerin doğruluğunu yeniden tartışmaya açmıştır. Bu durum sonu ve başı 

bilinerek yapılan ve varoluşun asıl gerekliği olan kulluğun icrasından başka bir durum 

değildir. Bu nedenle sâlikin yolculuğu aynı zamanda dinsel yaşayışın nedenlerini de 

açıklaması bakımından değerlidir. Zira epik kahraman da sâlik de yolculuğa çıkmadan neyle 

karşılaşacaklarını bilirler. Özellikle sâlik bu yolculuğu bilinçsiz veya bir şeylerin ört bası için 

değil kendi kurtuluşu için yapar hatta vazife olarak görür. 

Epik kahraman, her mücadeleden kaybettiklerinden çok kazanılmışlıklarla döner. 

Döndükten sonraki hayatı da bu elde ettikleri eksenindedir. Sâlik de bu durumun tersi yaşanır. 

Aynı mücadele süreci yaşanır ancak sâlik daima bir şeylerden vazgeçer, bütün bir periferiden 

kurtulmaya çalışır.  Kazandığı veya elde ettiği şey ancak soyut ifadelerle tarif edilebilir. Çoğu 

epik kahramanı kahramanlığa iten güç kalıcı bir isim bırakma veya adından söz ettirme iken 

sâlik’in böyle bir endişesi yoktur. O daima elinde olan güçlü şeyleri terk etmeğe çalışır. Epik 

kahraman yücelirken sâlik yücelmeği reddeder. Onun uğraşı sadece rıza kazanmaktır. 

Epik kahraman, mücadele yolculuğunda genelde bir topluluğun temsilcisi ve aynı 

zamanda içinde yaşadığı toplumun bir parçasıdır. Onun mücadelesi hep toplum yararınaymış 

gibi olsa da temelde kahramanın kendisinin yüceliği ön plana çıkarılır. Yaptıkları her zaman 



takdir edilir hatta kutsanır.  Sâlik ise daha çok bireysel ve yalnız bir öznelliği taşır.  Onun 

arayışı ve çabası, epik kahramanınkinin aksine toplumca desteklenmez veya kutsanmaz. 

Aslında o da yaşadığı toplumun bir parçasıdır ancak mücadelesi çoğu zaman kendi iç 

dünyasındadır. 
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