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İ  

G İ  R İ  Ş  

A— ADAK YERLERININ İ NCELEME SINIRI, AD OLARAK 
ADAK: * 

Gündelik hayatta kendisini gösteren, u ğurlu uğursuz gün, hayvan, 
eşya, sayı , baz ı  hareketler (bir, üç, yedi, k ırk, kırkbir), nazar, büyü, 
S İ Hİ R, suyu ağ açları ,ta ş ları , dağ ları  kutlu tammak,falc ılık,gaipten haber 
vermek, suyla, ayna ile, e ş ikle, ocakla, dağla ilgili , ince ayr ımlariyle 
sayılacak olursa yüzü a ş an konumuz d ışı ndaki inançlardan ba ş ka, araş -
t ırma ve incelemeye çal ış tığı mı z ADAK ve ADAK YERLERI bilhassa 
dikkati çeken bir önem, geni ş lik ve derinlik arzediyor. Çe ş itli inanç, 
ayrılık, farkl ılık noktaları  olmakla beraber, bazan din yan ında, dinle 
beraber veya dinle karma şı k bir durumda beliren adak ve adak yerleri 
üzerindeki bu ara ştırma denememizde konunun ilmi gözlem ve tesbiti-
ni Ankara ve çevresine yöneltmek ve Ankara ve çevresindeki adak ve 
adak yerleri ile benzerlik, ayr ı lık ve çe ş itlilik hakkındaki gözlemlerden 
ba ş ka, Türkiyenin 45 ili ile ilgili olarak adak ve adak yerlerini tamt-
mağa, Türkiye d ışı nda kalmış  Türlderdeki adak ve adak yerleri, inanc ı , 

* 1958 yılında Ankara Ilahiyat Fakültesinde, Dinler Tarihi Doktora Tezi olarak sunulan 

bu kitap, Dinler Tarihi Kürsüsü profesörü Dr. Dr. Annemarie Schimmel ve Din Psikolojisi ve Din 

Pedagojisi kürsüsü Profesörü Dr. Bedi Ziya Egemen ve Hadis Profesörü Dr. Tayyib Okiç'ten 

kurulu jüri tarafmdan tetkik ve kabul edilmi ş tir. Bu, Dinler Tarihi doktora tezi, Prof. Dr. An-

nemarie Schimmel tarafmdan, 18 sayfa içinde Almancaya özetlenip çevrilmi ş  ve ayrı ca (Die 

Welt Des Islams) ın isteğ iyle (Prof. G. Jaschke), taraf ımdan seçilmek suretiyle 3 sayfal ık bir 

bibliyografya gönderilmi ş  ve yaymlannu ş tir. 
Das Gelübde İ m Türkischen Volksglauben, von Annemarie Schimmel, (Ankara ve Çevre-

sinde Adak ve Adak Yerlerine Dair Bir Ara ş tırma, Dr. Hikmet Tanyu-Diss. Theol. Fakültiit 

Ankara 1958), Die Welt Des Islams, Vol. VT. Nr. 1-2. Leiden 1959. S. 70-91. 

Ayrıca doktora tezinden iki parça yay ınlanmış tır 
Dr. Hikmet Tanyu, Ba şka Ülkelerde Adak ve Adak Yerleri. Türk Yurdu, 1961. 111/3-4. 

Hikmet Tanyu, Ankara'da Adakla Ilgili Sözler ve Adaklar, Ankara Üniversitesi Ilahiyat 

Fakültesi Dergisi C. IX,. 1961'den Ayr ı  Basım. Ankara 1962. 
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çe ş itleri ve gene baz ı  ülkelerdeki adak hakk ındaki ilgi ve inanca dair 
bilgi sunmaya çalış tık. Yalnız Ankara ve çevresindeki adak ve adak 
yerleri üzerindeki ara ş tırma ve inceleme ile yetinseydik bir çok fark-
lıhklar, apayr ı  tarzda adak ş ekilleri gösteren di ğer memleket ve halk-
ları  hiç dikkate almasayd ık, neticedeki tahlil ve hükümlerimizde eksik-
likler kalabilecekti 

Türkiye'de adak kelimesinin soyad ı  ve sokak ad ı  olarak kullanıldı -

ğı nı  "Adak Ş evket; Adakl ı  Zülfü" i, İ stanbul sokaklar ından birisinin ad ı -
nın Adak Soka ğ i 2  olduğunu görüyoruz. 

Adak kelimesinin arapça kar şı lığı  olan "Nezir"in de ad olarak kul-
lanıldığı na dair örnekler mevcuttur. Balkan Sava şı  sıras ında Ankara'nın 
Hasano ğ lan Köyüne gelen köy hocas ının oğ lunun adı  Nezir'dir Ölümle 
ilgili bildirmelerin birisinde "mütevaffa alay müftüsü Ahmed Nezir" 
ve Muş 'ta çıkan bir gazetede Nezir s  adlarına raslamaktay ı z. Daha 
önceye ve İ ran'a bakacak olursak, orada iki Iran ş airi'nin mahlas olarak 
Nezri'yi kullandıkları , gene iki fars ş airinin adının Nezir oldu ğunu gö-
rüyoruz 4 . 

Türkiye'de Sat ı , Satılmış , Ökkeş  ve muhtelif evliya adlar ı  hep 
adakla, adama ile ilgili adlardand ır 5 . Bunlar üzerinde Ankara ve çev-
resi ve di ğ er illerle olan incelemelerimizde etrafl ıca durmağ a çalış aca ğı z. 

B— ADAK VE MAKALE, HIKAYE, MASAL, Ş IIR VE FIKRALAR: 

Adak kelimesi ııı in edebiyatın muhtelif türlerinde de kullan ıldığı m 
tesbit etmek güç olmuyor. Bir ba şmakale'de: "Ve daha çok hür, daha 
çok müstakil, daha pek çok mes'ut olmas ını  dilediğ i insanlık kâinatı  
içinde —inanarak kendini adad ığı — bu aziz vatan ve bu büyük millet 
için çalış makta devam edecektir" 6 . Refik Halid Karay, Hüseyin Rahmi 

1 Ankara Telefon Katalo ğu, 1958, s. 38 

2 Reşat £krem Koçu, Istanbul Ansiklopedisi, C. I. Fas. 5. s. 205. Istanbul 1958, Tan 

Matbaas ı . 

3 Ş ark Telgraf (Mu ş ), 3 Mayıs 1958, s. 1 (Lisemizin Ba ş arı sı) adlı  yaz ı da. 

4 Ş emseddin Sami, Knmus'ul-Agam, C. VI. s. 4571, 4572. 

5 M. Ş akir üliciita şı r, Tikrkiye Etno ğ rafya ve Folklor Sözlü ğ-ii üzerine bir kalem tecrdbesi, 

Fas. I., s. 26, 27. Istanbul 1937, Burhaneddin Bas ımevi. Mehmed Yusufo ğ lu, Ş er'iye Sicil Def-

terlerinde Türkçe Kişi Adları , Amt, S. III. s. 11-12. An ır Dergisinin 4. say ısmda (s. 11-12) ve 

müteakip sayılannda tefrika edilmi ş tir. 
Kırzı oğ lu M. Fahreddin, Kuzeydo ğu Anadolu'da Kullanılan Türkçe Erkek Adlar ı , 

Türk Folklor Ara ş tırmaları , C. I. S. 5, Istanbul 1949 ve Folklor Postas ı , C. II. S. 19, Aral ık 1946. 

6 Hı fzı  Oğ uz Bekata, Devam, Ç ığı r S. 158, s. 1-2. Ocak 1946 
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Ğ ürp ınar, Ahmed Rasim, Ömer Seyfeddin'de adakla ilgili bahisler  bul-
maktay ı z. Doğ rudan do ğ ruya, Turgut Evren'in "Adak" adl ı  bir hikâyesi 

ve Melek Salkaya'nın Adak P ınarı , adl ı  bir piyesi vard ır 7 . 

Refik Halid Karay "Yat ır" adlı  hikâyesinde konu olarak, yat ır'a 

saygı  dolayı siyle ihtiyaçlar ı  olduğu halde a ğ açları  kesilmeyen bir koru-
luğu ele al ıyor;çok sert bir k ış ta kiraladığı  hamamın kapanmas ı  tehlikesiy-

le kar şı laş an İ listir Nuri adl ı  kurnaz birisi, Abti Hoca adl ı , tütsü yapan, 

nefes üfleyen, keramet sahibi bilinen, sözde bir hocay ı  kandırarak bu 

çam koruluğun kesilmesine vas ıta kılıyor. Yat ır' ı  ferahlatmak bahane-

siyle güzel koruluk birkaç y ılda çıplak bir tarla haline geliyor. Bu bi-

kâye okul kitaplar ına kadar geçmi ş tir: "Suyun yan ında dede'nin kabri 

vard ı . Halk, özemni ş  bezenmi ş , mezar ın etrafına ye ş il boyalı  bir tahta 

parmakl ık çekmi ş ti. Gül dikmi ş ler, fener koymu ş lard ı . Tam ba ş  tara-

fında güne ş sizlikten büyüyemiyen cinsi belirsiz, c ı lız, bücür bir a ğ aç 

ye ş ermi ş ti. Renk renk paçavralarla donanm ış  olan iğ ri büğ rü dalları , 

onu tuhaf bir fidana, uzak, s ı cak memleketlerin yaz k ış  çiçe ğ ini dökme-

yen bir mahsulüne benzetiyordu. Fenerin alt ındaki ta ş 5  lira isinden ka-

rarm ış , ş amalı  kibrit uçları  yap ış arak, mumlar eriyip ta şarak kirlen-

miş ti. Devrilmi ş  bir pirinç ş amdan, dipleri kırık iki üç kandil, müte-

madiyen dökülen kuru çam yapraklariyle hergün biraz daha örtülü-
yordu.." "Evliyalar, karanl ık, izbe yerlerden, ille çam korusundan haz-

zetmezler. Onlar, selvi ile gül severler. Vaktiyle ben Malatya'da dervi ş -

ken bir veli, hepimizin rüyas ına girer, "ferahlat ın beni" diye seslenir-
di. Türbesinin etrafındaki a ğ açlar ı  baltalamad ıkça bizi rahat b ırakmadı". 

Böylece İ listir Nuri, Apti Hocay ı  kand ırarak, ben de rüyas ını  gördüm, 
etrafını  açt ıral ım, diyor. i ş e önce İ listir ba ş lıyor, sonra yat ır'a sayg 

korku zay ıflayınca önüne gelen a ğ açlara sald ırıyor. 

Masallar içinde de adak'la ilgili birçok masal bulmak mümkündür 8 . 

Murat, dilek, istek veya niyette bulunmak, adak adamak, -dilekler ger-

çekle ş ince ada ğı m yerine getirmek masallarda da görülüyor. Dede Kor-
kueta" ac görsen toyurgil; yal ıncak görsen tonatg ıl; borcluyı  bor- 

7 Turgut Evren, Bu hikâyede (adak yapmak, ada ğı m yerini buldu) gibi sözler görülüyor. 

Adak (Hikâye), Millet Dergisi, C. I. S. 4., s. 113-116. A ğust. 1942. Ş . Melek Salkaya, Adak P ı-
nati, Bnrsa 1949. Mahmut Makal, Memleketin Sahipleri, Varl ık Yayınları , s..6-9, ve s. 68-70. 

İ stanbul 1954, İ st Yeni Matbaa. s. 68-70 de belirtil ınek istenilen eski ve bilinen bir hikâyedir. M. 

Makal bunu kitab ında teluurhyor. 

8 Naime Halid Ya ş aro ğ lu, Dedemin Masalları , (Dilekler Mağarası) masal ı , s. 35-48. İ stan-

bul 1953, Tan Matbaas ı . 

Bu sahada çal ış an Naki Tezel ve E. Cem Güney'in derledikleri ve yay ınladıkları  
masallar aras ında bol örnekler vard ır. 
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cından kurtarg ıl; depe gibi et yığ ; göl gibi kımız sağdur; ulı  toy eyle, 
Hacet Dile, ola kim bir a ğı zı  dualının alkışı yla Tanrı  bize bir yetmen 
iyal (oğul) vere, dedi" 9  gibi, adama ile ilgili bir cümle dikkatimizi çek-
mektedir. 

Masallar yeniden yaz ılmış  olsalar bile, iş lenilen tema, dilek ma ğa-
ras ı , su, üç, yedi, ve k ırk ... gibi sayı  ve hareketler hep bir tak ım inanç-
lar ı  belirtmekte, dinler tarihi ile ilgili birçok hususlarda uygunluk gös-
termektedir. 

Ş airler üzerinde de adak tesirini belli ediyor: 

Türlü yemin eden diller, 

Sallanan yaş lı  mendiller, 

Adanan Mumlar, Kandiller, 

Unutulur, unutulur 1 °. 

V. Y. Oğuzcan da "Adak" adli ş iirinde: "Sana ş iirler okuyaca ğı m, 
gitme" mısraı  ile ba şlayarak, "Güne ş ler do ğurmak"tan, " ışı k getirmek"-
ten, "Umut getirmekten", "Afrika gecelerin igetirmek"ten, "Çiçekler, 
serinlik, yıldız, engin denizlerin mavili ğ i", "rüzgar" getirmekten bahse-
siyor ve bu Adak manzumesini: 

"Gitme, sana zamanı  getireceğ im 

Zamanın bittiğ i yerden" 

diye sonuçlandırıyor. 

Nezir, nezreylemekle ilgili Fuzull, Nedim, Mb', Nevres'in ş iirleri 
mevcuttur. A şı k Ömer'in bir beytini örnek olarak al ıyoruz: 

"Vermem sana çek benden elin ey melek'ül-mevt 

Cananıma Nezreylediğ im canı ma değme" ıı  

Umumiyetle bu ş airler sevgiliye canlar ını , hayatlar ını  adamak-
t adırlar. 

Adak'la ilgili fıkralar ise çok daha fazla say ıdadır. Ahmed Vefik 
Pa ş a'nın Bursa valili ğ inde, sokaklar ı  geni ş letme faaliyeti s ıras ında, 
arabas ını  çıkmaz sokaklara sokarak, yol kapan ınca: "Vali Pa ş a'nın 
arabas ıııı n durması  hiç olur mu" diyerek hemen belediyeden amele 

9 Dede Korkut, Orhan Ş aik Gökyay ne şri, Aylı  Kurt yayını , s. 5, Istanbul 1938, Arkada ş  
basımevi. 32. salüfede Adailu=Ni şanh anlamında kullanı lıyor Doç. Dr. Muharrem Ergin, Dede 

Korkut Kitab ı  I, s. 81. Ankara 1958, T.T.K. B. 
10 Yamkoglu, Seçmeler, s. 18. "Unutulur" manzumesinden bir k ıt'a, Izmir 1945. 

Il H. Kü'zım Kadri, Türk Lügati, C. IV. s. 403 488, 489. 
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getirtip, engel olan duvarın yıktırıldığı  bilinen fıkralardand ır. Bir gün 
yollara engel olan "yürüyen Dede"nin türbesinin y ıkılmas ı  gerekince, 

"ulema ve e ş raftan" baz ılarını  alarak türbenin yan ına gelir: "Yürü. 
Ya dede" diye üç defa ba ğı rır. Sonra: "Dede hazretleri elbette yürümü ş  
gitmiş tir. Ayak alt ında kalmıyacak a "diyerek türbenin y ıkılmasını  
emreder 12 . 

Bazı  hocalara târizi de ihtiva eden ve adak kurban ınııı  da ğı tı lması  
ile ilgili bir fıkrada, adak kurban ının nas ıl da ğı tılaca ğı , sorusuna ş öyle 
cevap veriliyor: "Ba şı  hocanın, ardı  hocanın, göğ sü, kaburgas ı , dö şü 
hocanın, alt ı  hisseden be ş i hocanın, var geri kalanla i ş i hocanın" ". 

Bindiğ i geminin fırtınada batmas ı  tehlikesi karşı sında bir bekta şr-
nin: "Bu fırtınadan kurtulursam, ad ını  bilmediğ im velinin türbesine bir 
kurban ada ğı m olsun" demesine kar şı lık, bir yolcunun: "Beyahu, hiç 
adını  bildiğ in bir eren yok mu?" sorusuna, bekta şrnin:" ad ını  bildiğ im 
çok ama hiç birisine yüz yok, hepsini birer defa aldatt ım" mealindeki 
fıkras ı  oldukça yayg ındır. Do ğ rudan do ğ ruya "adak" adl ı  fıkralar da 
vardır ' 4. 

Bütün bu makale, hikâye, masal, ş iir ve fıkraların bize gösterdi ğ i 
hakikat, Adak' ın ne derece halk içine yayg ın ve yerle ş ik olduğunun 
birer edebi örnekleridir. 

Adak'la ilgili atasözleri ise bilhassa .dikkati çekici bir de ğer ta şı -
yor. Bu atasözleri, Ankara ve çevresi ile ilgili oldu ğundan ve ara ştırma, 
incelemelerimizde bunun gerçeklik de ğerini oradaki çerçeve dahilinde 
ölçmeye çal ış tığı mı zdan, (Ankara'da Adak'la ilgili atasözleri) bölümünde 
üzerinde durmak istedik. 

C— SÖZLUKLERE (LÜGAT) GÖRE ADAK VE NEZ İ R KELIMELE- 
RININ ANLAMI: 

Yaptığı mı z ara ş tırma ve incelemelerde gerek Ankara ve çevresi 
gerek muhtelif Türk illerinde Adak, Adak Yeri, Adamak, "Ada ğı mı  
yerine getirdim", "adak borcum var", "adak çocuklar ı", "adak a şı " .. 
gibi kelime, deyim ve cümlelerin kullan ıldığı nı  gördük. Umumiyetle 
(Nezir) kelimesini telâffuz etti ğ im zaman, bunu ya anlamıyorlar veya 
bir muhakeme, hâfı za yoklamas ıyla buna intikal edebiliyorlard ı . 

12 Mehmed Zeki Pakahn, Tarihe Mal Olmu ş  Fıkralar ve Nükteler, s. 197. 

13 Trabzon İ lköğ retim Müfetti ş i Ş evket, Trabzo ıada Toplanmış  Halk Hildyeleri, Halk 
Bilgisi Haberleri, S. 5. s. 77. İ stanbul 1930. 

14 Mustafa Salman, Bal ıkesir Tarih, Co ğ rafyası , s. 79 "Adak" fikras ı . Balıkesir Türk 
Dili Matbaası . 
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Sözlükler üzerinde bir inceleine yaparsak şu açıklamaları  görürüz: 

Ş eyhülislâm Esad Efendi; "Adak (,31.J) kelimesinin arapça Nezir 
( j4;) anlamına geldiğini, bunun çoğulunun Nüzûr ( J:ki) olduğunu, 
farisinin dahi arabide istimsal olundu ğu vech üzere Nezir" oldu-
ğunu, Adamak masdarının arapça nezir'de isim halinde bulundu ğu 
gibi masdar olarak da kullan ıldığı nı , fariside ise, (Nezir kerden) ( ) 

olduğunu (15); Ş eyh Süleyman Efendi, «Ata ğ : Namzed; and olunan 
Ş ey; menzur; nezir; vaad; hisse; k ı smet anlamlarına geldiğ ini; Atağ -
lamak: peyman ve nezir ve vaad etmek; Ataglanmak; itsam olmak; 
niş anlanmak; menzur olmak; anlam ında ve atagl ık: adaklu; yavuklu; 
namzed olmuş  kız; tenzir edilmi ş  ş ey; ve nihayet Adag = Adak 
(t.1,1 x 3b) kelimelerinin arapça kar şı lığı nın Nezir ; Adağ lığ  ; menzur; 
mev'ud, ataglığ  -olduğunu söylüyor ". Asım ise, "en-Nezir ( ): 

"Bir adam bir vacib olmayan ş eyi kendi nefsi üzere vacib eyle-
meye denir ki isimdir. Cem'i Nüzar ( iiı;) dur. ((••• Ji; aa  )) mut-
laka yaralarda olur ki anlar ın muakili yani diyetlericlir. Nezir ve 
nüzur zulıar vezninde masdar olup bir adam bir nesneyi kendi nefsine 
vacib ve lazım lulmak manas ına yani Allah için bir ibadeti uhdesine 
kiş i almakt ır ki bu tarikle indallah dahi vacib olup edas ı  laz ım gelmekle" . 

diyor, «Baz ıları  dedilerki nezir, Ş art ve talika mukarin va'adden 
ibarettir". "Nezrin manas ı  Hicaz'a göre ,Diyet, Irak'a göre Erş  deni-
liyor". Bu da er ş  te diyet manas ına geliyor ' 7 . Ş u aç ıklamaya göre iste-
nilen, Ş ifa -v.b. olursa " ş öyle yaparım" diyerek ş artlı  bir yemin, söz 
veri ş , adayış , nezir anlamına geliyor. 

Ahmet Vefik Pa ş a, Adak kelimesinin Türkçe oldu ğunu söylüyor 
ve "Adamak: bir isim; and etmek ki nezir vaad ile tenzir, iandid etmek, 
ıtma etmek; adatmak: bilavas ıta vaad, nezretmek, di ğerinin nezrine 
vasıta olmak: Adak: Nezr, Vaad, Ahd Olunan Ş ey" demektedir ". 

Radloff, kısaca "Atag: Ahd olunan şey, nezir, vaad olunan" 19  
diyor. 

Şemseddin Sami, kelime anlam ını  biraz daha ayrımlarına götürüyor: 
"Adak (Adamak'dan): Mukaddes bir ş ahıs veya makama and olunan 

15 Ş eyh-ul İ slam Esad Efendi, (Kitabu) Lehcet•il-Lûgat, s. 33.1138 y ı lmda baş lanarak 1145 

yılmda tamamlanmış  olan eserin 3-4 üncü sayfalar ında o zamana kadar yaz ılmış , lûgatle ilgili 

eserlerden hangilerinin kaynak oldu ğu anlatı lıyor. 

16 (Buharalı) Ş eyh Süleyman Efendi, Lûgat-i Ça ğ atayi ve Türki-i Osmani, C. I. s. 4 ve 7, 
İ stanbul 1298 (1880), Mihran matbaas ı . 

17 Asım, Kamus Tercümesi, s. 700, İ stanbul H. 1305, Bahriye Matbaası . 

18 Ahmed Vefik Paş a, Lehce-i Osmani, s. 14., Tab' ı  Cedid, Dersaadet 1306 (1888). Mah-
mud Bey Matbaası . 

19 W. Radloff, Versuch eines Wörterbuches der Türk-Dialekte, C. I. s. 452-453, Sanktpe-
tersburg 1893. 
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ş ey, nezir. Adamak, mukaddes bir ş ahıs veya makama bir ş eyi and ve 

nezretmek: Tekkeye kurban adamak" 20 . Bil tarife uyanlar ın tart ış -

masını  (Ç) kısmında yapmağ a , çalış acağı z. 

Mehmed Salahrnin eserinde adak kelimesi türkçe oldu ğundan 

alınmamış , onun yerine nezir kelimesi aç ıklanmış tır: "Nezir (arapça), 

and, vaad etmek, adamak, ş art ve ta'lika mukarin vaad, adanm ış  ş ey, 

adak" olarak gösteriliyor. "Bir kimsenin vacib olmayan bir şeyi kendi 

nefsi üzerine vacib k ılmas ı" anlamına geldiğ ini ve çoğulunun nüzûr 

olduğunu, bu aç ıklamadan ba şka "nezire ( ) (arapça) nezir için 

eda olunan şey, adak" diyor 2 '. 

Ali Seydi, Resimli Kamus-u Osmani adl ı  eserinde "Adak ve Adamak 
türkçedir" dedikten sonra, adak, adanm ış  ş ey, and olunan ş ey, vaad 
olunan ş ey ve adamak, and ve nezretmek, demekten ileri geçmiyor 22  

Nihayet Hüseyin Kaz ım Kadri'nin bütün bu bilgileri gözden ge-
çirdiğ ini görüyoruz: Atag- (1131) (atag) - Ça ğ atay-isim-adak, nezir, vaid, 
and. Bakımz-Adağ  ( tl; c 3bT), Atag ı lık, Atakıhk-Kıyasi-Adakh, nam-
zed; mav'ud" anlam ına geldiğ ini "Ataglamak - müteaddi - adamak, 
nezretmek; adaldamak, namzet etmek, tevkil etmek. Ataglanmak-
lazım- Adaklanmak, adakl ı  ve namzed olmak. Atak (Atak) -Uygur- İ sim, 
(31.,T) ayak; bacak. Ad-• (ad) Garb- İ sim, nam, ş öhret, ün, san. Ad-
Kazan-Isim, ad. Azeri, keza. Ad (Ça ğatay) - Isim, arka, son, hâtiMe, 
nihayet. Ad. Çağ . - İsim, Yüksek yer, Tepe. Ada ğ , Adak- (adg-k) Ça ğ a-
tay-isim-Adak, nezir, bak ınız Atağ . • 

Adaklık-Kıyasi-Adakh, namzet, yavuldu. Adamak-Müteaddi-Ada-
mak, nezir etmek; ni ş anlanmak, namzet etmek. Ada ğ - (adag)- 
Çağ atay-Isim, çocuklar ı  yürümeye al ış tırmak için, kullan ılan uçları  
tekerlekli iskemle. Adak (adak)-Ça ğ atay- İsim- Tiirkistanda bir mevki , 

adı . Adak-(Adak)-Ça ğ atay-zaman, vakit„ ça ğ  zaman,lıengam, mevsim" 23  
deyerek adak kelimesine benzer ve ilgili kelimeleri ayr ı  ayrı  gösteriyor. 
Bu arada Nevarnin adakla ilgili muhtelif beyt ve k ıt'alarım nakledi-
yor: "Adak-(adak)-Ça ğatay- İ sim, ada, cezire; derelerin ortalar ında 
milden ve çakıldan vücuda gelen ve üzerinde ot ve çal ı  biten adac ık-
lar" (s. 42). 

Hüseyin Kaz ım Kadri Nezir hakkında da şu açıklamay ı  yap ıyor: 
( j:ı; — nedhi nezir) — Arapca — isim — Lûgat — Hayir veya ş er ile vaid, 

20 Ş emseddin Sami, Kamus— ı  Türki, s. 25, Dersaadet 1317, Ikdam Matbaas ı . 

21 Mehmed Salâhi, Kamus-ı  Osmani, s. 578. Istanbul 1329, Kanaat Matbaas ı . 

22 Ali Seycli, Resimli Kamus'u Osmâni, s. 18, İ st. 1330, Matbaa ve Kütüphanei Cihan. 

23 Hüseyin Kaz ım Kadri, Türk Lügati, C. I. s. 17, 40, 41, 1927. 



Allah için bir ibadeti deruhde etme, ş arta mukarin olan vaid, adak; 
Bir kimseyi veya bir ş eyi Allah'a hasr'u tahsis etmek vâcib olmayan 
bir ş eyi kendine vâcib saymak, istenilen bir ş eyi elde edebilmek veya 
maksada vas ıl olabilmek ümidi ile ve mânen delâlet ricas ıyle mekâ-
biri-i evliyaya adak kabilinden verilen ş eyler, ki nazar- ı  islâm'da 
küfr'ü sarihtir" 24 . 

Islâmdan önce ve sonraki adak ve adak hakk ındaki inanç ve görü-
şün tartış masını  Netice bölümünde gözden geçirmeye çah ş aca ğı z. 

Türkçe-Almanca, Türkçe- İ ngilizce sözlüklerde yaln ı z kelime kar-
şı lığı  olarak Adak, veya and, yemin, vaad ş eklinde zikredilmekte 25 
veya Yeni Redhouse lugatinde ise buna, Vow kar şı lığı  Nezir kelimesi de 
alınarak, And, Yemin, Ahid, Nezir, Adak; V. yemin et., and içmek; 
andetmek; adamak; n-  ezr etmek; vakfetmek gibi 26  veya Farsça- İ ngilizce 
sözlüklerinde Nezr; peyman, and, kavl, and kerden, nezr kerden, va'd 
kerden 27  gibi kar şı lıklar kullanılmaktad ır. Bunlar ve yukarda bahset-
tiklerimizde Nezir ile Adak ayni anlamda kullan ılmaktadır. Günlük 
hayat ve yaz ılarda da anlamda ş  olarak geçmekte, halkın ço ğunluğu da 
adak kelimesini benimsemektedir. 

Ç— ADAK VEYA NEZ İ R TAR İ FLER İ Nİ N VEYA TAR İ FLE 
ILGILI BILGILERIN TAHL İ L VE TENK İ D İ : 

M Ş akir Ülküta şı r, adak hakkında (Türkiye Etno ğ rafya ve Folk-
lor Sözlüğü Üzerine Bir Kalem Tecrübesi) adl ı  eserinde, bu konu 
üzerinde iki sayfal ık açıklama ve birkaç kaynakla yetinmi ş  de olsa derli 
toplu olarak bilgi vermek istemi ş tir 28 . "Adak, Adak, kutsal tamnan bir 
ş ahsa, bir ş eye, herhangi bir dile ğ in olması  için ad ı  söylenilerek yap ılan 
nezir ve nezir edilen nesnedir". denilmekte ise de, tatbikatta adak, 

24 Aynı  eser, C. IV. s. 488, 489. 

25 Turkish-English Dictionary, By. F. iz and Hony, p. 3, Oxford 1957. Arif Cemil Denker, 

Dr. Bülend Davran, Almanca-Türkçe Büyük Lügat, C. II. s. 201, İ stanbul 1947, Kanaat Kita-

beyi. Alfred Bertholet, Wörterbuch der Religionen , s. 159, Stuttgart, 1952. 

26 Yeni Redhouse Liigat ı , s. 1155. İ stanbul 1956. 

27 English-Persian Dictionary, Ferheng-i Ingili ş i-Farisi, C. I. s. 1249,. 1322 H. 

28 M. Ş akir Ülküta şı r, Türkiye Etno ğ rafya ve Folklor Sözlü ğü -Üzerine Bir Kalem Tec-

rübesi, Fas. I. s. 23-24. İ stanbul 1937, Burhaneddin Bas ımevi. Bu eser daha önce, Halk Bilgisi 

Haberleri Dergisinde tefrika edilmi ş , sonradan bir kitap haline getirilmi ş tir. Kaynak olarak özel 

araş tırmaları , ve 1-Ankara Budun Bilgisi, 2-Anadoluda Halk A.detleri, 3-Atasözleri, 4-Büyük 

Türk Lfigati, 5-Bekta ş ilik ve Edebiyatı , 6- Bekta ş i Ş airleri, 7- Cenupta Türkmen Oymaklar ı , 

8-Çankırı  Tarih ve Halkiyat ı , 9-Halk Bilgisi Haberleri (Dergi), 10-Kayseri Sözlü ğü, 11- Çe ş itli 
Sözlükler, 12-Anadoluda Halk Adetleri (Makale), gösterilmi ş tir. 
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Tanrıya, kutsal tan ılan bir ş ahsa, bir yere (a ğaç, su, ta ş , kuyu, tekke 

v. b.) bir ş eye herhangi bir dile ğ inin olmas ı , yerine getirilmesi ş artiyle 

adı  bildirilerek yap ılan ş artlı  bir vaad, ş artlı  bir söz, bazan ş artlı , bazan 

peşin (mum, tuz serpme v.b) bir and olarak, ferden veya toplulukça 

yap ılan baz ı  hallerde de (gün dönümü zaman ında, bereket v.b.) temini 

için (o ğ lak kesimi) gibi otomatikman bir yerine getirili ş  hali olarak gö-

rülüyor. Üstelik bu adak bir nesne olabilece ğ i gibi, bir hareket, bir dav-

ranış  tarz ı , bir dua da olabiliyor. As ıl önemli nokta İ slam görüşüne göre 

adağı n kullar (evliya) ve baz ı  İ slam esaslar ına uygun görülmeyen mak-
sad ve anlam ihtiva edebilece ğ i, bu tarifin reddolunaca ğı  hususudur. 

Ülküta şı r, "bu törü, bir k ısmının zamanla kendili ğ inden ve bir k ısmının 

da devlet kanunlanyla ortadan kalkmas ına ra ğmen yine halk aras ında 

ya ş amaktad ır" müteakip sayfalarda adak üzerinde, yasa ğı n ne derece 

tesiri oldu ğunu gözden geçirdi ğ imizde burada bu iddian ın tahkikine 

ihtiyaç olduğunu söylemekle yetinece ğ iz. "Adak, bilhassa kad ınlar 

aras ında önemli bir özgürlük gösterir. Esasen ada ğı  yaptıracak sebepler 

kad ınları  daha çok me ş gul eden ş eylerdir. Mesela bir o ğ lan çocu ğu ol-

ması , evde kalan bir k ı zın kısmeti ç ıkmas ı , çocuğun yürümesi gibi i ş lerde 

yedi mahallenin yoksulunu doyurmak, yine yedi yoksulun s ırt ını  giydir-

mek, yedi dedeye mum dikmek, hep kad ınlar tarafından yap ılan adaklar-

dır." Hernekadar adak inanc ına uyma ve hareket etmede kad ınlar ço ğun 

lukta görünüyorlarsa da ileriki sayfa ve foto ğ raflarda da görülece ğ i üzere 

murat, dilek, istek, niyet çe ş idi çok oldu ğu gibi, erkeklerle ilgili dilek-

lerin de toplam ı  az değ ildir. Üstelik alevi, bekta ş i, v.b. yat ırlarmı , tür-

belerini ziyaret, adak hususunda erkekler kad ınlara yakın bir seviye-

dedir, denilebilir. Ş akir Ülküta şı r, "adaklar para vermek, mum dikmek 

ve da ğı tmak, horoz, tavuk, koyun, keçi, s ığı r hatta deve kurban etmek 
suretiyle yap ıldığı  gibi, Yasin okumak, hatim indirmek ve mevlid o-

kutmak, oruç tutmak, nafile namaz ı  kılmak gibi ş eylerle de yap ılır" 

diyor. Bu sayılanlar, adaklarm ancak bir k ısmıdır. Netice bölümünde, 

ne gibi murat, dilek, istek ve niyetlerin oldu ğundan ba şka, nelerin adak 

olduğuna dair mufassal bir liste arzetmekteyiz. "Adak adanan baz ı  
yat ırlara hayatta iken me ş rebleri göz önüne, getirilerek ruhlar ının bun-

dan memnun kalacakları  inan dolayısiyle buna göre adak adamak 

âdeti de vard ır. Bu meyanda: 

"İbrahim Edhem Dede 
Gömleğ i keten dede 
Eğer muradım olursa 
Sana üç göbek atam dede." 
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tekerlemesiyle yap ılan adak da bilhassa kad ınlar aras ında pek me ş hur-
dur. Bu adak, bir kap ının duvar kö şesine dönülerek üç göbek atmak 

suretiyle yerine getirilir" deniliyor. Bu gerçektir, yapt ığı mız inceleme 
ve ara ş tırmalarla bu hususta da etrafl ı  bilgi elde etmi ş  bulunuyoruz. 
Yalnız kap ıya dönük olarak göbek atmadan daha çok, İ stanbul Sulukule 
sakinlerinin do ğ rudan doğruya bir parmakl ık içinde bulunan yat ır kar-
şı sında yaln ız üç de ğ il, adamış sa daha fazla alenen göbek atmakta bir 

mahzur görmemekte ve bu ada ğı nı  yerine getirirken seyreden olursa 
gülümsemektedirler: "Ada ğı  icabettiren sebeblere gelince: bunlar da, 
belli baş lı  olmak üzere, çocu ğu olmak, ya ş amak, yürümek, bir hasta-
lıktan kurtulmak, bir felaketi hay ırlısiyle atlatmak, bi ri ş e girmek, bir 
kızın kısmeti çıkmak, borçtan kurtulmak, bir evi ba ş arıp bitirmek, 
yağmur yağmak, askerde bulunan biri salimen dönmek gibi şeylerden 
ibarettir". Bunlara baz ı  ilaveler yapaca ğı z. Çocu ğun konuşması , çocuğun 
huysuzluğunu gidermek, ne ş 'elenmek, yaz mevsimini, bereketi kutla-
mak, boşanmak v.b. 

"Adaklar, yat ır denilen erenlere, evliyalara adand ığı  gibi, kutsal 
tanılan ta ş  ve ağaçlara da adan ır Mesela Sinop ilinin Gerze ilçesine 
bağ lı  Ş eyh Hüseyin Köyünde "Sat ı  Ta şı " denilen ve kutsal tan ılan bir 
ta ş  vardır. Mahan her ş ehrin, hatta her köyüli dedesi, bülasa adak ada-
nacak yerleri vard ır".. Bu hükümde isabet vard ır, yalnız adak -yerkri, 
yat ır, tiirbe, ta ş  ve ağ açtan ibaret de ğ ildir. Tekke, minare çevresi, su, 
kuyu, mağ ara, kovuk v.b., (Netice) bölümünde bütünüyle görülece ğ i gi-

bi birçok adak mahalleri kaydetmek mümkündür. Hatta adak adamak 

için böyle mahallere, yerlere bile bizum» kalmaks ı zın yap ılan adak çe ş it-
leri mevcuttur." İ stanbulun Sünbülefendi, Merkezefendi, Karacaahmed 
ve eski Maarif Nezareti alt ındaki Tezveren Babas ı  pek me ş hurdur." 

"Çocuğu " 'yürüyen, hastas ı  iyi olan en a ş ağı  bir horoz olsun keser.' 
Bu gibi adaklar için daha ziyade kan ak ı tmak gerektir. Adak yerine 
getirilmezse, yani bir kan ak ı tılmazsa, o ailenin ba şı  ferah gitmeyece ğ i 

için dirlik ve düzenlik görmeyece ğ i inanc ı  yüreklerde kökle ş miş tir. Ke-

silen kurban büyükse, konu kom şuya ve yoksullara kâmilen da ğı tılır 
ve etinden ev halk ı  bir lokma almazlar. Baz ı  taraflarda sevap oldu ğu 
inan ı  ile parmakla bir parça yalan ı r. Ş ayet, kurban küçük ise, ada ğı  
icabettiren sebeb te küçüktür. Bu ya bir yoksula verilir, yahut mahal-
lenin çocukları  toplanır, eti pilav pi ş irilip çocuklara yedirilir ve bu su-
retle adak yerine getirilir. Adak törüsünde çocuklar da göz önüne ge-
tirilir, yedirilir, içirilir, para verilir ve onlar ın "ada ğı n kabul olsun" 
demeleri bir u ğur sayı lır,• ada ğı  gerektiren sebep büyük fakat adak, 
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mesela bir mum, bir süpürge de olabilir. Hatta bir testi k ırmak, tuz 
serpmek gibi adak ta olabilir. Bunlar ş ahs ın mali durumundan ziyade, 

murad, dilek, hacet veya niyet için gidilen ziyaret yerinin me ş rebi, 
iste ğ ine göre yap ılır. Binaenaleyh büyük bir murad ın tahakkuku için 

mutlaka büyük bir hayvan ın adak kurban ı  olması  gerekmez. Bundan 
ba ş ka adak seremonisinde çocuklara çok büyük bir yer verilmesine, 
öyle san ıyoruz ki, Ş akir Ülküta şı r baz ı  bölgelerde rastlamış  ve umumi 
bir hüküm olarak ifade etmi ş tir. Yoksa incelememizde böyle yayg ın 
umumi bir hüküm elde etmi ş  de ğ iliz. "Güney Türkmenleri aras ında 

adaklar mutlaka bir ziyarette kesilip yedirilir. Arta kalan k ı sım "sen 

de ye, ya mubarek" denilerek yat ırır' üzerine dökülür. K ırş ehir ve do-
layında oturan alevi köylülerde eskiden çocuklar ını  Hacıbekta ş  çelebi-

lerine tekke için adak olarak verirlerdi." (s. 24) Ş akir Ülkütasirin 
adak hakk ındaki yaz ı sı  kı sa olmas ına ve eksikliklerine ra ğmen dik 
kat ve önemle ilk ba ş ta incelenmeye lay ıktır, sanıyoruz. 

Prof. Celal Esad Arseven, Adak maddesinde baz ı  eksiklikler b ırak-
mış  olmasına rağ men Adak kurban ı  ve Kurban aras ındaki ayrı lığ a ve 
hristiyanlıktaki adak'la ilgiye temas etmesi bak ımından Ş akir Ülkü-
taşı r' ın incelemesindeki baz ı  noktalara bir ilavede bulunmu ş  sayılabilir: 
"Adak- (os. nezir) Herhangi bir i ş in ve niyetin olmas ı  için kesilen kur-

ban veya mukaddes ve mübarek tan ı lan bir veliye yap ılan mali hediye 
ve ibadet" 29  ş eklinde eksik bir tarif yap ılmaktad ır. Yukarda söyledik-
lerimizden ba şka önce şunu belirtmek isteriz. Niyet, zaten i ş i de ihtiva 
eder. Bundan ba ş ka burada adak ve adak yerleri çok dar tutulmaktad ır. 
K ı saca ş unların göz önüne al ınmas ı  gerektiğ ine i ş aret etmek isteriz: Bu 

adak, kurban,mali hediye veya ibadetten ibaret de ğ ildir. O adak yerinden 
alınan ta şı  yerine geri b ırakmak, al ınan topra ğı  iade etmek, bir a ğ aç-
tan koparılan yapraklar ı , adak yerinden toplanan m ı s ır tanelerini mu-
rad ı  oluncaya kadar saklay ıp tekrar al ındığı  yere götürüp b ırakmak, 

göbek atmak, mevcut durumunu murad ı  olunca de ğ iş tirmek (müslüman 

olmak gibi) ilerde listesini sunaca ğı mız adak ş ekillerine temas edilmedi-
ğ ini görüyoruz. "U ğ ranılan bir felaket veya bir hastal ıktan kurtulmak 

için evliyalara veya bir cami veya bir kiliseye vaad olunan (nezir olunan) 

ş ey"• 

Burada adak mahalli olarak say ılanlara, su, a ğaç, ta ş , mağ ara, 
kuyu v.b. adak yerlerinin eklenmesi gerekiyor. 

"Hıristiyanlarda hastal ıktan kurtulanlar ın kiliselere götürüp bir 
tarafa ast ıkları  ş eylerdir ki bunlar ın baz ıları  vücudun hasta olan k ıs- 

29 Prof. Ce1â1 Esad Arseven, San'at Ansiklopedisi, s. 15, İ st. 1943, Maarif mat. 
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mini gösterir bir ş ekilde balmumu veya alt ın ve gümü ş  gibi kıymetli 

bir maddeden yap ı lır. Hristiyanlarda (ex-voto) diye bir dile ğ in olmas ı  
üzerine onun husule geldi ğ ini göstermek için bir ta ş a oyulmu ş  Şükran 

mahiyetindeki yaz ılara ve tablolara da denir . Bir nevi adaklar da var-

dır ki, bir dile ğ in husulü için niyaz mahiyetinde olarak kiliselerin duvar-

larına harçla tutturulmu ş  yaz ılı  ta ş lard ı r. ı slâmlarda bir dile ğ in husul 

bulmas ı  veya bir hastal ıktan kurtulunmas ı  için cami veya türbelere ada-

nan mum ya kurban gibi ş eylere veya fakirlere da ğı tılmak üzere ada-

nan et ve ekmek gibi ş eylere de denir. Bir tekkeye kurban adamak gibi. 

Nezir ile adak aras ında ufak bir manâ fark ı  vard ır. Nezir, ş arta muallâk 

vaid manâs ına gelir: öldükten sonra bütün emlâkini bir hastahaneye 

nezretmek gibi". Neziri ş arta muallak vaid olarak gösteriyor ki baz ı  
adak da ş arta muallâk, yani dilenen, istenen, niyet, murat edilen olur-

sa kaydiyle yap ılmaktad ır. Bazı  adaklar derhal yerine getiriliyor, mum 

yakma, tuz serpme ... an ında yap ıldığı  gibi, gene ayrıca bir adakta da 

bulunulabiliyor. Bu itibarla arada öne sürülen noktadan bir fark kabul 

etmek pek de mümkün de ğ ildir. "Müslümanlarda adakla kurban aras ın-

da da bir fark vard ır. Adak olarak kesilen hayvan ın "yevm-i nahr'da" 

kasilmesi icabetmez. Fakat kurban mutlaka yevm-i nahr'de kesilir. 

Adak olarak kesilen koyunun etinden yenmez, yaln ı z da ğı tıhr. Ş ayet 

yenecek olursa yenilen etin bedeli kadar bir para fakirlere verilir. Kur-

ban etinden ise bu sadakaya ihtiyaç olmaks ı zın yenebilir". 

Adak kurbanı  ile dini mahiyette olan kurban aras ında yeme, kesme 

günü bakı mından fark vard ır. Buna kurban fark ı  diyebiliriz, üstelik 

hangi hayvanlar ın kurban edilebilece ğ i de Islam Dini bak ımından belir-

tilmiş tir. Prof. Arseven, Ansiklopedi'sinde "Adakl ık- (mi.) Bir, dile ğ in 

veya niyetin yerine gelmesi halinde in ş ası  vadedilen ve o iş in olması  
üzerine yapt ı rılan kilise Fr. Votif" (s. 15) den bahsetmektedir ki, türbe 

mezar yapt ırmak, onarmak gibi adak, Islâmlar aras ında da olabileceğ i 

gibi, câmi veya mescid yapt ırmak gibi bir ada ğı n islâmlar aras ında ol-

mıyaca ğı m öne sürmek elbette kolay de ğ ildir. 

Türk Ansiklopedisi'nin Adak maddesi üzerinde bilhassa durulmak 

gerekiyor: "Adak (Ar. Nezr, Lât. Votum), Tanr ıya kar şı  yapılan vaid" 30 . 

Yukarda sayd ıklarımızda bu ş ekilde bir eksikli ğ in, yanlışı n bulunma-

ması  onları  takdire sevkedebilir. Fiiliyatta adak, Tanr ıya, hatta Tanr ı -

dan daha çok yat ırlara, evliyalara, ta ş , ağ aç, su, kuyu, ma ğ ara v.b. 

muhtelif yerlere türlü isteklerin gerçekle ş mesini temin, ziyaret ve 

vaatte bulunu ş u ihtiva etti ğ ine dair daha önce aç ıklamalarda bulun- 

30 Adak maddesi, Türk (İ nönü) Ansiklopedisi, C. I. s. 109, Ankara 1945, Maarif matbaas ı . 
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muş tuk. 	Ansiklopedi'nin Adak maddesi yukardaki tardten sonra 

ş öyle devam ediyor: "Adak insanlar aras ın da dinler kadar eski bir adet-

tir. Bir iste ğ in yerine gelmesi veya bir korkunun savulmas ı  için, yahut 

sadece kulluk ve sofuluk duygusu ile mecbur olmad ığı  bir ibâdeti veya 

fedakarlığı  adamak, ilk cemiyetlerdeki dinlerde de yüksek dinlerde de 

görülmüş tür". Bu aç ıklamada, bir iste ğ in yerine gelmesi veya korkunun 

savulmas ı , gene bir istek oldu ğundan, bu maddedeki tarif hiç olmazsa, 

bir isteğ in yerine gelmesi halinde yap ılan bir i ş  olarak gösterilebilirdi. 

Yukardaki tarifte dinler de 1— İ lk cemiyetlerdeki dinler, 2— Yüksek 

dinler olarak belirtiliyor. Yüksek dinlerden maksad vaz ıh değ ildir. Ci-

hanşüınul, semavi, vahye müstenid dinler mi kastediliyor ? Brahmanizm, 

Budizm, Konfüçyüs dini hangi k ı sma alınıyor? Ş imdi nakledeceğ imiz 

"İ lk Inanı ş " ise büsbütün kar ışı klık arzediyor: " İ lk inanış lara göre 

insanların işlerini ve kaderlerini idare eden Tanr ıların bir kısmı  iyiliğ i 
bir kısmı  da kötülüğü temsil ederler. Bundan dolay ı  bir kı s ım tanrılar! 

iyiliklerini kazanmak, ötekilerin de fenal ıklarından kurtulmak içi 

sevilen bir ş eyi feda etmek laz ımdır. Tanrılara hâkim olduklar ı  tabia 

ve hayat unsurlar ına göre ayr ı  ayrı  adaklar verildi ği de görülür. il 

insanlar tanrılar' bu suretle memnun edeceklerine, yerine getirilmeye 
adaklar yüzünden aldat ılan tanrıların gazab ına uğ ranıldığı na, felaket 
lerin ve u ğursuzluklar ın bu yüzden meydana geldi ğ ine inan ırlardı ' 

Bu madde de İ lk İnanı ş  olarak çok tanr ılar ele al ınmış  oluyor. 

Daha önce İ lk, cemiyetler, üstün cemiyetler ay ırması  yapılmış tı . Bura-

da ilk inan ış , ilk cemiyete aitse, Grek, Romen mitolojilerinin cari oldu ğ  
eski Yunan' ın Romal ıların, ilk cemiyetlerden mi say ı lması  gerekiyor 

Böyle bir iddian ın isbat ı  ise her halde güç olacakt ır. Üstelik bu " İ l 

Inanış " şeklinde belirtilen hareket tarz ına me şhur Sokrates'in son a 

larında Horoz adağı nın yerine getirilmesi vas ıyeti dolayısiyle, Sokrate 

gibi birisi iptidai zihniyetli bir kimse olarak m ı  kabul edilecek? Hel 
İ lk Insanlar deyimi üzerinde dikkatle durulmak gerekiyor. Aksi halde 

Humanizm hareketinin bu dü ş ünceler kar şı sında mevkii ne olacakt ır . 

Bu Ansiklopediden müteakip k ısmı  naklediyoruz: "Din tarihlerind 

kiş iye ait adaklarla birlikte cemaatçe, milletçe yap ılan adaklara da ras 

lanır. Romalılarda tanr ıların imparatorlardan memnun olmalar ı  uğ ru 

da her be ş , yahut on veya yirmi y ılda bir defa tekrarlanan genel fedakâ 

lıklar bunun misallerindendir. Toplulukla yap ılan adaklar ın sebebi 

çok defa salg ın hastalıkların, tabii olaylardan ileri gelen korkular ı  
savulmas ı  isteğ idir. İ lk adaklarda insanlar ın, hele feda edilmeleri en 

güç olan evi:Otlar ın kurban edilmesi gibi kanlı  misaller de göze çarpar. 

13 



l3ir efsaneye göre, Truva Harbi s ıras ında Yunanlıların başkomutanı  
Agamemnun, denizde fırt ınaların durması  için fırtınalar tanrıças ı  Arte-
mis'e kı zı  Iphigenia'r kurban etmi ş tir. 

"Eski Türkler de en büyük adak at't ır. Araplarda islâmdan önce 
tap ını lan putlara evlat adamak âdeti vard ı . Peygamber Muhammed'in 
dedesi AbdulmuttaliVin on oğ lu olursa birini putlara kurban edece ğ ini 
adamı § olduğu ve onuncu o ğ lu olan Abdullah' ı  (Muhammed'in babas ı ) 

kurban etmek üzere iken bir kâhinin arac ılığı  ile yüz deve keserek bu 
"nezr" ınden kurtuldu ğu hikâye edilir Yahudilik, hı ristiyanl ık ve miis-

lümanlık gibi dinler bu türlü vah ş i âdetlerin önüne geçmi ş tir." (s. 109). 

Bu adak maddesinde ilk adaklar, adak kurban ı , kurban ve insan 
kurban ı  gibi bahisler, hepsi ayni şeylerini* samlarak biribirine kar ış tı rı l-
mış tı r. Musevilik31 , Hristiyanlık32  islâm Dininde 33  adak (Nezr) mevcuttur. 

Yalnız islâmda (Allah rızas ı  için) Tanrıya bir dilekte bulunmak ve 
gerçekle şmesi neticesinde dua, ibadet (namaz), adak orucu, adak kurban ı  
şeklindedir. Burada vas ıta, yoktur, murat, dilek veya istek Tanr ıya 

sunulur. Ayrıca dileğ in de s ınırı  ve mahiyeti bak ımından Islam Dini-

nin bu husustaki görü ş üne uymas ı  istenilir Allah'tan dileni şin de bir 

ş ekli, Islami bir esas ı  ve sınırı  olması  kabul edilir 

Karış tı rılan noktâlardan ba ş ka; efsane ve hikâye diye kaydedilme-
sine rağmen bunlardan ilmi hüküm ve neticeler elde edilmeye çal ışı l-

mış tır. Yunan, Roma, islânı dan önceki adak hakk ında yeniden objektif, 
ilmi bir ara ş tırma yapmaya ihtiyaç bulundu ğu gibi, bilhassa Abdul-
muttalib'in oğ lunu , kurban etme olay ı  hakkında Islam Tarihine uyar 
bir inceleme yap ılması  ve bununla ilgili yanh şı n düzeltilmesi zarureti 
karşı sında bulunmaktayız 34 . 

31 Kitab ı  Mukaddes, yani Ahdi Atik ve Ahdi Cedid, Ibrani ve Geldani ve Yunani lisan-

lanndan tercüme, s. 10,25,35 (Yakub'un nezri). İ st. 1885, Boyacıyan Agop Matbaas ı . 

32 Das Neue TeStaınent, (Ubersetzt und kin; erlautetert) vOn 15. Konsta ırtin Rösch D. 

M. Cap. s. 37, 287, 294 (Nezir); Kurban T. 13, 37, 56, 89, 300, 345. Kurban = Opfer: 240, 499, 

514, New York 1928. 

33 Islâmdan Önceki adak ve islâmbita ada ğııı  derece ve mahiyeti hakk ında ki görü ş  
netice kı smında tahlil edilecektir. Burada üç eserin ad ım sunuyoruz: 

Muhammed Hamdi Yazı •, Hak Dibi Kur'an Dili, —Yeni Mealli Türkçe Tefsir, C. 
VI. s. 4926, C. VII. s. 5504, İstanbuf 1938, Matbaai Ebs ıi;ziya.  

Zaynüddin Ahmed Zebidi, Sahibi Buhari Muhtasar ı  Tecridi Sarih Tercümesi ve 

Ş erhi, Prof. Kâmil Miras tercümesi, C. XII. s. 247, 248, 250, 259, 260. Diyanet İş leri Reisliğ i Ne ş -

riyatı  Nu. 9. İ stanbul 1948. Hüsnütabiat Matbaas ı . Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İ slâm Ilmihali, 

dördüncü kitap, s. 416-422, İ stanbul 1954, Ahmed Sait matbaas ı . 

34 Prof. Dr. Ne ş 'et Ça ğatay, İ slamdan Önce Arap Tarihi ve Cahiliye Ça ğı , s. 82 .A 

Ilahiyat Fak. Yay ım 20, Ankara 1957, Mars. T. ve S. A. Ş . Matbaası . Abdulmuttalib, "on oğ lu 
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Mehmed Zeki Pakal ın: "Adak (31j) (Hal.) Bir i ş in veya bir ni-

yetin olmas ı  için nezrolunan ş ey hakkında kullan ılır bir tâbirdir. Kur-

ban, cami veya tekkelere, mum, ya ğ , yahutta mukaddes ve mübarek 

tanılan bir veliye yap ılan yardı m o kabildendir. "Adak" ile "Nezir" 

aras ında ufak bir mana fark ı  vard ır. Nezir, ş arta ba ğ lı  vait manas ına 

gelir. Öldükten sonra emlakini bir yere nezretmek gibi" 

Yukarda yapt ığı mı z tahlil ve tenkidleri tekrarlam ıyoruz. Yaln ı z 

(Adak) tarif edilmek istenilirken gene e ş it anlama uyan fakat masdar 

olarak kullanılan "nezrelmek= adamak" ş eklinde tarife çal ışı lmas ı , 

tarifin esas ve ş artlar ına da uymamakta, tan ımlanmak istenilen gene 

kendisiyle tanımlanmağa çalışı lmaktad ır. Bu taraf, İ slami adak an-

layışı na da ayk ırı dır. Bundan ba şka adakta da, "dilek yerine gelirse, 

ş ayet olursa ... "gibi baz ı  hallerde ş artla bir yönü de vard ır. Hatta 

"sağ lığı nda çok isterdi olmad ı , anamın bir ada ğı  vard ı " tarz ında konu ş -

malarla, ölmü ş  bulunan yakınlarının ada ğı nı  yerine getirme halini de, 

adakla ilgili ara ş tırmamızda ö ğ renmi ş  bulunuyoruz. Adak' ını  kurban 

v.b. yerine getiremiyen bir kimsenin ada ğı nın yerine getirilmesini 

yakınlarına vasiyet etmesi gibi olgular ı  da tesbit edebiliyoruz. Mehmed 

Zeki Pakalın "kurban bayram ı  münasebetiyle kesilen kurban etinden 

kurban kesenin yemesi caiz oldu ğu halde, adak olarak kesilen koyunun 

etinden yenmez" diyor. Ferdi olan adak kurban ında bunun aksine 

rastlamad ık. İ stisnaı  olup olmadığı nı  veya baz ı  yerlerde adayan ve kurban 

kestirenin bundan yedi ğ i hakkında Türkiye ölçüsünde bir inceleme ve 

ara ş tırma yapma& ve ancak ondan sonra çok kesin konu ş mağ a imkan 

olduğunu kaydetmekle beraber, baz ı  hallerde topluca, koyun, o ğ lak 

kurban edildi ğ i (Kazda ğı , Nallıhan ..) veya ya ğmur v.b. ilgili topluca 

adak kurban ı  kesilmesi, toplu ziyaretler s ıras ında muratlar ının yerine 

getirilmesi için kafile halinde gidildi ğ i zamanlarda o yat ır, evliyanın 

mezar ı  veya türbesinin bulundu ğu çevrede kesip topluca bir ziyafet 

halinde yenilmesi gibi (Ankara ve di ğ er illerle ilgili bölü ınlerde üzerinde 

durmaktayız) olaylarla kar şı la ş maktayı z. Bu itibarla adak kurban ından 

doğup yeti ş erek kendisini koruma durumuna gelirlerse içlerinden birini Tanr ı  adına Kabe'nin 

önünde kurban edece ğ ini adamış tı ; sonradan on o ğ lu olup art ık kendisini koruyabilecek duruma 

geldiklerini anlayınca bir gün içlerinden birini kurban etmek için kur'a çekmek üzere "Irabe 

içinde .bulunan Hübel putu Onüne geliyor, Kur'a çok sevdi ğ i küçük oğ luna çıkıyor, isaf ile Nâile 

putlarının önünde kurban etmek üzere götürünce, "bütün Kurey ş liler ile Abdulmuttalib'in oğul-

ları  hep bir a ğı zdan "Tanrıya and içeriz ki Abdullah ile onun diyeti olan develer aras ında kur'a 

çekmeden onu kesemezsin; çünkü sen Abdullah' ı  kesersen art ık herkes o ğ lunu kurban edece ğ ini 

adar ve onu keser. İş bu kerteye vanrsa insanlar ne diye ya şı yorlar "dediler". 

35 Mehmed Zeki Bakanla, Osmanl ı  Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü ğ ü, C. I. s. 19, Is-

tanbul 1946. Milli Eğ itim Bakanlığı  
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tek olarak kesilen kurbanlar ın çok vakit yenilmCnıesine mukabil, top-
luca gidilip kesildiğ i zaman yenildi ğ i görülüyor. Helva, zekeriya . sofra-
sı ndaki çerez, yemi ş lerin, a şure çorbas ı  v.s. nin adayan tarafından da 
a şı rı  gitmemek, tad ına bakmak ve böylece yenildi ğ ini görüyoruz. Yi-
yecekle ilgili bir adak ise kesin olarak, adayan yemez, diye çok umumi 
bir hüküm ileri sürmek hususunda ihtiyatkâr davranmanm tercih edil-
mesini söylemek isteriz. 

Mehmed Zeki Pakahn, "nezr ()J)" maddesindeki aç ıklamas ında, 
"Nezir (F ık.) Adamak, adak, kimsenin vacip olmayan bir ş eyi kendi 
nefsi üzerine vacip k ılmak yerinde kullan ılan bir tâbirdir. Kurban, cami 
veya tekkelere, mum, ya ğ , yahutta mukaddes ve, mübarek tamlan bir 
veliye yap ılan yard ım o kabildendir" 36 . Gene yukardaki tahlilleri zikret-
mekle beraber, "Kendi nefsi üzerine vacip k ılmak" hakkında adakla 
adamakla da ilgili bir tahlile ihtiyaç bulunmaktad ır. 

Burada Hamdi Yaz ır' ın Tefsiri ve hadislerle ilgili bilgilerin ışı -
ğı ndan ba şka "Nezr'in ş artlar ı"nın da dikkate alınmas ı  ve neyin vacip 
olabileceğ inin tahlili gerekmektedir. 

Mehmed Zeki Pakalm, Nezir maddesinde adak maddesinde oldu ğu 
gibi, gene nezri, ş artla ba ğh vaat manas ına alıyor ve ada ğı n ş arta ba ğ lı  
vaad olmadığı nı  ifade etmi ş  oluyor. Ayrıca kurban etinin kesen, kesti-
ren tarafından yenildiğ i halde, adak kurban ının etinden, kesenin yiye-
nıiyeceğ ini söylüyor. 

Nezir veya adak hakk ında İslam bilginlerinden Hamdi Yaz ır, 
Türkçe tefsirinde: " J.41;  " âyetini 
açıklarken, Nezri de tarife çal ışı yor: "Nezir; ahid ve adak demektir ki 
bir kimsenin üzerine vacib olmayan hay ırlı  bir iş i kendine vacip kılarak 
yapayım diye taahhüd etmesidir. Ve şüphe yokki kendine vacip olmayan 
nafileyi üzerine alıp da ifa eden kimseler, kendilerine vacip olan vazi-
feleri evleviyetle ifa ederler•. Bu haysiyetle (( j4;.1l.; sis.  )) gerek 
kendilerinin icab ı  ve gerek Haktealamn icab ı  ile üzerlerine vacib olan 
her türlü vacibe ve vazifelerini ifa ederler, demek olur". 37  diyor. 

Ömer Nasuhi Bilmen, "Nezir, Allah Tealâya tâzim için mübah 
bir fülin yap ılmasını  deruhte etmek, öyle bir i ş in yap ılmasını  kendi nef-
sine vacip kılmakt ır Nezrin cemi: "Nüzlir"dür. Nezredene de "nâzir" 
denir. Nezrin türkçesi adakt ır" 38 . "Nezirlerin, zaman, mekân, ş ahıs ı  ve 
nezredilen şey itibariyle muayyen ve gayri muayyen nevilerine ayr ıl- 

36 Aynı  eser, C. 2. e. 690-692. 

37 Hamdi Yaz ır, Hak dini Kur'an Dili, Türkçe Tefsir, C. 7. s. 5504. 

38 Ömer Nasuhi Bilmeli, Büyük Islâm ihnihali, Dördüncü Kitap, s. 416. 
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dıkları  gibi, bir ş arta ba ğ lı  olup olmamak itibariyle de mutlak, muallak 
nevilerine ayrılır" (s. 416). 

Ömer Nasuhi Bilmen NeZr'in " ş er'an sahih, muteber, 
olabilmesi için" ne gibi ş artlara lüzum oldu ğunu İ slâmda hangi nezir, 
adakların sahih olabilece ğ i, yerine getirmek gerekece ğ i hususunda mü-
teakip sahifelerde bilgi vermektedir. İslam Dini bilginlerinin yaptıkları  
tarifler ş er'an caiz olan nezirle, adakla ilgilidir. Hangi adaklar ın veya 
kime neye adanaca ğı nın İ slam Dini bakımından irıcelenmesini önce ger-
çekte olan, yap ılanın= gözlem ve tesbitinde sonra ele alaca ğı z. 

şu hale göre Adak' ın veya Nezrin tarifi için dikkate al ınacak nok-
taların tesbitinde çok önemli bir , durumla kar şı la şmaktayı z. İ slam Di-
ninin tasvip etti ğ i adama esas ve ş artlar ına göre, dini bir muteberi-
yeti, me şruiyeti olan Adak tarifi veya gündelik hayatta (Allah) 
tan ba şkasına dilek, murat bildirilerek, ba ş langıçta, dileğ in bildiril-
diğ i anda veya murad ı  yerine gelecek olursa ne yapaca ğı na, ne adaya-
ca ğı na dair bir vaat, bir söz'de bulunma haline göre , yapılması  gereken 
tarif. Bu itibarla ada ğı n hem dini me ş ruiyeti olmas ı , hem de 'gündelik 
hayattaki unsurlar ına göre mü ş terek bir tarifine te ş ebbüs edilmesi ba ş -
langıç noktası , esasta, temelde apayr ı  görüş leri ihtiva etmesi bakımın-
dan iki farklı  zihniyeti bir tarif içine toplama gayreti gibi bizi tuhaf 
bir sonuca götürebilir. İ slam Dininin, diğ er dinlerin ve inançlarm, günlük 
hayattaki davran ış  tarzlar ına göre (adak hakk ı nda) çe ş itli, farklı  isti-
kamet ve anlamların olması  kendisini belirtmektedir. Günlük hayatta 
birçok çe ş itleriyle görülen adak ş ekilleri, adama yerleriyle dinler, daha 
doğ rusu İslam Dini aras ında tam bir uygunluk olsayd ı , adak' ın tek ve 
müşterek bir tarifine _te şebbüs -ba ş arı  sağhyabilirdi. 

Adak olayının Ankara ve çevresinde gözlem ve te şbiti, Türkiyenin 
bazı  illeri ve Türkiye illerinin sm ırları  dışı nda ya ş ayan Türklerin tat-
bikatta nas ıl biı  davranış  ve inanç içinde bulunduklar ı , ayrıca başka 
dinler ve ülkelerdeki adak olay ına, inanç ve davran ışı na baktıktan, ne 
olduğunu gördükten sonra netice k ısmın da bu adakla ilgili hususlarm 
(taş , iplik, toprak, mum v.b.) incelenmesini ve nihayet İ slâmdan önce 
ile, İ slam Dininin ne tarzda bir ada ğı  dine uygun saydığı nı  .arzetmeye 
çalış acağı z. Burada bu Giri ş  bahsinde târif hususundaki görü ş  farklarm ı , 
meselenin çetinli ğ ini, ortaya vazetmekle, yukardan beri yapma ğa ça-
lış tığı mı z tahlil ve tenkidin bir sonucu olarak nazarlara sunuhuak 
istenmiş tir. 

Hatta İslam esaslar ı  dikkate al ınmaksı zın yap ılmış  bazı  batılı  
ansiklopedilerin, eserlerin tarifleri, unsurlar ı  üzerinde de bu yönden 
bir tahlil ve de ğerlendirme bize adak' ın tarifi ve me şruiyeti üzerinde 

17 



farklı  görüş  ve düşüncelerin belirtilmesini zaruri k ılmaktadır. Zira bu 

yalnı z tarihte de ğ il muhtelif dinlerde de "ada ğı n yap ılış  ş ekilleri ve me-

rasimleri farkl ıdır, de ğ iş iktir" 39 . "Vow. Allahla insan aras ında bir mü-

nasebet, al ış veriş tir ki, bu i ş te insan istikbal için Tanrıya baz ı  hizmette 

bulunmağa, bazı  hediye verme ğe, yahut kendisini ve baz ı  kıymetli 

e şyaları  vakfetmedir" (S. 260) deniliyor. 

Bu tarzda bir tarif, Tanr ı  inancı  olan dinler için kabul edilebilecek 

dahi olsa, böyle din ve inançlar d ışı nda kalmış  halklar, dinler ne olacak-

tır ? Zira ayni adak, adama orada da, şekil ve istikametleri oldukça 

farklı  da olsa görülmektedir. Di ğer bir eserde "Adak, insan ın normal 

vazifesinden daha fazlas ını  yapmak hususunda isteyerek verdi ğ i bir 

vaattir. Onun bir ş arta muallâk olmas ı  esast ır" 40, denilmektedir. İ lk 

bakış ta böyle umumi bir tarif, unsurlar ı  i ş e karış tırmamak, daha netice 

verici gibi görünüyor. Burada adak mutlaka bir ş arta bağ lı dır esas ı  ilk 

planda dikkati çekiyor. Halbuki daha önce gördü ğümüz tarifler ve 

açıklamalarda ş art esas ının dikkate al ınmadığı  da oluyordu. Üstelik, 

bütün adaklarm ş artlı  olduğunun kabulü veya isbat ı  gerekiyor. İnce-

lememizde kar şı la ş tığı mız tuhaf noktalardan birisi de, murad' müte-

akip fazla beklemeden pe ş in bir adak sunulu şu (tuz, mum, para v.b.) 

hususlarm mevcudiyetidir. Bunu pe ş in bir arma ğan mı  kabul git-

meli, yoksa bir avans olarak m ı  görmeli ? Dile ğ ini bir mum yakma 
suretiyle izhar eden ş ahıs, ayni anda tekrar ayn ı  mahiyette bir mumu da 

adamış  olabiliyor. Niyetleniyor veya o anda mum dikip yak ıyor. Veya 

o evliya, aziz neden ho ş lanıyorsa, tuz, su .. onu yap ıyor. Sonra bu, 

normal bir vazifeyi de çok zaman a ş abiliyor. Murad ım olursa, falan 

yatırda bir testi k ıraca ğı m, hatta çingeneler: . göbek ataca ğı m, di-

yor. Bu bir vazife d ışı  hareket say ılacaktır. Fakat bu olay bir adak ada-

yışı n neticesidir. Öyle san ıyoruz ki buradaki tariftevazife olarak görülen, 

dini bir mahiyettedir, bir ibadet ve bu gibi bir harekettir. Normal 

hareket dışı nda, bundan fazla olarak bir vazifeyi benimsemektir. Fakat 

o zaman vazife ş ekil ve inanc ına göre adak te ş ekkül veya tezahür edecek-

tir. Burada ansiklopedi, eser adlar ını  ve• tariflerin say ılarını  arttıracak 

değ iliz. Adak yerleri, adak çe ş itleri, adaktaki davran ış , seremoniler v.b. 

adakla ilgili türlü noktalar birer birer göz önüne serilmedikçe ve tah-

lilleri  ba ş langıçta bir umumi tarif mübhem hatta kar ışı k 

görünmek tehlikesine maruzdur. Ş imdilik tarifleri bir tarafa b ırakarak 

Önce olanı  olduğ u gibi görmeye çalış aca ğı z. 

39 Encyclopedia Britannica, p. 260-261. Vol. XXIII, 1955. 

40 Handwörterbuch des Deutschen Aberglaubens, (Gelübde) , Bd. 3, s. 626. Hrog. V. 

Eduard Hoffmann-Krayer und Hans Bachtold-Stabli. Berlin 1927. 

18 



D — ADAK'IN ET İ MOLOJ İ Sİ : 

Türkçe olan ve Türkler tarafından yaygın bir ş ekilde kullanılan 

Adak kelimesinin etimolojisinden ümitlenerek bir ş eyler elde etmeye 

çalış mak isteğ i maalesef Adak ı n anlaşı lmas ı  için elveri ş li bir açıklama 

yapmağ a yöneltemiyor. "Her kelimenin anlam ı  içinde bir parça hakikat 

sakl ı dır" denilmesine ra ğmen Adak kelimesi içinde tam bir ayd ınlığ a 

eri ş mek ş imdilik pek de mümkün görülmüyor. 

Kelimenin ses ve anlam ı  bakımından bir yakınlık olabilece ğ i ihti-
mali üzerinde durularak, "Ata" ile ilgisi ve "K" ile mekan bildiren bir 

takı s ı  olup olamıyaca ğı  veya a ğ aç anlam ına gelen (Ida) (Id) ile bir il-

gisi bulunup bulunmıyaca ğı  üzerinde Türk lehçeleri sahas ında ihtisas ı  
ile tanınmış  kimselerle ş ahsi soru ş turma ve görü şmemiz böyle bir ba ğ -

lantı  kurmanın imkans ı zlığı  cevabiyle kar şı laş mış tır. Adak hakkında 

ba ş lıca üç görü ş  beliriyor: Abdülkadir İnan, Adak kelimesinin önceleri 

Idık olmas ı  ihtimalinden bahsetmekte, pek de kesin bir hükme var-

mamn kolay olam ıyaca ğı nı  ifade etmektedir. 

Idık kelimesini Divanü Lugat-it-Türk'te bulmaktay ı z: "(351) 

ı dhuk: Kutlu ve mübarek olan her nesne. B ırakılan her hayvana bu 

ad verilir. Bu hayvana yük vurulmaz, sütü sa ğı lmaz, yünü k ırkılmaz; 

sahibinin yaptığı  bir adak için saklan ır" 4'. 

Abdülkadir İ nan, Idık önceleri mukaddes de ğ il, gönderilmiş  mana-

sma geliyor. Sonra mukaddes oluyor. En eski ş ekli Idık (Iz ık) (It ık) 
sonra, Idık haline geliyor, Altayca = Ba ş kurtça İyik, Yakutça Itık 
oluyor 42 . Böylece Idamak, göndermek, Id ı k Tanrıya göndermek gibi 

kutlu bir anlam al ıyor görünüyor. Idık, Iy ı k, İyik hepsi Idı k kelimesinin 

de ğ iş mi ş  ş ekilleridir. Yakutça da (Itık) mübarek hatta nah manasma 

geliyor, demektedir. 

Abdülkadir İ nan "Ink m ı  Idık mı" ba ş lığı yla yazdığı  bir makalede 

bir tart ış ma konusu olan Idık kelimesinin de asl ını  ara ş tırmış tır ". 

Görülüyor ki Adak ş öyle dursun Idık, Ink bile bir inceleme ğ i gerektir-

mi ş tir: " ...Gerçekten Mo ğolcadaki Ongon türkçede Iduk anlam ına 

gelir; Id kökünden yap ılan bir partisiptir:" "Gönderilen, sal ıverilen" 

demektir ... Mo ğolların "Ongon" olarak sal ıverdikleri hayvanlara da 

41 Ka ş garlı  Mahmud, Divanü Lugat'it-Türk, çev. Besim Atalay, C. I. s. 65. Türk Dil 

Kurumu, Ankara 1939. Alieddin Kral Bas ımevi 

42 Pekarski, Sözlük, (Yakutça It), I. 425; Sa ğ ay, Kaç lehçelerindeki Iz ık (Radloff), Proben 

IX, 591, 601 v.d. (Ink m ı  Idık mı ?) adlı  makalede zikreden Abdülkadir İ nan. 

43 Abdülk'adir inan, "Ink m ı  Id ık mı ?" Belleten C. XIII. s. 50 s. 349-350.; 1949. 
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binilmez, dokunulmaz, sütü sa ğı lmaz. Dokunulmaz olduğu içindir ki 

"mübarek, kutlu" anlam ına da gelir. 

Abdülkadir Inan, -ayrıca önemli bir görü ş te, Atmak'tan Adak 

gelebilir, diyor. Zira Yer ruhlar ına onları  ş errinden sakinmak veya 

yardım elde etmek için, kurbanlara, nehirden ç ıkarken nehirlere, elbise 

parçasından, veya bindi ği at ın lulı dan, hatta bazan nezir olarak ta ş  
bile at ıldığı  bilinen olgıdardandır. Bu atmadan, at ılmadan (Al-
taylarda) ta ş  tepeleri bile vücuda gelmektedir. Ilerki sayfalarda görüle-
ceğ i , üzere Türkiye'de de bu türlü olaylar ı  tesbit etmi ş  olmaktay ız. 

Re ş idüddin, Ongon kelimesini de tiirkçe sanarak bunun etimoloji-
sini Iduk kelimesinin yardımı  ile yapmak istemi ş tir. Müstensihlerden 
biri ,41, ,341 kelimesindeki "3" harfi ıı i son "..7," yahut ortadaki " d" (.3 	 ile 

birle ş tirivermi ş  ve böylece (< 	ve (3_,: ■ )) ş ekilleri meydana gelmi ş tir" 

diyor. 

Ord. Prof. Zeki Velidi Togan, Is ık kelimesiniıı  kutlu, mübarek 
anlamına geldiğ ini bunun Idık yerine kullan ıldığı nı , Isıg-göl'ün asl ında 

sıcakgöl anlamına gelmedi ğ ini, zira bu gölü yakından tanıdığı nı , suyunun 

sıcaklık ş öyle dursun, soğuk olduğunu, adakla ilgili geçmiş i de bulun-
duğunu belirtiyor". Ayni eserin 49. uncu sayfas ında ş u bilgiyi veriyor: 

"A nın İ  ye tebeddülü, (mesela mukaddes manas ında Azık ve Iz ık) 

muhakkak ki Milattan önceki devirlerde ş imdiki Isık-göl civar ında ya-

ş ayan ş ivelerde eğ ri olmuş  ve sumercede de ayni manay ı  ifade eden ke-
lime Az ık şeklinde mevcut bulunmu ş tur." 

Ord. Prof. Togan, Iz ık adiyle çok yer oldu ğunu da ilave ediyor. 

Kutlu, mübarek manas ı  yanında "Idı" gönderdi, "irsal etti" " ma-

nası  arasında bir açıklamayı  yukarda Divanü Lugat-it-Türk te daha 
önce görmü ş tük. 

(Prof) Dr. Saadet Ça ğ atay, "Türk Lehçeleri Örnekleri, VIII. yüz-
yıldan XVIII. yüzyıla kadar yaz ı  dili" adlı  eserinde "Id-gönder-at, ka-

çır, terket-, Iduk mukaddes" ş eklindedir 46 . 

44 Ord. Prof. Dr. Zeki Velidi Togan, limumi Türk Tarihine Giri ş , Tarih Araş tırmaları  

No. 2 C. I. s 18, 27. İ st. 1946, İ smail Akgün Matbaası . 

45 Abu Hayyan, Kitab al- İ dr4 li-Lisan al-Atrök, (Prof) Dr. Ahmed Cafero ğ lu, s. 41. 

Istanbul 1931. Evkaf Matbaas ı . Bu eserin 37 inci sayfas ında: İdi: Tanrı ; Kaş . Abu Hayyan'a 

göre eski (garb) Türk kelimelerinde mevcut de ğ ilmiş , buna yahrw Bulgar kelimelerinde tesadüf 

edilirmiş " 

46 (Prof) Dr. Saadet Ş . Çağ atay, Türk Lehçeleri Örnekleri, VIII. Yüzyddan XVIII. yüz-

yıla kadar yaz ı  dili, s. 54. Ankara İ .Y. D. ve T.C.F. yay. N. 62. Türk Dili ve Edebiyat ı  Ens. N. 9. 

Ankara 1950. T. Tarih K. Basmıevi. 
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Hüseyin Nam ık Orkun, "Eski Türk Yaz ıtları" adlı  eserinde muh-

telif yerlerde, Iduk=mukaddes, Iduk yeri=mukaddes yeri; ı dm' ş = 

göndermiş  (haber); anlam ına kullanı lıyor ve Türk yaz ıtlarmda bu ke-

lime s ık sık geçiyor 

Prof. Dr. Saadet Ça ğ atay' ın bu meselede, Iz ık, Is ık olabilir, manâ 

bakımından da birdirler, mübarek gibi, fakat fonetik bak ımdan bunun 

Adakla birle ş mesi imkans ızdır, ı zık, ıdık'la birle ş ir, fakat adak olamaz, 

diyor. Adak'tan Id ık, fonetik bak ımdan hiç uygun değ ildir, bununla 

beraber Id ık kelimesi yerine bu kelime kullan ılmış  olabilir, zira manâ 

çok yakındır, demektedir. Id ık' ın mukaddes anlamına gelmesinin aç ık 

olmasına rağmen, Adak' ın ıdıktan gelmediğ ini belirttikten ba şka bunun 

Ad kökünden gelme olabilece ğ ini, bildiğ imiz ve kullandığı = Ad=At= 

isim'in, adak' ın kökü olduğunu açıklamaktad ır. Atak=Adak, Türk-

mencenin tesiriyle Hive de olabilir diyor ... Mukaddes nesneyi ad 

koyarak tahsis etmek gibi bir görü ş ü daha uygun görmektedir. Prof. S. 

Çağatay ayr ıca, "KUrbarı a gitmek" "kurbana gidiyorum" diye Adak'a 

gidildiğ ini, bu tarz konu ş ma ile adama'nı n kasdedildi ğ ine rastladığı nı  
da ifade ediyor 48: 

Bu ara ş tırmamız adak kelimesinin kökü ve anlam ı  üzerinde kesin 

bir hüküm vermeyi çetinle ş tirmekle beraber, mukaddes, mübarek, kutlu 

anlamlar ımn yanında, kutlu- ş eyi adlandırarak tahsis ve tesbit etmek 

gibi bir sonuca ula ş abiliyor. 

E— ADAK VE NEZ İ R KEL İ MESİ YLE BENZERLI Ğ I 

OLAN DEYIMLER: 

Adak a şı ; Adak çocuklar ı ; Adağnu kesmek; Nezir akças ı ; nezre 

kesmek; nezr-i mevlevi (Mevlana nezri); nezr-i Ş ems: 
Adak A şı , U ş ak ilini incelerken gözden geçirece ğ imiz, kap ı  kapı  

dolaşarak adak maksadiyle toplanarak pi ş irilen yiyece ğe benziyor. 

Adak a şı , daha ziyade kurak zamanlarda ya ğmur yağmas ı  için yap ılan 

duadan önce, çocuklar kap ı  kap ı  dola ş arak tekerlemeler söyleyerek 

47 Hüseyin Namık Orkun, Eski Türk Yaz ı tları  C. I. s. 34, 40. 60. 62, 102, 112, 113, 164, 

165, 172, 174. Türk Dil Kurumu 1936. IV. Cilddeki sözlü ğün (1941) 56. sayfas ında, İ dug= 

mukaddes, mübarek, kudsi anlam ına alınmış , dört ciltdeki bazı  önemli yerlere i şaret edilmi ş tir. 
Gene aynı  sayfada Id=göndermek, terketmek, b ırakmak olarak benimseniyor, 

Şükrü Kurgan, izahh Eski Metinler Antolojisi, Lûgatça ksm. s. 219, Ankara 1943, 

Mf. Vek. Yayını , Mf. Matbaas ı . Aynı  anlamda gösteriliyor. 

48 17.11.1958 günü Dil ve Tarih Co ğ . Fakültesindeki ilmi inceleme. 
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yiyecekler toplar, sonra ş enlikle tekerleme ile pi ş irilir. Bu piş irilen adak 
aşı dır. 49  

Adak Çocuklar ı ; Ş eker, Kurban bayramlar ının arife günleri sabah-. 
leyin erkenden kap ı  kapı  dolaş arak öteberi toplayan çocuklara verilen 
addır ". 

Adaklamak ise, "küçük çocuklar ın yürümeye ba ş lamasını  anlatan, 

emekleyen çocuğu birkaç adım karşı da bekleyen büyüklerinin "adak, 

budak" sözleriyle cesaretlendirip yürütmeleri halidir (s. 24). Zaten 

"ayağı n eski ş ekli adak't ır". 

Adağı nı  Kesme; S ık sık düşen çocuğun, düş memesini rahat yürü-

mesini temin için, adaklayan çocu ğun ayakları  bir sicimle birbirine 

bağ landıktan sonra çocuk bir ba şkası  tarafından usulen kawıllyor, 

bunu bir ba şkası  kovalayıp, kaçırılan çocuğu yakalayarak aya ğı ndaki 

siciıni kesiyor, buna da adak kesmek deniliyor (s. 22) ". 

Adakla ilgili görülen bu kelimeleri k ısaca gözden geçirdikten sonra 

nezirle ilgili dört kelime üzerinde gene k ısaca durmak istiyoruz. 

Nezir akças ı ; hükümetin bir k ı sım halkı  bazı  sebeblerle suçland ıra-

rak para cezas ı  neticesinde al ınan para karşı lığı  olarak kullanılmaktadır. 
"Halktan bu suretle para al ınma keyfiyetine de "nezre kesmek" deni-

li"yor 52. Nezrin, and, vaad, adak ş eklinde açıklanmasiyle "halk hü-

kümete sadakat ve itaat vadinde bulunmu ş  olduklar ından hilâfı  haki-

kat andin nakzi (sözlerini tutmamak) mahiyetinde telâkki ve bu suretle 
haklarında ceza tertip olunurdu". Tanzimat ı  müteakip bu gibi örfi 

cezalar art ık tatbik edilmiyordu. 

Nezr-i Mevlevi, " veya Nezr-i Mevlâna 54 ; Mevlevi terimlerindendir. 
Mevleviler, onsekiz sayı sını  nezr . olarak benimsiyorlar. Mevlâna'n ın 
Mesnevi'nin ilk 18 beytini kendisinin yazm ış  olmasıyla bu 18 beyte 

kıyasen, Mesnevinin özü kabul edildikten ba ş ka, ayrıca bu 18 say ı sı  
da "Mevlânaya yevmiye 18 defa vürud eden tecelli-zata mebni" oldu-

ğundan. önem kazanıyor. Bundan ba şka "Tanrı  adlarından "Hayy—daimi 

49 M. Ş akir Ülküta şı r, Türkiye Etno ğ rafya ve Folklor Sözlüğü -Üzerine bir Kalem Tecrübe-

si, Fas. I. s. 24. 

50 Aym eser. s. 64. 

51 M. Ş akir Ülküta şı r, Ayak Köste ğini Kesmek, Halk Bilgisi Haberleri, C. VIII. S. 95. 

52 Mehmed Z. Pakal ın, Tarih Deyimleri ve Terimleri, s. 692-693, Lütfü Tarihi C IV. s. 

56'dan naklen Tosyahların nezir akçesiyle cezaland ırdmasından bahsediyor. 

Ahmed Refik, Anadolu'da Türk A ş iretleri, (966-1200), s. 181, 182, İ stanbul 1930, 

Devlet Matbaas ı . (Ankara'da sâkin Tabanl ı  kabilesi müllıakat ımn nezirlerine dair) 

53 Tarih Deyimleri ve Terimleri, C. II. s. 692. 

54 Abdülbaki Gölpınarlı , Mevlânadan Sonra Mevlevilik, s. 436, 437. 
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diri" adı  ebced hesab ına göre" 18 oldu ğundan veya 9 say ı sının Türklerce 

kutlu oluşu, eski Ş amanlık kalı nt ı sı  ve b ıi gibi tesirlerle Mevievi-

lerin 18 sayısına değer verdikleri ileri sürülüyor ve "Nezr-i Mevlana"n ın 

tarifi için: "Mevlana nezri, 9 ve 9 la kabili taksim olan say ılardır. 9 un 

iki misli olan 18 sayı sı  tam nezir say ılır ve 18 sayı sı , Nezr-i Mevlana'y ı  
ifade ederdi. Tekk e ye - giden, der g âht an ç ıkarken, dedesi ile 

görü ş ür ve bu s ırada s ır olarak yani gizlice avucuna, yahut niyaz 

ederken postunun alt ına, kudretine göre 18 kuru ş , yahut 18 yirmi-

beşlik, yarımlira . koyard ı . Kudreti yoksa ye ş il bir yaprak, nezir 

yerine geçerdi" ". 

Mevlevilerin ayr ıca "Nezr-i Ş ems" i de olup, bu nezirin say ısı  da 

altı 'dan ibarettir. 	 • 

Adak ve nezirle ilgili ba ş lıca deyimleri gözden geçirmek,' konumuzun 

incelenmesinde kar şı laş aca ğı mız baz ı  hususların anla şı lmas ı  için fayda 

temin edebilirdi. 

F — İ NCELEME SAHASI VE METOD: 

Ankara ve çevresindeki incelemelerimizde, hemen Ankara Merkez 
kazas ı  ile birlikte diğer ilçeleri, bu arada çevrenin konumuzla ilgisi de-

recesinde baz ı  köylerini gözden geçirmek istedik'. Bununla beraber şunu 

açıkta belirtmek isteriz ki, biz Ankara ve çevresindeki adak ve adak 

sayımını  yapmak gibi konumuzu a ş an bir anlayış tan uzak kalarak, ş ehrin 

ve çevrenin belli ba ş lı , tipik , meşhur adak ve adak mahalleri üzerinde 

durma= gerekti ğine inanıyorduk. Aksi halde hemen Ankara'mn 

birçok köylerinde mevzii bir mahiyette bulunan bir yat ıra dilekte bu-

lunulmas ı , mum, kurban adanmas ı  gibi benzer tarafıları  bulunan birçok 

türbe, yat ırları , s ıra s ıra saymak gibi bir durumdan öteye geçemezdik. 

l3iitün bunlara rağmen Ankara ve çevresinde incelemeye çal ış tığı mı z 

adak ve adakla ilgili yerleri say ı  bakımından da tahlile elveri şli bir 

seviyeye ula ş tırma ğa çalış tık. Ş imdiye kadar Ankara ve çevresindeki 

evliyalara, veya evliya san ılanlara dair, etrafh ilmi bir eser olmamas ı , 

üstelik konunun hukuki yönden ve inan ış  bakımından haiz olduğu ö-

nem ve anlam, ara ştırmamı zın çetin olmas ına, tahribe, tevkife, ilginin 

idari bir gözle iıı celenmesine geli ş  gibi şüphelerin yaratt ığı  çekingenlikler, 

önemli noktalar ı  tesbit etmemize engel olmak üzere bir set te şkil etmesine 

rağmen, köyleri ve köylü psikolojisini oldukça tan ımak, öğretmenlik 

sı ras ında sosyal ara ş tırmalar üzerindeki baz ı  tecrübelerin verdi ğ i bilgi 

55 Aynı  eser. s. 436. 
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ile, oldukça malzeme derleyebildik. Türbelerin kapat ılmasına dair 
30.XI.1925 tarih ve 677 say ı lı  kanunun halk üzerindeki yapt ığı  tesir 
ve 56  yabanc ılara kar şı  ihtiyatkârl ık, kanunun ilgili kısmının kaldırıl-
masına ra ğmen henüz kaybolmu ş  değ ildi. Do ğu'da mevzii bir isyan 
sıras ında ve İ stiklâl Mahke ınelerinin faaliyette bulunduklar ı  zamanda 
çıkarılmış  olan bu kanun, ayn ı  köyden veya çevreden olanlar ın dışı n-
dakilere kar şı  bazan bir çekingenlik, kendisinin gerçek davran ışı nı  ört-
mek gibi bir harekete sevkediyordu. Halen muaddel 677 say ı lı  kanu-
nun (1341 = 1925) birinci' maddesi ş öyle idi ": "Türkiye Cumhuriyeti 
Dahilinde ğerek vakıf suretiyle, gerek mülk olarak ş eyhinin tahtı  ta-
sarrufunda gerek suveri âhar ile tesis edilmi ş  bulunan bilumum tek-
keler ve zaviyeler sahiplerinin diger ş ekilde hakkı  temellük ve tasarruf-
ları  baki kalmak üzere kâmilen seddedilmi ş tir. Bunlardan usulü mev-
zuas ı  dairesinde filhal cami veya mescid olarak istimal edilenler ihka 
edilirler. 

Melumum tarikatlarla ş eyhlik, dervi ş lik, müridlik, dedelik, seyyid-
lik, çelebilik, babal ık, emirlik, nakiblik, halifelik, falc ı lık, büyücülük, 
üfürükçülük ve gaibden haber vermek ve murada kavu ş turmak mak-
sadıyla nüshac ıhk gibi ünvan ve s ıfatların istimaliyle bu üncan ve s ı -
fatlara ait hizmet ifa ve kisve iktisas ı  memnudur. Türkiye Cumhuri-
yeti dahilinde salatine ait veya bir tarika veyahut cer ve menfaate müs-
tenid olanlarla bilumum sair türbeler mesdud ve türbedarl ıklar mül-
gadır. Seddedilmi ş  olan tekke ve zaviyeleri veya türbeleri açanlar veya-
hut bunları  yeniden ihdas edenler veya ayin-i tarikat icras ına mahsus 
olarak velev muvakkaten olsa bile yer verenler ve yukar ıdaki ünvanları  
ta şı yanlar ve bunlara mahsus hidemat ı  ifa veya k ıyafet ikti ş a eyleyen 
kimseler üç aydan eksik olmamak üzere hapis ve elli liradan a ş a ğı  ol-
mamak üzere cezai nakdiye ile cezaland ırıhr". 

Bu kanun gereğ ince yalnız evliyalar ın değ il devlet ve tarih büyük-
lerinin de türbeleri kapat ılmış  ve ziyaret yasak edilmi ş ti "Bu kanun 
hükmünce kapat ılan türbelerin içinde mimari ve tarihi de ğeri pek 
yüksek olanlar da bulundu ğu için, bunlardan 127 türbe Evkaf idaresin-
den Milli Eğ itim bakanlığı na geçmiş  ve bu bakanlık adına İ stanbul 
Müzeleri Genel Müdürlü ğüne bağ lanmış tı  (1925). 1940 da bunlar ın ida-
resi Topkap ı  Saray ı  Müzesi Müdürlüğüne devrolunmu ş tur. 

56 Tahsin Demiray, Amt-Kabir ve Türbeler Meselesi, s. 3, 4. İ stanbul 1949. Türkiye 

Basımevi. 

57 Nevzat Ayas, Türkiye Cumhuriyeti Milli E ğ itimi, Kurulu şlar ve T ırilıçeler, s. 536. 

Milli Eğ . Bakanlığı , Ankara 1948, Milli Eğ itim Basunevi. 
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Bu çe ş it türbelere bekçiler tayin edilmi ş , onardinalarma da çal ı -
şı lmış  ve çalışı lmaktadır. Yaln ı z 1940 yılı  içinde İ stanbulda a ş ağı da 
gösterilen türbeler onar ılmış  bulunmaktad ır:." (s. 537). Bunlar aras ında 
adak ve adak yeri olarak kullan ılan Ş eyh Aziz Hüdarnin türbesini de 
görüyoruz. 

Tahsin öztin "Türbeler Aç ılırken" adlı  baş makalesinde "Karaca-
ahmed Mezarl ığı nda medfun bulunan bir zat ın mezarı  istenildiğ i zaman 
ziyaret edildi ğ i halde, bir kubbe alt ına alınmış  olan diğer, bir ş ahsiyetin 
mezar ının kapat ı lması  bir tezad te şkil etmez mi? İ stanbulda 400 den 
fazla türbe bulundu ğuna nazaran bunlardan 8-10 tanesinin aç ılmasiyle, 
birçok âlimlerin, san'atkârlarm, kumandanlarm, devlet adarr ılarımn 
türbelerinin kapal ı  kalması  ne suretle izah edilebilir?" 58  diye soruyor 
ve di ğer türbelerin de aç ılması  tezini müdafaa ediyor. 

"Tarih Dünyas ı" dergisinde "Aç ılan. Türbeler" ba şhğ iyle Vekiller 
Heyeti karar ı  ile İ stanbulda 8 türbenin aç ılması  haberini ve aç ılacak 
türbelerin adlar ını  bildiriyor: "Aç ılan türbeleri halk çar ş amba ve Cu-
martesi günleri ö ğ leden sonra, milli bayramlarda sabahtan ak şama 
kadar ziyaret edebileceklerdir" 59  ayrıca Bakanlar Kurulunun haz ır-
lıkları  tamamlanan di ğer baz ı  türbelerin aç ılması  için de karar verdi ğini 
Tarih Haberleri aras ında zikrediyor. Bunlar aras ında Ankarada Hac ı  
Bayramı  Veli ve diğer ziyaret ve adak mahallerini de buluyoruz. 

Gerek tarihi ş ahsiyetlerin ziyaretlerine hukuki bir engel ç ıkarmak-
tan sarfınazar edilmek ve gerek kanunun ç ıktığı  zamandaki şartların 
değ işmiş  olmas ı  gibi sebeblerle kanunun türbelerle ilgili k ısmı  böylece 
bir ek kanunla kaldırılmış  oluyor. 

Zaten ara ş tırmalarımızda da görülece ğ i üzere ne Ankara içinde ve 
ne Ankara çevresinde ve di ğ er illerde bu kanun evliyalara, adak mahal-
lerine gitmeyi, niyette bulunma ğı , adak adama ğı  asla önlemiş  ve kaldır-
mış  değildir. Bunu delilleri, foto ğrafları  ile arzedece ğ iz. Yalnız bu ziya-
retlerde hareket tarz ı  oldukça ba şkalaş mış tı r. 

Araş tırmayı  zorlaş tıran diğer bir nokta da vakit vakit (1939-1940) 
türbe, yat ır, ş ifalı  su gibi baz ı  ziyaret mahalleriyle ilgili yerlerin jan i 

 darma, bekçi veya ücretle tutulan ş ahıslar tarafından kısmen veya ta-
mamen yıktırılmış  olmasıdır. İ ncelememizde bu gibi tesirlerin adak 
mahalline olan ilgiye ne derece tesir etti ğ ini de gözden geçireceğ iz. Ay-
rıca evliya, yat ır, ziyaret yerlerine dair verilecek bilgilerle günaha gir- 

58 Tahsin Öz, Türbeler Açılırken, Tarih Dünyası , Yı l. I. S. 2. 1. Mayıs 1950. s. 47. 

59 Tarih Haberleri: Aç ılan Türbeler; Tarih Dünyası  Yıl. I. S. 3. s. 91, 15.5.950. 
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mek veya küçümsenmek, şehirli istihzasiyle kar şı laşmak gibi endi şeler 

de ara ştırmayı  zorlaş tırıcı  idi. Bütün bunları  dikkate almak gerekiyordu. 

İnceleme yapt ığı m yerlerde ş ahsımıza güven ve inanç sa ğ lama ğı  ilk 

ba ş ta ele almağ a mecburduk. Türlü hareket tarzlariyle- bunu sa ğ ladık. 

Baz ı  yerlerde, bizim için zahmetli olmakla beraber bütün tarihi eser-

leri, kitabeleri, binalar ı , camileri ayrı  ayrı  gözden geçirerek notlar al-

dık. Baz ı  yerlerde, mandud da olsa Bizans eserleri üzerinde de durduk. 

Kı saca geni ş  bir saha içetisinden, endi ş eyi izale ederek as ıl inceleme nok 

tas ına intikal ettik. Samimiyeti sa ğ lamak üzere de muhtelif Eohbet-

lerde bulunduk, Çok zaman o çevrede güvenilen, sevilen tan ıdık arkada ş  
veya onlar ın vas ıta olduğu kimselerin yardımı  ile, bilgi alabileceğ imiz 

-kimselerle temasa geçtik. Çok zaman bir şüpheye yer vermemek üzere 

soru ş turma yapt ığı m kimselerin adlarını  sormad ım. Adları  öğ renmek ge-

rekiyorsa, ba şkalarından usulü ile bilgi ald ım. Inanc ını , güvenini sa ğ -
ladığı m, tamşı klık tesis etti ğ im, yolcu, çoban, çiftçi, otel kâtibi, ö ğ renci, 

bekçi, seyyar foto ğ rafcı , otel sahiplerinden ... inceleme hususunda fay-
dalandım. Derledi ğ im bilgileri birbirinden haberli veya çok habersiz 

birçok kimselerden tahkik ettim , karşı laş tırma& farkhl ıkları  tesbite, 

bir ba şkas ına sormak suretiyle imkân nisbetinde do ğ ru bilgi edinme ğ e 

çalış tım. O yerde inceleme yapmadan önce hemen hemen son altm ı  ş  
yıllık nüfus, okul, yol, bina, hastane, atelye v.s. geli şmeye dair bilgiyi 

muhtelif eserlerden alm ış  ve inceleyece ğ im yerin tarihini ve ona ait 

muhtelif rakamlar ı  gözden geçirerek gitti ğ imde inceleyece ğim yer 

hakkında rakamlara dayanan bilgi ve saire lehime olarak, incelememe 

güven ve yakınlık duyanları  çoğ altt ı . Bütün bu inceleme münasebetiyle 

yüz ki ş iden fazla insanla görü şmem gerekmi ş tir. İ stanbul folkloru, ev-

liyaları , adak yerleri v.b. inceleme ve ara ş t ı rmaların elveri ş li bir 

sayı  ve seviyede bulunu ş u kadar, Ankara ve çevresinde de buna dair 

ara ş tırma ve incelemeler, yay ı mlar yap ılmış  olsayd ı , ara ş tırmamız 

elbette daha kolay olacakt ı . 

Ankara ve çevresi derken, il s ınırları  içindek almakla ve ara ş tır-
manın s ıklet merkezini burada kurmakla beraber, Türkiyenin ba şka 

illerinde yaptığı mız baz ı  incelemeleri, gözlemlerimizi tan ıtma ve kısa 

bir mukayese bak ımından ele almak istedik. Bununla da yetinmeyerek 

bulabildiğ imiz baş lıca kaynaklar ve incelemeler nisbetinde di ğ er illerle 

Ankara ve çevresinde tesbit ettiklerimizle vakit vakit yanyana belirt-

mek, benzer ve farkl ı  noktaları  imkân nisbetinde (III. Bölüm) aç ıkla-

maga çalış tık. Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Bal ıkesir, Bolu, 

Bursa, Çorum, Diyarbak ır, Elazığ , Eskiş ehir, Gaziantep, İ çel, İ sparta, 

İ stanbul, İ zmir, Kayseri K ırş ehir, Konya, Manisa, Muğ la, Samsun, 
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Sivas, Tokat, U ş ak, Urfa, Zonguldak'tan di ğerlerinden biraz daha fazla 

bilgi sunmak imkanını  bulabildik. Böylece Türkiyenin Kırk be ş  ilindeki 

ziyaret, adak ve adak yerlerinden de k ısa da olsa esaslar ını  kaydetme ğ e 

çalış tık. Bilhassa İ stanbul'la Ankaray ı  karşı laş tırmak istedik. Bulabil-

diğ imiz kaynaklar ın inceleme zaman ındaki il smırlarında bazı  de ğ iş ik-

liklerden do ğ abilecek veya inceleme zaman ında meydana gelebilecek il 

ve ilçe bağ lıhkları , hususiyetleri gibi idari bölüm ve zaman tesiri, y ıkıl-
ma, yol açılma gibi sebeplerle has ıl olan değ iş iklikler gibi tesirlerle bir 

eksiklik veya hata olabilece ğ ini arzetmekle beraber bunun say ı  bakı -

mından önemsiz olaca ğı nı  da sanıyoruz. Zaten, mesele idari bölüme 

gereken önemi vermekle ve yak ın zamanı  da dikkate almakla beraber, 

mesele ı iı  incelenmesi bakımından bunlar zaruri birer ş artı  da haiz değ il-

dir. Zira bu il, ilce, bucak ba ğhhIdarı , zaman, temas, yol v.s. sebeplerle 
değ iş meler her zaman için muhtemeldir. Bundan ba şka Ankara ve 

çevresi dışı ndaki illerde sarih şekilde türbedardan bahsedilen bilgiler 
1925 yılından önce say ılabilir. Fakat bu hususta çok zaman türbedar-

lar hariç fazla bir de ğ iş me olmamış tır denebilir. Büyük ş ehirlerdeki pa-

diş ahlar, sultanlar v.b. devlet büyükleri umumiyetle birer adak yeri 

ve kerametleri olmadığı ndan bunlar dilek ve adak sebebiyle zaten zi-

yaret edilmedi ğ inden ziyaretçileri az alm ış tır, düşüncesi hakl ı  olabilir.' 

Fakat adak ve adak yerleri çok zaman y ıkılmasına, yıkt ırılmasma rağ -

men ortadan tamamen silinmedikçe ziyaret yerinin etraf ında herhangi 

lo ş  bir bina veya tekke, ta ş lık, kuyu v.b. gibi yerler baki kald ıkça 

muratç ılar, dileyenIer ziyarete, baz ı  ş ekil ve ziyaret tarz ı  farklılaş makla 

beraber devam etmi ş tir. Bunu ileriki sayfalarda örnekleriyle arzedece ğ iz. 

Giriş  bölümü içerisinde seyahatnameler, Türkiye d ışı ndaki Türkler 

ve adak yerleri hakk ında kısaca fakat esas noktalariyle bilgi sunmaya 

çalış tık. Anadoluda rastlanmayan baz ı  adak şekillerinin bunlarda ol-

duğunu gördük. Nihayet, Türkiyedeki ara ş tırmalarımızda mukayese 

imka'm sağ lamak üzere Giri ş  bölümü sonunda ba ş ka ülkelerde adak ve 

adak yerlerine temas ettikten sonra, önce Ankara ve çevresi sonra 45 

iI üzerinde durduk. Netice bölümünde, adak hakk ında onunla meyda-

na çıkan ş ekiller, sebepler üzerinde gereken talihli yapma ğa, islâmın 

adağ a bakışı m belirtme ğe çalış tık. 

Mahalli soru ş turma ve mülâkatlardan, mahalli gözlem ve inceleme-
lerden ba şka, 1- Salnamelerden, Maarif tarihlerinden, tarihlerden, Is-

tatistik Um. Md. yay ınlarından, Kamuslardan, Ansiklopedilerden, 2- 

Ankara Ili hakkında gezi, seyahat, inceleme ve ara ş tırma ile ilgili eser-

lerden (kitap ve makale), 3- Hat ıralar, mektuplar, 4: Adakla uzaktan 
yakından ilgili eserler, yaz ılardan faydalanma ğa çalış tık. 
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Adak ve adak yerleri üzerinde hangi anlamda olursa olsun, tesirleri, 
sebebleri, ş artları , ihtiyaçlar ı , dilekleri inceleyebilmek ve tahlil edebil-

mek için, o yerdeki, o çevredeki kültür, sa ğ lık, din tesisleri, yol, posta, 
temas, gazete, dergi, vas ıtalar, teknik geli ş me, iktisadi farkla ş nı a gibi 
noktalar ı  ayrı  ayrı  gözden geçirmeğe çalış tığı mız' ve gözlemlerimizi 
yaparken, elektrik (ışı k tesisleri), cami say ısı , hoca say ı sı , kocanın 
kültürü, mezun olduğu yer, dini eserler ve dini kütüphaneler olup olma-
dığı  o çevredeki din hakk ındaki inanç ve görü ş ü, okul, ö ğ retmen say ı -
sını  ve mezun olduklar ı  menşeleri, okul kitapl ıklarını  eczane, hastane, 

doktor, ebe durumu, ba ş lıca hastal ıkların, sıhhi ş ikayetlerin neler olduğu 
(s ı tma, verem, asahi, ruhi hastal ıklar, kısulık v.b.), o yerin geçim durumu, 
geliri, suyla, yolla, a ğ açla ilgisi, ş ifah suları , kooperatifleri (tar ım, kredi), 
bankaları  (borç verme, para ile ilgili dilekleri tesbit sebebiyle), tahsil 
için ayrıca ilgili kurumlar, dernek ve te şekküller olup olmadığı , bunların 

kifayeti meselesi, mesken durumu, evlenme ve ,bo ş anma, borçlanma 
iş leri, sebebleri, adetleri,_ di ğer ş ehirlere seyahatler, ş ehirlere göçme gibi 

hareketlerin olup olmad ığı , bunun dilek ve adak üzerine bir ilgi, ragbet 
yarat ıp yaratmadığı , oralarda ba ş ka dine mensup kimseler olup olmad ı -

ğı  ... gibi baz ı  hususlarda incelememiz s ırasında bir bilgiye sahip olmaya 
' da çalış tık. Böylece birçok tesir, âmil muhtemel noktalara dikkat gitti-
ğ imizi burada aç ıklarken bu konuyu çok etrafl ı  ve muhtelif cephelerden 

ele almak zaruretini bilhassa belirtmeliyiz. Aksi halde sonuçta tahlil-

leritnizin isabet ihtimalini zay ıflatmış  olaca ğı mıza inandığı mı zı  söyle-

mek isteriz. Muhtelif tesir ve nüfuzlar ı  itibar nazar ına alarak yapt ı -
ğı mı z incelemede bir s ıra istatistiki kar şı laş tırmalar, bir s ıra rakamlar 

vererek bahsimizi pek fazla büyült ınekten de çekindik. Ba ş lıcalarını  
kısaca yukarda behrtti ğ itniz ve yeni durumu mahallinde ö ğ renmeğe, 
bilgi edinmeye çal ış tığı mı z yerler hakkında 'son altmış  yılda bu gibi 

noktalar üzerinde bilgi derlemi ş  olduğumuzdan bunları  karşı laş tırarak 
adak ve adak yerleri hakk ındaki inanç ve alakay ı  ölçmeye, de ğerlendir-

meye ve tahlile cehdettik. Do ğ rudan do ğ ruya dini inançmış  gibi bir ş e-

kil gösteren adak ve adak yerleri üzerine ba ş ka dinlerle ilgili kar şı lıklı  
tesir meselesini de ihmal etmememeye çah ş arak o yerde bulunmu ş  o-

lan gayri müslimlerin sayı  ve te şkilât ım da dikkat nazarına almak ve 

bunlar hakkında yeri geldikçe aç ıklama yapmak istedik. 

Erenlerin, evliyalarm menkibeleri, kerametleri, tarihçe ve türbe 

yap ıları  konumuz dışı nda kaldıgından bunlar üzerinde, adak yeriyle 

çok sıkı  ve sürekli bir bağ lantı sı  varsa kısaca durma ğa çalış tık 60 . Bun- 

60 İ stanbul Kütüphaneleri Tarih-Co ğ rafya yazmalar ı  Kataloğ ları , (3337 Evliya Man-
kabaleri) (Biyoğ rafiye ait eserler: Evliya Tezkereleri ve Menkebeler) s. 537-571, Mf. Vek. Kütüp-
haneler Kataloglan ya. Seri I, No. I. İ stanbul 1943 Maarif Matbaas ı . 
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Tara dair etrafl ı  bilgiler, tarih, sanat tarihi ve menakibnamelerden al ın-
mak gerekiyor. 

Bir adak yerinin ve oraya gelenlerin gözlemi ve bu hususta bilgi 
derlenmesi için 44 esas tesbit ettik;_ bilhassa a ş ağı da belirtece ğ imi,z hu 

suslara dikkat etmeye çal ış tık: Adak yerinin (ayni semtteki) say ısı , 

ş ehir, ilce, köye mesafesi; o yerin durumu, görünü şü, su; yol, tepe, a ğaç-
la .. bağ lantı sı , adak yerlerinin çe ş itleri; adak yeri yan ında bir mescit, 
bir kulübe, bir bekçi veya türbedar bulunup bulunmad ığı ;-  kitabesi 
olup olmadığı , bir kitabe varsa ziyaretçiler taraf ından bilinip bilinmedi-
ğ i; adak yerinin tarihçesi, efsanesi, kerameti hakk ında bilgi toplamak 
ve bu bilginin ziyaretçiler taraf ından bilinip bilinmediğ ini denetlemek; 
ziyaret zaman ı ; fertler veya topluluklar taraf ından yap ılan ziyaret 
şekilleri, ziyaret yerine, adak mahalline hususi bir kıyafetle mi, yoksa 
hergünkü kıyafetle mi gelindi ğ i; adak yerinde özel bir dua veya duaya 
benzer tekerlemeler, maniler .. söylenip söylenmedi ğ i; bir adak mahal-
line günde takriben kaç ki ş i geldiğ i; gelenlerin cinsiyeti; geldikleri yer 
ve mesafeler; hangi vas ıtalarla geldikleri; bu geli ş in zahmetli, masrafl ı  
olup olmadığı ,;" gelenlerin ya ş  durumu, içlbrinde çocukların olup olma-
dıkları ; gelenlerin kültür dereceleri, ş ahsiyetleri; adak yerinde ne gibi 
hareketlerin, i ş lerin yap ıldığı ; adak yerine gelenlerin İ slam Dini hakkın-
daki bilgilerinin derecesi, seviyesi; ziyaret yerine müslümanlarclan ba ş ka 
hristiyanlar veya di ğ er dinlere mensup insanlar ın gelip gelmediğ i; adak 
yerine gelenlerin yanlar ında ne gibi ş eyler getirdikleri (mum, süpürge, 
kurban v.b); nelerin adand ığı , nelerin niyet, murad edildi ğ i; adakların 
yerine getirilip getirilmedi ğ i; adak mahallinde adaklarm yerine getiril-
mesine elveri ş li yerler olup olmad ığı ; ziyaret edilen adak adanan yerin 
eski bir tarikat mensubuna ait olup olmad ığı , bunun, hangi tarikata 
mensup olduğunun ziyaretçiler taraf ından bilinip bilinmedi ğ i; o çevre-
deki din bilginleri ve Kocalar tarafından bu türlü ziyaret ve adak adama-
ların nasıl karşı landığı ; , adak yerine gelenlerin din psikolojisi bak ımın-
dan gözlemi, orada geçirdiklri ruhi hal; adakla ilgili bilinen atasözleri. 

Önce deneme mahiyetinde birkaç ziyaret ve adak yerini gözlem ve 
incelemeden sonra, hangi sorular, hangi noktalarla inceleme ğe devam 
etmem üzerinde bir yoklama yapt ım. Yukarda ancak ba şhcalar ım ar-
zetti ğ im aslında 44 esas üzerinde ilerliyerek ara ş t ırmalarıma devam et-
tim. Bütün bu gözlem, inceleme ve bilgi derlemeleriyle elde etmeye u ğ -
raş tığı m malzemeyi müteakip, dinler tarihi yönünden vakalar ı  tahlil 
ve değ erlendirmeye çal ış tım. 

Ankara içindeki ara ş t ırmalarmuzda pek az duyuldu ğunu veya hiç 
bilinmediğ ini, daha ba şka bir ifade ile ilim âlemince ve yay ım sahasmca 

. 	29 . 



temas edilmemi ş  bazı  bilgileri tesbit edebili şinnz de tahsil hayat ımı zın 
Ankarada geçmi ş  olmas ı , yakın tan ı dıklanmı zın çokluğunun da bir de-
receye kadar tesiri olmu ş tur. 

Muhtelif usul ve taktiklerle derlenmi ş  bilgileri, ayrıca çok zaman 
mahallinde tekrar tekrar yapt ığı m ş ahsi gözlemlerle, bo ş lukları  eksik-
likleri gidermeye veya yeniden ba şka noktalarr tesbit etmek üzere ayni 
yerlere gidi ş , niyet ve adak maksadiyle gelenlerle konu şmağa ve konu ş -
turmağ a çalış mamı zın zahmeti nisbetinde bizim için zevkli oldu ğunu da 
belirtmek isteriz. 

G — SEYAHATNAMELER VE ADAK 

Bugünki Türkiye dışı nda kalmış , Türklerin ya ş adığı  veya bir 
zamanlar yakın bir bağ lantı  kurduğu ülkelere ait belli ba ş lı  seyahat 
kitaplarında dağ , ta ş  su, ağaç, atalara, ş eyhlere secdeye var ırcas ına 
saygı , ve bilhassa ziyaretgâhlarda adakla ilgili i ş lemlere dair bilgi edin-
mek, mümkün oluyor. 

İbni Fadlan (921-925) seyahatnamesinde °, Nezir adl ı  birisinden, 
suya verilen kudsiyetten, ölünün gömiilme ş eklinden, ölünün hayvan-
larını  kesip eti yenildikten sonra, ba ş larının, ayaklarının, derilerinin 
kuyruklarımn bir tahtaya - asılarak kabrin üzerine koyduklar ını , veya 
yanına ast ıklarını , kayın ağ ac ından yapılmış  kürek, sand ık v.s. gibi 
(Türkleree kutlu tan ınan) bu a ğ acın bir çok yerlerde kullan ıldığı nı , 
zeker şeklinde yontulmuş  tahtalar ın kutlu tanındığı nı , öpülüp baş a kon-
duğunu, ona secde edildi ğ ini, kış  yaz, .. v.b. 12 ilaha inan ıld ığı nı , 
yılanbalık ve turna'ya tap ıldığ mı , kurbanlardan bahsedilmekte, fakat aç ık 
bir şekilde adak ve adama yer, ve i ş ine dair bir bilgi verilmemektedir. 

Ebudülef 2  seyahatnamesinde (914-944) Türkler aras ında 935 
Horasan'dan, di ğer Türklerden ve ülkelerinden, k ısaca hem müslüman-
lardan hem ş amanlardan bahsetmektedir." Bu ülkede ate ş in yakmadığı  
bir nevi a ğaç bulunurki Oymakl ıların bu ağaçtan yapı lmış  putları  var-
dır" (Sf. 58) 

1 İbni Fadlan Seyhatnamesi T. Çeviren: Lütfü Do ğan, Ilahiyat Fak. Dergisi, 1954, 

Ankara Türk Tarih Kurumu Bas ımevi, Sf. 59-80. (Ord. Prof. Dr. Zeki Yendi To ğan, İbni Fad-

lans Reisebericht, Leipzig 1939. Metin ve tercümeden. 

2 Yusuf Ziya Yörük5n, "Onuncu Asır İptidalarında Yazılmış  olan Ebu Dülef Seyahat-

namesine Nazaran Orta Asya'da Türk Boylar ı  ve Bunların Dini Vaziyetleri, Darülfünun 118- 

hiyat Fak. Mecmuas ı , 1932. Sa 22 Sf. 51-64., Sf. 23, Sf. 39-52. 
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Timur devrinde Kadis'ten Semerkant'a Seyahat 3  adlı  eserde "Ho-

rasan ile Semerkant aras ında hatt ı  fas ıl te şkil eden "Ceyhun neh-

rinin cennetten gelen bir nehir gibi görüldü ğünü (sf. 15), türbelere 

bir ba ğ lamş  olduğu (Sf. 22), Timurun o ğ lu ile babas ının ruhuna sadaka-

lar verildiğ i (Sf. 22), Semerkant'tan Tebrize ba ş lıklı  VII. fas ılda Dam-

gan ş ehrine vard ıkları  zaman (1405) edindi ğ i bilgi zihniyet ve inanç 

bakımından, dolayı sile konumuza dair bir tahlile zemin haz ırlamaktad ır: 
"Halk ın rivayetine göre, ş ehrin civar ı ndaki muazzam da ğda bir p ınar 

vard ı r ş ayet bu suya çirkef gibi bir ş ey dü ş ecek olursa, derhal böyle 

bir fırt ına koparm ış . Allah derhal da ğ a ko ş arak, p ınarı  temizlerler ve 

fırt ına hemen durgunla şı rmış ." (Sf. 95) 

Seyahatnamei İ bni Batuta (H. 703) da, adak yerleri ve gözlemleri 

hakkında geni ş  bir bilgiye rastlamamakla beraber, ziyaretgâhlardan, 

çok ra ğbet gören türbelerden bahsedildi ğ i, hatta ş eyhlerin kerametleri 

üzerinde uzun uzadiye durulmas ı  vakas ı  karşı s ındayız. 4  "Mı sır da (sf.33) 

(Karafe) namile bir makbere vard ır ki kutsiyet ve berekat ı  ile me ş hur-

dur." Gecenin bile burada geçirili ş i" Leylei n ısfı  Ş aban'da böyle yapt ık-

ları  gibi, çarşı  ve bazar esnafı  dahi, envai mekalât ile, ziyarete ç ıkar-

lar." (Sf. 33) demekte ve s ıra ile birçok ziyaletgahlari ve onlar ın kutsi-

yeti anlat ı lmaktad ır. Keza Ş am daki ziyaretgal ılar (sf. 103), bilhassa 

"Me ş hedde bulunan ravza ile kubur" (189-191) üzerinde etrafl ı ca durul-

maktadır. Uç mezardan birisinin Hazreti Adem Aleyhisselâm di ğ erinin 

Hazreti Nuh Aleyhisselam ve üçüncüsünün "Hazreti Ali radyallahu 

anh" a ait oldu ğ u söylenti ve inanc ını  kaydettikten sonra "kubur bey-

bibde gülâp ve misk ve envai ı trıyat ı  muhtevi alt ın ve gümüş  leğ enler 

vard ır. Zâhir bunlara elini bat ırıp teberkân yüzünü mes eder." (sf. 190) 

Bu belde halk ının rafı zî oldu ğunu söyledikten sonra buras ını  büyük 

kümeler halinde "Leylei "Tesmiye edilen-Recebin 27 inci ge-

cesi (Irakeyn), (Horasan) (Bilat Fars) ve (Rum) ahalisinin bilhassa 

geldi ğ ini kaydediyor: "Lâkin Hazreti (Ali) radyallahu anh hakk ında 

haddi tecavüz edip mesela: Bilad (Irak) vesaire ahalisinden bir kimse bir 

hastalığ a düçar oldu ğu halde, berai âfiyet kesb eylemek ş artile, rav-

zaya NEZR etti ğ i gibi, diğ er birisinde ba şı  a ğ rı sı , alt ın yahut gümü ş -

ten bir ba ş  imal ile ile ravzaya gönderip nakib e ş ref tarafından hazineye 

vaz olunur. Orada el, ayak vesair azadan pek çok bulunur. "Hazinei 

3 Klaviyo, Kadis'ten Semerkant'a, (Timur Devrinde Kadis'ten Semerkant'a Seyahat, 

iki kı sım, 2. Kı s ım, Türkçeye Çev. Ömer R ıza Do ğ rul. Ankara Kütüp. Ahmet Sait Bas ımevi. 

4 Seyahatnamei İbni Batuta, Türkçeye Çeviren Mehmet Ş erif, 2 cilt, İ stanbul 1333-1335, 

İ st. Matbaai Amire C. 1, Ş eyhin Kerarneti sf. 22.. 28..., 216.., 231.., 443, C. 2.. 278.. 
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ravza pek büyüktür derunundaki envalin, kesreti sebebile taayyiin 
miktarı  kaabil de ğ ildir." (sf. 191). 

Anadoludaki bekta ş iler, aleviler, Çepniler V.B. kendilerini Ho-
rasan erleri tamd ıklarına göre türbe ziyareti ve adakla ilgili ba ğ lantı  
hakkında ilk tesirlere dair bir bilgi edinmek mümkün oluyor. 

Ş iraz da bulunan ziyaretgâhlar, onlar ın kutsiyeti belirtilirken 
"Türbenin kap ı sından tabi ve nefir çal ınır" (sf. 230) diyor. 

Türbelerin yan ında umumiyetle zaviyeler bulundu ğunu, burada 
yenilip burada yat ıldığı nı , şeyhlerin yakınlığı nı  anlatıyor. Ahiler'in 
mahiyeti, (sf. 312.., 366..) ve Türklerin karakteri, zina, h ırsı zlık vesair 
olınadığı nı , kadınlara erkekler tarafından gösterilen sayg ı  ve e ş itli, kaç 
ve göç olmadığı nı  (sf. 368, 369) anlat ırken bu arada ş eyhlere, türbelere 
olan saygıdan da bahsediliyor.Biz adak yeri ile şeyh, baba, Pir aras ındaki 
münasebeti ve aleviler, sünni köylüler aras ında kadınla erkek hayat ın ın 
benzer taraflar ına iş aretle, "baba" üzerinde verilen -bilgi ile ilgilenmek 
istiyoruz. (sf. 386) Rum memleketinde Türk ş ehirlerinin sonuncusu 
olarak Baba Saltuk'tan ve addaki bir beldeden bahsediliyor." anlarca 
(baba) berberilerdeki manaya müstameldir. Yaln ız Türkler (BA) har-
fini daha kal ın telâffuz ederler" (sf. 386) diyor ... 

Belki haricindeki ziyaret edilen kabirlerde, zaviyelerde, buraya ya-
kın göl ve ağ açtan (ceviz a ğ acı ) bahsederek seyyahlar ın yaz ın bu ağacın 
gölgesine indiklerini (sf. 433) söylüyor. 

Bedehş an da ğ ları  civarında, Seyit Mekki nin mübarek tan ınan 
mezar ından ve (.124) (Hindiku ş  ile Perven aras ında?) (Ata . 

Evliya) ( Ş eyh Salih in zaviyesi)ni ( 15" I ) n ın Türklerce baba anlam ına 

geldiğ ini kendisini 350 ya şı nda gösteren keramet sahibi olarak tan ıtan 
zat ı  halkın büyük bir sayg ı  ile ziyaret etti ğ ini ve bu adamdan şüphe-
lendiğini söylüyor. (sf.445) ( "Dihli'ni ıı  bazı  ziyaretgâhlar ı " 
(C. 2. sf. 31) ba ş lığı  ile muhtelif zitaretgâhlardan bahsederken "kutsi-
yeti zâhir ve halkın, hakkında tâzim ve hürmeti kesirdir." demekte, 
fakirlikten kurtulmak ve mal ının alınması  dolayısile ş ikâyette bulun-
mak veya evlenecek k ı zlarını  cihaz tedariki için bu kabri ziyaretle ona 
müracaatta bulunmakta ve onun alt ın ve gümüş ten peksimet verdi ğ i 
maruftur. (sf. 31) Bu çevredeki di ğ er ziyaretgâhlarm da "bereketi zahir 
ve nuru sât ı  ve bahirdir." (sf. 31) denilmektedir. 

İbni Batuta bu seyahatnamesinde (Defeten de) "Camii Ş erif'in 
karibinde kâin ş ece\rei acibiye (sf. 213) ba ş lığı  ile "Camiin karibinde ye-
ş il ve taze bir a ğaç gördüm. Evrak ı  incir yapragina benzer isede daha 
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yumu ş akt ır. Etrafında bir duvar bulundu ğu gibi yanında dahi bir namaz-

gâh mevcuttur. Orada iki rekât namaz k ıldım "Her yıl bu ağ açtan keli-

mei ş ahadeti yazan bir yaprak dü ş tü ğünü anlat ı yor. Ve evvelce hüküm-

darm küfre sapan bir o ğ lu tarafından bu a ğ ac ın kesilip at ıldığı  halde 

yeniden önceki gibi yetiti ş tiğ ini söylüyor. (sf. 214) Bu a ğ ac ın böylece 

bir ziyaret yeri oldu ğu anla şı lıyorsa da adak ve adamakla ilgisi hakk ın-

da bir bilgi verilmiyor. 

Serendip da ğı ndan ve oray ı  ziyaretten (sf. 259) oradaki ma ğ ara-

dan bahsediliyor. 

Bu eserin incelenmesinden ç ıkan sonuç,İ bn Batuta'n ın gezdiğ i yer-

lerde suya, a ğ aca ve daha ziyade türbelere büyük bir kutsiyet izafe edil-

diğ i, zaviyelerin faal bir halde bulundu ğu, ş eyhlerin keramet söylenti-

sinin derecesi nisbetinde büyük bir sayg ı  ile muamele gördükleri ve bir 

çok ziyaretgâhlarda nezirler yap ıldığı dı r. 

Evliya Çelebi (Do ğ . 1611-1693 ?) 5, On_ ciltlik Seyahatnamesinde 

bu günki Türkiye -ve onun d ış arı sına yapt ığı  seyahatlerinde, Dede, 

Efendi, Çelebiler hakkında bilgi verdiğ i gibi bir çok ziyaretgâhlardan, 

onların kerametlerinden, sulardan edinilen keramet ve ş ifa tesirlerinden 
evliya kabirlerinden, geceleri nur ya ğdığı ndan inançla bahsediyor. 

1871-72 Y ı llar ında Hiyve ye bir seyahat yapan Amerikal ı  Maga-

man 6 , daha çok Rus istilâs ı  Türkmenler ve di ğ er Türk kabileleri ile sa-

va şı n gözlemine tahsis etti ğ i eserinde, Türkler aras ında kutlu tan ınan 

Karaa ğ açlar hakk ında şu bilgiyi veriyor: "Hiyve taraflar ında olan kara-

ağaçlar olkadan kesbi cesamet etmi ş ki üç insan kucakl ıyamaz," (sf. 

169, 247) İ tina ile yap ılmış  türbelerden (sf. 271, 272), sandukalar etra-
fında ş amdanlar bulundu ğundan bahsediyor. Zekât olarak adakl ı  (  
Türklerin 13200 koyun ve kuzu verdiklerini (sf. 444) kaydediliyor. (Hiy-
veye Dair Malfimat ı  Muhtasara) 

Amerikalı  Ş iller in 1873 Yılındaki Türkistan seyahati âdetler ve 

inançlar üzerinde daha ziyade durmas ı  bakı mından adak ve onunla 

ilgili bilgileri görebilmekteyiz: "Ta ş kent'te bir cenaze defnolup taallû-
kat ı  hanelerine avdet eder iken kabirden bir avuç toprak almak âdet 
olduğu gibi bu âdeti Rusyal ılar da icra etmektedir. Muarefe kesbetti ğ im 

zevattan biri evlâdm ın vefat ında mezardan bir avuç toprak al ıp 

5 Evliya Çelebi, Seyahatname. 

6 Amerikalı  Magaman,Hiyve Seyahatnamesi ve Tarihi Musavver,Türkçeye Çeviren Ahmet 

Efendi, Dersaadet 1292, Basiret Matbaas ı . 

7 (Amerikal ı ) Ş iller, Musavver Türkistan Tarih ve Seyahatnamesi Türkçeye Çeviren Mual-

lim Ahmet Efendi, Dersaadet 1294, Basiret Gazetesi, Matbaas ı . 
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validesinin gö ğ sü iizerine vazetmesi ac ı sının define medâr oldu ğunu be-
yan etti. Ta ş kent ahalisi mevtâmn gaslolundu ğu destiyi mevta ile bera-
ber kabre defnederler." (sf. 206) Ş iller, Çoban Ata (Hazretlerinin) 

bir tepede bulunan tübrbesinin mübarek ta ınnarak ziyaret edildi ğ ini, 
Çoban Ata ( 1;1 ) n ın "kerameti zâhir bir zat" oldu ğunu yaz ıyor. 

Onun mezarı  başı nda koyun kurban etmek ve tencereden ç ıkacak ko-
yunun uzuvları  ile tefeül de bulunmak gibi bir inanc ı  görüyor. (sf. 302, 
303). 

Gene Semerkant ahalisi nezdinde mübarek say ılan ve içinde hal-

vete girilen, ziyaret edilen kayadan oyulmu ş  mağ aralar bulundu ğunu 

söylüyor. (sf. 303), bu çevrede Bibi Hatun'un türbesinden bahsediyor. 

Gene kabristanda müteaddit türbeler gördü ğünü "bunların içinde ve sağ  
tarafında Kas ım İbni Abbas Hazretlerini yuvarland ığı  kuyu vardır" 

diyerek, o kuyuda Kas ım Abbas' ın hala göründüğünü söylediklerini, 

bu kuyunun suyunun hastal ıklara çok ş ifah geldiğ ini (sf. 326), "mezldir 

tepenin zirvesinde iki türbe dahi oldu" ğunu söylüyor. Bu Kas ım'ın tür-

besinin türbedarlar ı  da mevcut ... "Camiin içinde gayet kal ın ve fakat 

kısa dokuz mermer direk il=indeki gayet güzel ve nadide kel& bir k ıt'a 

Kelâmı  Kadim olup bunun alt ındaki direklerin aras ından sürünerek 

geçmek dahi baz ı  hastal ıklara nafi oldu ğunu ahali beyan ettiler." 

(sf. 328) Ş iller'in bu gözlemi ile yapt ığı mı z inceleme ve ara ş t ırmalar 

bir birini tutmamaktad ır. Hatta ta ş la ilgili inanç ve adak ş ekli de gerek 

Ankara ve gerek diğer illerimizde mü ş ahede edilmi ş tir." "Mezkıir med-

resenin önünde yüksekçe meydan ın bir kö şesinde bir ta ş  olup ahaliden 

ekserisi bu ta şı n üzerine mum dikmek ve para b ırakmak ile ifai nezr 

ettiklerini mü ş ahade ettim." (sf. 329. 330) Gene bir gece" yanmakta 

olan kandillerin ziyas ı  ile" bir türbe görüyor. Ş iller bu eserinde me şhur 

Gökta ş ' hakkında bilgi vermekte önce meirin eski saray ı  içinde "divan 

âlinin bir kö ş esinde" "3,4 kadem irtifannda ve ortas ı  kurna gibi oyuk 

mermer bir ta ş  olup buralar ı  hıristiyanlık zamanında iken vaftiz ettikleri 

kurna" oldu ğunu ve buraya konuldu ğunu divanhaneye girilecek kapm ın 

karşı sında beyaz renkte yekpare mermerden mamul bir ta ş  bulunduğunu 

"üzeri mücella ve iki taraflar ı  dahi arap usulü mimarisi tarz ında oyul-

muş  ta ş dan mamul 4 sütun üzerine yaz olunmu ş  GÖKTA Ş  tabii ettik-

leri bir ta ş  olup bunun on kadem dört bus tu ğ lü ve dört kadem dokuz 

pus arz ı  ve üzerindeki süttinlar ile beraber iki kadem irtifa ı  var isede 

zirinde olan sütunlardan ba şka ta şı n kalınlığı  ancak dokuz pustur" 

demekte ve renginin de aç ık mavi ve ye ş ile yakın olduğunu anlatmak-

tadır. Diğer bir saraya Aksaray denildi ğ i gibi buraya da Göksaray denil-

diğ ini yaz ıyor." Timur un sülâlesinden ne kadar han ve emirler gelmi ş  
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ise merasim biat ı . bu Göksaray'ında icra ettirdikleri" "Bu ta şı n üzerine 

oturmadıkça lıükümdarlığı  "sahih olamıyaca ğı  itikadı  âdet hükmüne 
girdiğ inden hatta Milâdm 1722 Senesi Ebülfeyzi nam han aleyhine ahali 
nin kıyamiyle mezkfır ta ş  üzerine oturmad ığı  cihetle hanlığı  sahih 

değ ildir diyerek hanl ıktan def ile yerine Rahim Han' ı  hükümdar nas-
betmi ş lerdir." (sf. 333, 334) diyerek Gökta ş 'ın ne derece büyük oldu ğunu 
birdefa daha belirtmi ş  oluyor. 

Adakla ilgili ve adak yerinde bulunan ta ş ların ne derece bir önemi 
ve adakta yeri ve de ğeri bulunduğu hatırlanacak olursa Ta ş  ve onun 
kutsiyeti ile ilgili bu merasimle de arada bir ba ğ lant ı  kurmak mümkün 
olur. 

Dr. Wilhelm Radloff (1837-1918), Sibirya'dan adl ı  eserinde Su, 
kutsal dağ , (I. sf. 348) ma ğ ra (I. sf. 132) ilgili inançlar, Altayhlar ın şa-
manlıkla ilgileri ve put halinde duvara ast ıkları  ş ekillerden bahset-
mekte" Ufki bir ipe dokuz adet muhtelif renkte ş erit veya bezler" as ı l-
mış  olduğunu," birçok yurtlar ın önündede yere çak ıh iki kazık aras ına 
gerilmiş  ipe as ılı  karışı k renkte bez parçalar ına" (I. sf. 282) rastlad ığı nı  
söylemektedir. Enyüksek tanr ıya, yer ve gök tanr ı sına (Ülgön) kurban 
sunulduğu (sf. 340). her evin yan ında tavş an derisi gerilmek suretiyle 
dikilmiş  bulunan kayın ağ açları" (sf. 340) gördü ğünü söylüyor. Kay ın 
ağ açlarının Türklerce kutlu tan ındığı  Ardıç ağac ına verilen önem öte-
denberi bilinmektedir. Kurban sunarak ş eytanlar ı  yenmek üzere (Aza-
ya) ş amanlar kurban kestiriyorlar. (I. sf. 350) Abakan Tatarlar ı , 
Kaçarlar da ve Altaylar da kurban hayvanlar ın (aygır ve kısrak) şerit-
lerle süslendiğ ini belirtiyor. Bunlardan anla şı ldığı na göre bez, ' ş erit, 
kayın ağ acı , kutsalda ğ  (Altay) muumi olarak yayg ın bir inanc ın mah-
sulü olarak dikkati çekiyor. Dini inançlar ını  aydınlatmaktan çekinmele-
ri, müellifin zikrinden de anla şı laca ğı  veçhile, hatta bazan baz ı  yerlerde 
kendilerini hiristiyanm ış  gibi göstermeye kalkmalar ı  fakat, çekinilecek 
bir ş ey olmadığı nı  anlayınca ş amani inançlar ına uyduklarını  görü-
yoruz. 9  

8 Dr. W. Radloff, Aus Siberien, (Sibirya dan) Türkçeye Çeviren: Dr. Ahmet Tamir, Maarif 

Vekâleti, İ stanbul 1954, Maarif Basımevi I. *. 

W. Radloff Aus Siberien, (Sibiryadan) Türkçeye Çev. Dr. Ahmet Temir, Maarif 

Veldileti İ stanbul 1956 Maarif Bas ımevi, I ** 

9 W. Radloff, Sibirya'dan II.* çeviren Dr. Ahmet Temi tat. 1956 Maarif Bas ımevi. Sa-

manlık ve bunun kültü sf. 3-75. Bilhassa kurban eti tak ılmış  kayın dalları  s. 31 şerit, ip, ardıçla 

ilgili (ardıçla tütsü) s. 33, Kurban fal s. 55 (S. 67) Islâmiyetin Türkler aras ında bir çok yerlerde 

ş amanizmi kaldırdığı  (s. 65) ondan baz ı  izler kaldığı m zikrediyor. 
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Radlofrun ara ş t ırmalar ında Türklerin evliyalara verdi ğ i önemi, 

evliya adlar ını  dualarda am şı  buluyoruz. 

"Mekkede Evliya 

Medinede Evliya" ve bilhassa 

"Han Çı ngız'da Evliya, 

K ı z ı l Dağı n başı nda 

K ız Evliya, 

Öküz Dağı  başı nda 

Öküz Evliya, 

Kaçkar Dağı  başı nda, 

Konur Ba ş  Evliya, 

Dağdaki geyiğ i ı i 
içinden ç ıkan y ı lanı n, 

Bektav Ata Bek Az ı l ; 

Ölü desem ölü değ il, 

Diri desem diri değ il, 

Ata Korkut Evliya. 

Bundan sonra, kendisinin mensup oldu ğu orta yüz"e mensup 

Kazak boylar ının cedlerini ça ğı rır. (Burada, hakiki ş amanlığı n hususiyeti 

olan eski cedlere hürmet ş eklinin izlerini de görüyoruz demektir.) vb" 

(sf. 70, 71 ..) 
Radloff Semerkant çevresinde "Hazret Ş ah Zinde (Kas ım ben Ab-

bas) ın türbesini ziyaret s ıras ında refakat edenlerin evliyan ın mezarına 

var ınca" hürmetle yüzlerini parmakl ığ a dokundurarak ellerini sürdü-

ler, sonra da fatil ı a okudular", diyor J° "Mezar ın üzerinde ye ş il ve mavi 

kuma ş tan bir yığı n paçavra vard ı , yan ında bulunanlar, ş imdi, evliyan ın 

neslinden geldi ğ ini söyledikleri türbe bekçisine bir hediye vermek-

liğhnizi talep ettiler." (s f. 462). 
Müslüman Türkler aras ında yap ılan seyahatlarde ( Ş illerdeki gibi) 

pek daha fazla göze çarpt ığı  halde bir adak yerinin bütün ayr ınt ıları  ile 

Radloff tarafından da kolayca tesbit edilememesi üzerinde durulmaya 

de ğer bir anlam gösterir. 

H — TÜRKIYE SINIRLARI DI Ş INDA KALAN 

TÜRKLERDEK İ  ADAK HAKKINDA BILGILER: 

Mesafelere, siyasi s ınırlara, hattâ ayr ı  dinlere, co ğ rafi, iktisadi, 

ictimai türlü tesir ve inançlara ra ğmen adak ve adama ile ilgiyi, Azer- 

10 W. Radloff, Sibirya dan, II, T. Çeviren: Ahmet Temir, Mf. V. Yay ını , İ stanbul 1957, 
Maarif Basunevi, sf 461 
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beycan'daki Azeri Türkleri aras ında, Makedonya'daki Yürükler aras ın-

da da bulmaktay ı z. 
Azerbeycan Vak ıflar' incelenirken, türbelerin varidat ı  olduğu 

göze çarp ıyor: "Evliyadan Hakim Hatun ve Bibi Eybat türbelerinin 
varidat ı , hediye edilen e şyadan ve sadaka ile Nezir olarak verilen para-

dan ibarettir I. Bilhassa Nezir, Türkçe deyimle Adak geliri, adakla olan 
ilgiyi göstermi ş  oluyor. 

Azerbaycan da adak inac ı  olmakla beraber, Ankara ve çevresinde 
adananlardan baz ı  adak ve adlarda farkl ı lık arzediyor. (Prof. Ahmet 
Cafero ğ lu" Nezirler muhtelif vesilelerle yap ılır. Azeri Türklerinde "Nez-
retmek" pek bolca revaçta oldu ğundan, çe ş it çe ş it ş ekilleri vard ır 2 . di-
yor. Bu incelemede 5 türlü adaktan bahsediliyor. 1—Pi ş i Ada ğı , 2— 
Semeni, 3— Feseli, 4— Ş ile ada ğı , 5— Goot. Recep, Ş aban, Ramazan ayla-
rında ya ğda kızartılmış  olan Pisi adındaki börek, bu Regaip aylarında 
günahlarr affedilebilen ölüler için fakirlere verilmek üzere yap ılır. Yağ  
ate ş e konulurken Hazreti Muhammet'in, sonra imamlarm, sonra ölü-
lerin nihayet kimsesi kalmam ış  ölülerin adlar ı  amlarak kızartı lır. Se-
meni de bir yemek ad ı  olup, bir çok dileklerle ilgili olarak ezilip, s ıkı -
lan ye ş il buğday suyuna un kar ış tırılarak sonra içine ceviz fındık at ılarak 
yapılan bu yemekte adak olarak konu kom şuya da ğı tıhr. Semeni 
piş tiğ i zaman kazanın etrafında Mum lar Yanar. Semeni pi ş ince," Ka-
zan kapa ğı nın üzerine içerisinde un bulunan bir kap konulur, üstüne 
ayrıca beyaz ve ince bir bez gerilir. Bir iki saat sonra unun üzerinde be ş  
parmak izi has ıl olur. Bu be ş  parmak izi Peygamberin k ı zı  Hazreti 
Fatma'n ın yani Hazreti. Ali'nin kar ı sının parmak izleridir." (sf. 206) 
Kazan etrafında piş erken ve pi ş tikten bir müddet sonraya kadar mum-
lar yanmakta devam eder. Hamurdan yap ılan, çörek veya börek Fesli 
adındaki yiyecekte Regaip ayında yap ı lır. Ve adak maksadile da ğı tıhr. 
Et, nohut, pirinç v.b. yiyeceklerin kar ış tığı  çorbay ı  andıran Ş ile de. 
kızıl çıkaran çocuğun hastalıktan kurtulmas ı  için adanarak yap ılar 
ve komşulara dağı tıhr. (Prof. A. Cafero ğ lu, Azeri ş ivesinde bazı  Mogol 
unsurları , Azerbaycan yurtbilgisi) dergisinde bu gibi kelimelerin kay-
nağı nı  ara ş t ırmak istiyor.) 

Kışı n son elli günlerinde muhtelif dileklerin yerine gelmesinden konu 
komşuya adak olarak da ğı tılan (Dürülmüş  veya yumurta şeklinde bir 
tatlı  yemeğ idir. 

1 K. S. Gubaydulin, Azerbeycan vak ıfları , T. Çeviren: Y. Kalantay, Vak ıflar: 1. sf. 142. 

Vakıflar Umum Md. Ne şriyatı  Ankara 1938. 

2 (Prof.) Ahmet Cafero ğ lu, Bât ıl İ tikatlar, (Nezir-Adak), Türklük, S. 3. sf. 206 1 Haziran 

1939. 
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Bu Goot'un adanma zaman ı  mutlaka -kışı n son elli gününden biri-
sinde olmak gerekir. 

Adak' ın Azerilerde niyet ve fal kadar önemli bir rolü oldu ğu an-
laşı lıyor ... 

Makedonya yörüklerinin ziyaret, adak yerleri olarak ba şta Dilek 
taşı , babu ta şı , Hacatlar ta şı  en tan ınmış larıdır. Dilekta şı , "Sivritepe 

denilen yerde, yüksekçe bir kayad ır. Bayram, h ı dırellez ve Nevruz 

günleri ziyaret edilerek dibinden ta ş  toplanırdı ." 4  Babuta şı , Kara-
sinan Köyü yak ınında bulunuyor, bir ev büyüklü ğünde olan bu ta şı n 

üzeri düzdür. Yan tarafta oraya ç ıkmak için merdiven şeklinde bir yol 

bulunuyor. Ta şı n üstünde ortaya do ğ ru" Yirmi santim çap ında bir 

dairevi oyuk mevcuttur. Bu oyuk at nal ı  biçiminde olduğundan halk 

buna dair bir menkibeye inanmakta idi. 

Hazreti Ali, at ı  ile bu taraflara gelmi ş . Atının bir aya ğı  bu ta şı n 

üstüne, diğer bir aya ğı  da (Hisseler) denilen ve köye yar ım saat mesafede 

bulunan diğer bir ta şı n üstüne basarak geçmi ş , hatta at ı , bu ta şı n üs-

tünde Ağnamış  (s ırt ını  sürterek yuvarlanm ış ) bu sebepten Babu ta şı nın 

üstünde mezkür oyuk (birkaç ki ş inin oturaca ğı  kadar) has ıl olmu ş ." 

(sf. 415) Bu ta şı n altında bir ma ğ ara da bulunuyor." ma ğ aranın kenar-
larındaki oyuklarda ince uzun bal mumundan yap ılmış  kilise mumları  
bulunuyordu. Bunları  her halde civar bulgar köylüleri gizli gizli koy - 

makta idiler. Gerek ta şı n adından ve gerek mumun koyma i ş aretlerinden, 

bu ta şı n Hiristiyanl ık devrinde de mukaddes bir mevkii oldu ğu anla-

şı lıyor. Babu, ihtiyar Bulgar kad ınlarına verilen isimdir." (sf. 416) 

Hacatlar Taşı  : Mayada ğı  arazisi içinde mukaddes tamnan di ğer büyük 

bir kayad ır. Bu ta ş  bir tepe üzerinde olup buraya da "Hacatlar tepesi" 
derlerdi. Burada ara s ıra mumlar yakı lırd ı . Buradan ba şka hayli uzakta 
( İ zvor) arazisi içinde (Delikli Ta ş ) denilen bir kaya vard ı . Burada se-

nenin belirli zamanlar ında toplant ılar yapıhrdı . Bu toplant ılara hiris-

tiyanların da iştirak ettikleri olurdu." (sf. 416). 

Bu delikli ta ş  aynen Anadoluda rastlanan ve muhtelif yerlerde bir 
adak mahalli olarak tesbit etti ğ imiz ta ş lara benzemektedir. Bu delikli-

taş  dan vaktile koyunlar ı  hastalıktan ölerek, tek bir koyunla kalan 

bir çoban koyununu geçirmi ş  ve böylece koyun salg ın hastal ıktan kur-

tulmuş . Tek koyun üreyerek gene sürü olmu ş  " İş te bu kayadan kad ın, 

çoluk, çocuk geçerlerdi. Geçmekte mil şkilât çeken olursa halk taraf ın- 

3 Raci Damac ı , Azeri Türlerinde Niyet ve fal ile ölüm ve ağı . T.F.A.C. 2 S. 32 Mart 1952. 

4 İ brahim Gükçen, XIX. As ırda: Makedonya Yürük Folklorü, (Ziyaret mahalleri: Di-

lektaşı , - Babu taşı -Hacatlartaş x), T. F. A. C. 2. S. 26, sf. 415-416. 
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dan silah at ılırdı . Delikten geçemiyen insanlar ın günahkar olduklarına 

inanıhrdı  Buradan kederli insanlar, çocu ğu olmıyan, kadınlar üremesi 

için hayvanlar ve ipek böce ğ i tohum kutular ı  geçirilirdi. Buna benzer 

bir hadise de Manisa daki Haki Baba tekkesinin bahçesinde geçmektedir. 

Burada geçilen yer ta ş  olmayıp iki ya ş lı  selvinin aras ı dır." (sf. 416) 

Hayvanlarla (at) ilgili adak yerlerinden netice bölümünde bahse-

dece ğ iz. Burada koyun (ipek böcc ğ i tohum kutularının) delikli ta ş dan 

geçirilmesi bir özellik ihtiva ediyor. Günümüzde Ankara ve çevresinde 

biz böyle bir olayı  tesbit edemedik. 

Danyal Peygamber: 

Kerkük Kale'sinde, "Beni İ srail Enbiyas ından" sayılan "Danyal 

Peygamber'in ufak bir Cami içinde bir türbesi Müslüman, Yahudi ve 
Hıristiyan dinlerine mensup "dertlilerin, murad ı  olmamış ların, çocuk 

dileyen çocuksuzlar ın, ziyaret yeri"dir. 

Murad, dilemek için gelenler ye ş il bir perde ile çevrilmi ş  yatırm 

mezarını , dolanırlar ve "bir kilidi parmakl ığ ma geçirip kapa" t ırlar. 

Bu parmakl ıkta as ılıp kalmış , çözülmemiş  birçok kilit, eri ş ilmemiş , ol-

mamış  dileklerin örne ğ ine iş aret ediyor. Umumiyetle bu dilekte bulun-

ma zaman ında, ş ayet murad yerine gelecek olursa, türbeye ş amdan, 

süpürge veya bir kurban adan ıyor. Daha çok genç k ızlar geliyor "Yat ır 
muradı  verince, kilit çözülür, adak yerine getirilir." 5  

Tipik bir adak şekli olan bu kilit çözme tarz ındaki bağ lantı  ve 

dilekte bulunma nadir olarak görülüyor. 

Baba Gürün: (Baba Gürgür) 

K erkük'ün Kuzey Bat ı  yönündeki tepelerde "sekiz on yerde; gece-

gündüz sönmeden yan'an "S ıra tepelerin aras ında, bir de binlerce y ıldı r 
hiç sönmeden yanan "Baba Gürgür" denilen "düz, yuvarlak bir toprak 

parças ı "nda mavi alevler görülür. Tarih boyunca hiç sönmeden yanan 

bu topraklar ilahla ş tırılarak saygı  görmü ş tür. 

"Bugün de Baba Gürgür'ün evliyal ığı na inannlar. Murad dilemeğ e, 

niyet tutma ğ a giderler oraya. Bir a ğaç parças ıyle yer e şelenir. Açılan 
çukur tutu şursa niyet olacak denir. 

Baba Gürgür'ün çevresinde, elle kaz ılmış  bir sürü çukur var. Ki-

misi parlamışş kimisi kara, kör, umutsuzlarm kederi ile dolu" 6 . 

5 Nermin Neftçi, O yakadan Bu yakaya. İ stanbul 1957. s. 6, 7. 

6 Aynı  kaynak. S. 19, 20. 
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Ate ş le, yanma ile dile ğ inin olup olmıyaca ğı nı  tesbit nâdir ve çok 
önemli bir olay olarak dikkati çekmektedir. 

Bu neftin topra ğa yakın olduğu çevrede, şifa niyetine (ka şı ntı lı  
hastal ıklar) yıkan ılmakta, tas tas kükürtlü sular içilmektedir. Bir Kerkük 
horyat ın da "Baba Gürgür bir k ızdı , Kerkük üste yulduzdu, Gözün 
aç, dünyaya bak, Gece de ğ il gündüzdü" deniliyor. 

Kerkük Türklerinin sözlüğünde "adakh. niş anlı  5 adaklanmak; 
Niş anlanmak 7  anlamına kullanı lır Önemli türbeler ve yat ırlariyle, ziyaret 
yerleriyle en tipik olanlardan yaln ız ikisi yukarda arzedilmi ş tir. 

I — BAŞ KA ÜLKELERDE ADAK VE ADAK YERLERI 

Dünya milletlerinin hemen hepsinde falla, y ıldız falı  v.b., gaipten 
haber vermekle ilgili inançlar, baz ı  cisimlere, e şyalara, ağ açlara, yerlere 
karşı  türlü ba ğ lı lık, kutlu tanıma ve inançlar görülmektedir. U ğurlu 
uğursuz sayılar, uğurlu uğursuz günler, tuzun yere dökülmesi, mumlarla, 
saçlarla, hortlakla, üfürükçülükle . ilgili bir s ıra inançlar gündelik ha-
yat içerisine girmi ş tir. Bu âdetleri, Amerika Birle ş ik Devletleri, Alman-
ya, Fransa, İngiltere ve diğer batıh devletlerde bol bol bulmaktay ı z. 
Tedavi ile ilgili inançlar ise hala halklar içinde ya ş amaktad ır. Belçika'da 
bunu etrafıyle görüyoruz. 

Katolik müesseselerinde ise adak çok daha fazla bir geni ş lik gös-
teriyor. Amerika ve Avrupa k ıtas ında adakla ilgili inançın yaygınlık ve 
geniş liğ i, mezhep farklar ıyle artmakta veya azalmakta ise de gene in-
celenecek, ara ş tırılacak olursa halklar aras ında adak ve adak yerlerine 
rağbetin, bazan dinle kar ışı k bir şekilde devam etti ğ i veya ettirildiğ i 
anla şı lıyor. 

Handwörterbuch des Deutschen Aberglaubens adl ı  eserde bunun 
ölçüsü dikkati çekiyor: "Katolisizm te şkilât ında adak büyük bir rol 
oynuyor. Kilise hukukunda iyice tanzim edilmi ş tir. Protestantizm'de 
ise ada ğı n resmi olarak yeri yoktur. Çünkü herkes vazifesini yapmal ı  ve 
bundan fazlas ının yapılmasının istenilmesi manas ı dır. Bununla beraber 
halkta yine adaklar adanmaktad ır." 2  

7 Aym kaynak. Sözlük. S. 59. 

1 Die Religion İ n Geschichte und Gegenwart, (R. G. G.), Tübingen 1927. I. Bd. S-426. 

Aberglaube. 

T. Türker, Kadın, fal ve bâtıl itikad, Yeni İ stanbul, 23 /2 /1952. Uğursuzluk (Avrupa 

ve Amerikadaki bât ıl inançlar h.), Yedigün. s. 10, 20. 	• 

2 Gelübde, Handwörterbuch des Deutscchen Aberglaubens, Bd. 3, 626-629. 
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Avrupa memleketlerinde umumi olarak şunlar için adakta bulunu-

luyor: Bir felaketten kurtulmak, hastal ıktan kurtulmak, vücutca ilgili 
bir sakatlığı n iyileş mesi, geçmesi, ilerlemek, yükselmek v.b. 

Adak olarak ba ş ta mum ada ğı , dini dualar okumak, sadaka vermek 
geliyor. Avrupa'da varl ıklı  ş ahısların adak olarak kilise adad ıklarmı , 

veya bir aziz'in türbesini onartt ıklarını  görüyoruz. Halk bir kı sım yer-

leri mukaddes tan ımaktadır. Buna dair bol örnekler bulmak müm-

kündür.' 

Almanya'da nas ıl bazı  yerlerin önce pek ufak olduklar ı  halde ziya-

retçilerin ço ğ almas ı  ve ilgilinin, yakınlığı n artmas ı  ile büyiidüklerine 

dair muhtelif misallerden birisi de ş udur: " ...Ritichappeli ilkin gayet 
küçük imi ş , sonra hasta bir o ğ lan çocu ğu olan bir kad ın, Meryem Ana 
çocuğuna yardım ederse kiliseci ğe bir mum vereyim diye bir adak ada-

mış ; bu andan itibaren o ğ lan iyile şmiş  ve onun ş ifas ı  haberi o çevreye 

yayılarak, o yere yap ılan ziyaretlerin artmas ına sebep olmu ş . Allgan ve 

Geisenriet deki tarla kiliseci ğ i ş öyle husule gelmi ş : Yollarını  ş a şı rmış  
birkaç asker, e ğer kendi alaylar ını  bulacak olurlarsa bir kilisecik tesis 

edeceklerine söz vermi ş ler. Tirol'deki Geiselberg'St. Wolfgang kiliseci-
ğ inin binasını , bir ayı  ile korkunç bir mücadeleye giri şmiş  olan bir çiftçi 

adamış ." 4  Buna dair örnekler devam etmekte," Brixental deki Kirch-
berg'deki kiliseci ğe gelince onu "bir beyaz ş eytanla" selâmetle bitirdi ğ i 

bir sava ş tan sonra bir lokanta sahibi yapt ırmış . —Memlekette hemen 

bütün hayvanlara gelen korkunç bir veba salg ınında, hayvanlar ıma 

dokunmazsa, üç sene matem tutup dans etmeyece ğ ine ve niş anhsma 

gitmeyece ğ ine dair bir kız bir adak adam ış ; ve hayvanlar ı  hakikaten 

bu vebaya u ğ ramamış , kız da bu üç sene, ada ğı na sadık kal ımş ."tır 
denilmektedir. 

Ada ğı m yerine getirmeyenlerin orada da nas ıl bir ıztırap içinde 

kaldıkları , hattâ e ğer ada ğı nı  yerine getirmeden ölürse, hortlayaca ğı na 

dair örnekkri bu eserde bulmaktay ı z. Ada ğı m yerine getirmeden ölen 
birisinin (gulyabani) ş ekline girerek dola ş tığ ma dair dikkati çeken bir 
yaka anlat ılmaktadır. Adağı m yerine getirmeyen veya yerine getirmeden 
ölenlerin ba ş larına neler geldiğ ine dair sayılan hikayeler pek fazlad ır. 

Belçika: Prof. Dr. Tricot-Royer'in 24 Haziran 1937 de İ stanbul 

Üniversiyesinde "Belçika T ıbbi Folkloru" üzerinde verdikleri kon- 

3 Alman Halk Bilgisi Takvimi, Halk Bilgisi Haberleri, S. 9. Prof. Dr. Clemens Möller, 

Alman Halk Bilgisi, Konferanslar 7, Ankara 1939, Recep Uluso ğ lu B. S. 43-66. 

4 Handwörterbuch des Deutschen Aberglauben. Hrog. V. Edvard Hoffman-Krayer und 

Hans Bachtold- Staubli. Berlin 1927, Bd. 3. 626-629. 
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ferhias çok dikkati çekicidir. Profesör Tricot Royer, sihire, aks ırıktan 

mana çıkarmaya, ku ş ların veya diğer hayvanlardan ç ıkan seslere türlü 

manalar verildiğ ine, baz ı  günlerin uğurlu, baz ı larının uğursuz say ı l-
dığ ma, "ta şlara, çe ş melere, menbalara, mukaddes ormanlara "tap ı l-
dığı na dört yol a ğı zlarında ate ş  yakı ldığ ina" "Bir a ğ acın veya bir 

ta şı n ortasmdan yap ılmış  bir delikten hayvanlar geçirildi ğ i"ne, baz ı  
cinlere kar şı  veya uğur ve bu gibi maksatlarla üzerlerinde de türlü e şyalar 

ta şı ndığı na dair pek dikkate sayan bilgi vermektedir. Bir aral ık (M: 744) 

yı lı nda ruhani meclislerin toplanarak, türlü bât ıl inançlardan halk ı  
kurtarmak üzere kararlar ald ıkları , halka yeminler ettirdikleri halde 

alınan neticeyi Profesör Dr. Tricot Royer ş öyle belirtiyor:" Fakat bu 

hiç bir netice vermedi, eski itikatlaY köklerinden sökülemedi ... Bü-

tün kuyu, menba, çe ş me, ta ş , ağ açları  Allaha vakfetsinler ve böylece 

fikirlerini de ğ iş tirsinler. 

Bundan sonra, memleketimizde halk tedavi usulleri a ş ağı daki 

hatlar dahilinde oldu. 

Fakat halk kelimesinin bütün millete Ş amil olduğunu öğ renmek 

lâzımdır. Hakikaten zengin, fakir, okumu ş  veya cahil, kim ise ilmin 

ve kanun harici olan bu tababetten kurtulam ıyor." 5  

Profesör Dr. Tricot Royer, Belçika'daki bu türlü inançlar ı  sıra 

sıra dikkat nazarlar ına arzetmektedir. Bu çok uzun bilgilerden buraya 

ancak pek az ını  nakletmek mümkün olacakt ır: "Hüm'mâlar: Azizler: 

Albert-Vilvorde da, teselli kilisesi, götürülmek üzere mukaddes su. 

Amand- Elingen, kilise, menba, tarlalara dökülen fievre aphteusee 

iyi gelen;  hususi toprak" (s. 254-255) Birçok örneklerden tipik olanlar 

ve Türkiye'e dekine de benzeyenler dikkatimizi çekiyor: "Evrermar 

Russon les Tongres: Kilise, kilisenin duvar ında bulunan bir delikten-

alınan toprak. (fievre tierse için)... Gudule-Eecloo: Menba, küçük 

ekmekler, (S ıtma için)... 

Hubert-Zolder. Buraya mutlaka dokuz ki ş i birden gitmelidir.... 

Lambert-Denderwindeke-Menba, Üç kere bir taraf, üç kere de 

aksi tarafa etrafı  gezilen kilise, hastan ın elbisesinden bir parça, muay-

yen bir a ğaca ba ğ lan ır. Kruikensberg, Herenthout kilisesi, parmak-

'ağ a bir yün parças ı  bağ lanır ve o civarda bulunan be ş  kuyudan su çe-

kilin." (s. 255) 

5 Profesör. Dr. Tricot Royer, Belçika T ıbbi Folkloru, Türkçeye çeviren: Metine Belger, 

Halk Bilgisi Haberleri C. 7. S. 83. s. 250-259. C. 7. S. 84. C 8. S. 85. C. 8. S. 86. C. 8. 87. C. 

8. S. 88. C. 8. S. 89-90. 
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"Üç azizler- (Eutropie, Bertilie ce Genevieve): Brusthem, memba. 

Kilise ile kaynak aras ındaki mesafeyi üç defa yürümek ..." Prof. Dr. 

Tricot Royer'in Hazreti Meryem'le ilgili tedavi niyeti ile hareketi ara-
sında bazı  benzerlikler bulmak mümkündür: 

"Allah ın anas ı  Hazreti Meryem-Herkes taraf ından bilinen dua 

yerlerini burada saym ıyaca ğı z. Ancak muayyen bir ş ey için gidilen yer-

leri sayaca ğı z: 

N—Dau Bois, Braine-le-chateau kilisesi, Bruxelles de Bon Secours 
kilisesi. N-Dau Rouge (k ı zıl). N-D.d'acrene, Deux-Acren, kanayan Haz-
reti Meryem. Hümmâl ılar, hastal ıklarını , bir has ır vas ıtasiyle bir a ğ aca 

ba ğ larlar." (S. 256) Gene hangi kiliselere ne gibi niyetlerle, hangi tip 
hastalıkların ş ifası  için gidildiğ ini, neler yap ılması  gerekti ğ ini sıra s ıra 

gördüğümüz bu tabloda, kaynaklara ait inançlar say ılmakta ve Limal 

adlı  kilise'nin parmakhklarcaa hastaya ait yün parçalar ının parmaklık-

lara ba ğ landığı nı , gene adlar ı  sayılan kiliselere "Bir çorap veya bir ço-

rap ba ğı  bırakırdığı nı  ve arkaya dönmeden kaç ıldığı m görüyoruz.(s. 256) 

"Sauves-Rumilies-kilise. Ba ğ lanmak üzere bir ip hediye edilir 

Sauveur- Borght-Grimberghe. lez-Vilvorde, kilise Buradan balmu-
mundan küçük bir ba ş  alınır Kilisenin etrafında üç kere döndükten 

sonra küçük ba ş  hediye olarak (adak) b ırakı lır ve gidilir 

Therese-Alost-kilise. Mukaddes su ile beraber içilecek toprak. 

Trudon-Lembeek-Azizin kabrinden al ınan toprak herhangi bir 

hümmâya iyi gelir. Fakat bilhassa tifoya iyi gelir. 

Veron-Lembecq-Kuyu. Azizin kabrinden al ınacak toprak bir tor-

baya konur ve hastan ın yastığı nın alt ına b ırakılır. 	• 
Verone-Yukardakinin karde ş i, Leefdael, azizin kabrinden• al ınacak 

toprak yeme ğe karış tı rılarak yenir." (s. 256) 

Kuduz'tan kurtulmak için baz ı  azizlerin ziyaretine gidildi ğ i veya 

kilisenin bu maksatla kullan ılmak isteaildiğ i de görülüyor: 

"Azizler : Forannan-Waulsort. Azizin oturdu ğu yer. 

Hubert- 80 den fazla kilise buna atfedilmi ş tir. Abbatiale kilisesi. 

Şüpheli bir hayvan tarafından ı sırılmış  olan bir adam kiliseye girer; 

hususi bir memur onu küçük bir odaya götiirür. Hasta diz çöker ve al-

nını  masaya dayar. Papaz buraya küçük bir Şak Yap ıp Cilt Alt ına 
Mukaddes Bir iplik Parçası  Koyar." Burada da iplik'in ne derece rolü 
olduğunu görüyoruz. Bo ğ az Ağ rıları  için de Ş ifa niyetiyle mum ve 

sadaka gibi adaklarla muhtelif azizlerin, kiliselerin ziyaret edildi ğ i an- 
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la şı lıyor. "Aziz Blaise-Arlon; Limerle; Petit-Rechain; Virton; Verviers, 

büyük kilise. Omuz üzerine iki mum koyup put ş eklinde tutulur 

v.b." Mukaddes su, mukaddes ekmek'in de ş ifa niyetine nas ıl kullanı l-
dığı na dair birçok örnekler bulunuyor. (s. 273-274) Aziz Godelieve-
Ghistelles, kilise ve kuyu. Saint-Jean-Ypres hastahanesi Azizin resmi 

bat ırılarak su takdis edilir " Kuyular ın, Aziz Sucie'yi ziyaretle, bunu 

müteakip kilisenin içi ve dışı nın üç kere dola şı lması , Aziz Trond'a-

Houppertigen-sucuk hediyesi, daha do ğ rusu sucuk ada ğı  dikkati çeki-

yor. Aziz Amand'a gidilerek, hastan ın onu ahkoydu ğuna inanılan bir 

çeriberden geçmesi, Aziz Soup;Vuy, Namur adl ı  Cizvitlerin kilisesinde, 

pasta ada ğı  yerine getirilmekte ve kilise de pasta da ğı tılmakta olması , 

(s. 274) Mide a ğ rılarından ş ifa bulmak için "Noel'de, saat 12 de çekilen 

kuyu suyunun içilmesi" (s. 275), di ğer bir azizle ilgili kilise'de hastan ın 

yata ğı ndan alınan toplu iğne yast ığı nın kiliseden alınan toplu iğnelerle 

değ iş tirilmesi ve çar ş afın bununla iğnelenmesi, diğ er bir azizin ziyaretin-

de ba ş a demirden bir taç alarak kilisenin etraf ını  dolaşmak, (s. 275) 

Lucie azizini ziyaret ve k ırmı zı  iplik bağ lıyarak dizanteri' hastal ı -

ğı ndan ş ifa bulmak (s. 276) hıristiyanlıkca mukaddes günlerde, muhtelif 

maddeleri (köpek maddei gaitesinin beyaz k ısmı  v.b.) yemek, Aziz 

Gerard-Huy; Paix-Dieu. Sar ılıklı  hastalar" tarafından ziyaret edilerek 

hemen orada bulunan çe şmede yıkanıyorlar. Baz ı  kimselerin aynı  yere 

zengin olmak niyetiyle gittikleri "(Alt ın sarı  olduğu için) Jehay en Hes-

baye Azizin heykelinin aya ğı na dokun"duklar ı  ve çe şmede yıkandık-

ları , suyu içtikleri, üstelik bu ziyaret yerine ya üç ki ş i veya üçe bölün-

mesi mümkün bir sayı da gidildiğ i, civardan birkaç ot toplanarak St. 

Gerrard çay ı  yapıldığı  (s. 276) dikkatimizi çekiyor. Prof. Dr. Tricot 

Royer birçok aziz ve kiliselerin' ziyaret ve tedavi ve ş ifa neticesinde 

neler yap ıldığı nı  ayrı  ayrı  kaydetti ğ i bu incelemesinde kırmı zı  ipliğ in 

doğ rudan do ğ ruya azize ba ğ landığı  veya oraya götürüp ald ıkları  gibi 

bu kırmı zı  ipliğ in kilisede takdis edili ş ini, ve birçok aziz ve kilisede k ır-
mı zı  ipliğ in çok hususi bir mevkii oldu ğunu anlat ıyor. (s. C. 8. s. 18-19) 

Quentin -Azizi hakkında verilen bilgiye benzerini Ankara ve çevresinde 

tesbit mümkün olamamış tır: "Quentin-Lennick St. Quentin; Louvain; 

Ellignies, Grandriex, Peruwelz Quaregnon; Tournai; Wodecq. Bu azize, 

her türlü karhalar için dua edilir Bu yerlerin ekserisinde, Hasta Uzvun 

Ş eklini Taklid Eden ve Yulaf ile Dolu olan bir torba hediye edilir. (Ada-

nır) (C.8.s. 20) Baz ı  azizlerin mutlaka hususi bir hastal ığ a şifa te şkil 

ettiğ i ve ona göre adandığı nı  görüyoruz. Kemikler, adalât ve mafsallarla 

ilgili, Romatizma, Gut, Kramplar, Felcler, Ra ş itizm, yürümeleri veya 

ne şvünemalar ı  gerilemi ş  çocuklar (C. 8. 21-22) ın iyile ş mek için hangi 
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azizleri ziyaret edecekleri, hangisinde yere konulan demir bir halkadan 

hastalar ın geçirilecekleri, hangisinde mukaddes sudan faydalanacaklar ı , 

hangisine azizin mezarta şı  sandığı  bir ta ş a s ırt ını  sürtece ğ i, hangisine 

hastan ın arkas ını  azizin ayak parma ğı na sürtece ğ i, hangi memba ve 

çe ş melere gidilece ğ i, hangisine hem azize hem kiliseye gidilece ğ i ve 

kilisenin üç kere sa ğdan sola, üç kere soldan sa ğ a etrafının dola şı laca ğı , 

aynı  zamanda kaynaktan su çekilerek hastan ın yeme ğ ine karış tırılaca ğı  
ayrı  ayrı  aç ıklanıyor. C. 8. s. 43'te K ı rmız ı  ipliklere ait inancı n, azizlerin 

bunlardan daha çok ilgileniş in örnekleri verilmektedir. Aziz Quintin'e 

romatizmadan ş ifa bulmak için ba şvurulduğu, e ğ er ş ifa görürse veya 

ş ifa görmek maksadiyle gene Ankara ve çevresin de ve inceleyebildi ğ imiz 

Türkiye illerinde rastlayamad ığı mı z bir adağnı  adanışı m görmekteyiz. 

"Tohum ile doldurulmu ş  çorap hediyesi" bu "bir büfeden geçilerek bo ş al-

tıllyor. " (s. 43) Aziz Vincent'e kuma ş tan ş eritler ba ğ lanıyor. Ta ş  alt ın-

dan geçmeleri Belçika'da da tesbit edebiliyoruz:" "Aziz Begge-Audenne-

manast ır. Orada üç sütun üzerine konmu ş  bir ta ş  vardır ki fıtıklı  hasta-

lar bunun alt ından geçerler" (s. 44) Dima ğ  ve asap hastal ıklarına kar şı  
ş ifa verdi ğ ine inanılan 19 azizin ve baz ılarında kilisenin de i ş tirakiyle 

hangi çe ş it hastalar ın gitmesi gerekti ğ i ve orada neler yap ılmas ının hayı r-
lı  olaca ğı na dair mufassal bir liste bulmaktay ı z. Demir taçlar ı , oralar-

dan alınan topra ğı n, kuyudan çekilen suyun tesirine olan inanc ı  müş a-

' hede ediyoruz. Gene Türkiye de rastlayamad ığı mı z Ş apka ada ğı m nak-

letmek isteriz:" Aziz: Sauvenr-Grimberghen, Borght kilisesi; buraya 

bir Ş apka hediye edilir. Ayn ı  zamanda Balmumundan bir baş  veya bir 

bebek alı narak dua esnası nda elde tutulur; Wieze (sersemlik) "böylece 

iyi ediceklerine inanı lıyor. (s. 45) Aziz Veth'in ziyaretinde ş ifa dile ğ iyle 

para adandığı  anla şı lıyor. "Baz ı  kad ınlara para verilir, bunlar da has-

talar için dua ederler." (s. 46) Sara tedavisi için yap ılan dilek'ten ziyade 

Tavuk Ada ğı  özellik arzediyor: 

"Aziz Corneille-Aelbeke; Alost; Beersse; Denderbelle; Dieghem; 

Herli sous-Poederle; Ninove. Burada hasta siyah bir tavu ğu mezata 

çıkarır, nihayet yine kendisi sat ın alır ve kazandığı  para iyi ş eylere gider. 

Hayvan ı  evine götürür ve orada ölünceye kadar "hac ı " nailix alt ında 

ya ş ar. 

Aziz Jean Baptiste-Hemelvendeghem; Lachtem: Burada da hediye 

olarak (adak) bir tavuk verilir.. Fakat bunun rengi muayyen de ğ ildir. 

Civarda, bu hac ı  tavuğun mutlaka bulunmas ı  lâz ım gelen birçok çift-

likler vard ır." (s. 46) 

Ateh, budalal ık ve bilhassa Azizleri ziyaretle delilik tedavisine olan 

inancı  Belçika'da da görmekteyiz. (s. 46-47). Bunun ada ğı  dua, "kili- 
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s.eye kendi tart ı sı  miktarında tohum vermektir. Bu maksatla önceleri 
kilisenin birisinde büyük bir kantar bulunmakta ve tohum, bu ğday 
ada ğı nı  tartmakta imi ş . Tatbikata elveri şli olmayan bu tarz adak 
sonra de ğ iş miş tir. (s. 47) 

Cilt hastal ıklanna kar şı  ş ifa için Aziz Cudule'ye gidiliyor. Brüksel' 
deki bu azize gidi ş  ş ekli de dikkati çekicidir: "eller bir un torbas ı  için-
de gidilir. Bu torba bilâhare at ılır veya ilk rastgelen fıkaraya verilir." 

(C. 8. S. 87. s. 67) Yüzü a ş kın azizleri, adlariyle ve onlar nam ına adla-
nan hangi kiliselerde hangi ş ekilde ş ifa dilenece ğ i belirtilen bu azizlerden, 
ziyaret ve adak yerlerinden etrafhca bahseden Profesör Dr. Tricot 

Royer'in çok önemli incelemesinden, Türkiye'de güney ilimizde Haz. 
İ sa'nın mendilinin dü ş ürüldüğü söylenilen bir kuyuya Hıristiyanların 
yalın ayak gidi ş i gibi bir hareketi Belçika da da görüyoruz: Ayak-
lardaki terlemeyi gidermek için "Chevremont kilisesine do ğ ru yayan 
çıkmak, çoaplar ım çıkarıp orada b ırakmak; ondan sonra kilisenin içine 
girilerek On ayak parmağı n ı  ifade eden on mum yakmak. (C. 8. S. 89-90. 
s. 119. Dr. Metine Belger çevirmesi). 

Türkiye de ki Se ğ il (si ğ il) tedavisine benzer baz ı  inançları  Belçika-
da'da buluyoruz. Yaln ı z orada "ilk defa ziyaret edilen bir kiliseden 
alınmış  mukaddes su"; "domuz ya ğı  ile dokunmak"; "kar ınca yuva-
sınm üzerinde toplanan toprak ile yeni ayda oymak" "Bu ovmay ı  top-
rakta çürütülmü ş  yarım patates ile yap".mak gibi farkl ı lıkları  da görü-
yoruz. Türkiye de bir ağ aç, çal ı  dalı  kırı lıp kurutulmağ a bırakıhrken 
Belçika da bunun ş ekli de ğ iş iyor: "Has ırdan put yap ılıp çürümeğ e 
b ırakı lı "yor. "bir ip al ınarak üzerine mevcut olan se ğ il adedince düğüm 
yap ırmas ı  ve "topra ğa gömül'mesi Türkiye de de yap ı lan bir adettir. 
Kimdi& kar şı  "Aziz Remoule-Huy;Spa, Souveniere çe ş mesi"inde 
yap ılan hareket, kad ının aya ğı nı  azizin ta ş ta b ıraktığı  ayak izine ba-
sarak, çe ş meden su içmesi gibi hareketlerle ş ifa dile ğ i ve ş ifa halinde 

kiliseye mum, sadaka, gibi adaklar umumiyetle benimsenmi ş  bir yay- 
- gınlıkta görülüyor. 

Belçika'da da gebelik ve kolay do ğum için s ık s ık azizleri ziyarete 
gidildi ğ i, dilek ve adakta bulunuldu ğu anla şı lıyor. (s. 120-121) Azizin 

elbiseleriniıı  umutlanmak, ku ş ak kuş anmak gibi inançlar yan ında "Güzel 
ve gürbüz çocuklar ın do ğması  için" Anbel de Vtlı  adlı  azize ba ş vurul-
duğunu görüyoruz. (C. 8. S. 89-90. s. 121) 

Fransa'da da azizlerin büyük bir sayg ı  ile ziyaret edili ş ini, adaklar 

adanışı nı  gösteren, Yüzy ıl önce bir kızın Hazreti Meryem'i görmü ş  

46 



olduğ una inan ı larak hurd kasabas ında onun bir azize haline getirilerek, 
Ş ifa bulam ıyan hastalar ı n her y ı l binlerce ki ş ilik kafileler halinde ziya-

reti olay ı nı  tesbit ediyoruz. Bu Fransaya ait yaln ı z bir örnektir. 6  

Hindistan'da adama fiiline pek bol rastla ıı maktad ı r. Zaten adaklar 
flindular ı n dini a ı nellerinin en önemli bir k ı sm ın ı  te ş kil etmektedir. 

Orada da bu dilek ve adama i ş inde ço ğ unluk kadmlardad ı r. Çocu ğ unun 
sa ğ lığı  için dua eden bir kad ı n, kar şı lık olarakta bir adakta bulunuyor. 

"Birbirini takibeden 6 y ıl, her ay ı n ilk yar ı s ını n 6 ı rı c ı  gününde oruç tu-

tacakt ı r." Bu perhiz ş eklini her y ı l biraz daha art ırıyor. Bugibi adaklar 
her y ıl muntazam bir ş ekilde görülür veya baz ı  buhranl ı  zamanlarda, 

devirler de yap ı lır. (S. 176) Kad ınlar ın dini amelleri say ı lırken bu adaklar 
biraz daha belir ınektedir: "Bir kad ın için dini amellerin en mühim k ı s-
mı , ameller, adaklarda kendisini göstermektedir. Adaklar belli günlerde 
yiyecekten ictir ı ap, perhiz ş eklinde kendisini gösterir. Bu birkaç y ıl 
da olabilir. Meselâ bir kad ın kocas ı  veya çocu ğu hastal ı ktan kurtulursa 
o muayyen günlerde tesbit edilen ay ve y ı l boyunca hiç yemiyecek veya 
muayyen g ı dalar ı  yemekten sak ı nacakt ı r. Di ş i cinsler için hususi adaklar 
vard ır. Sâvitri ibâdeti yoluyle kocaya ibâdet demek olan Sâvitri ada ğı  
böyledir. Efendisi Satyavat'a ve ölüm tanr ı s ı  Yama'ya adak ta böyledir. 

Adak zaman ı  tamamland ığı nda brahmanlara hediyeler verilir, ve 
akraba ve arkada ş lara ziyafet çekilir. Kad ı nlar da Ş emsi aylar ın niha-
yetinde ve di ğ er hususi zamanlarda, birtak ı m meziyetlerinin artmas ı  
için hediyeler verirler. Bunlar ı  ilk önce ilâhlara, sonrada brahmanlara 
verirler." (s. 202). 

Geographcal Magazine de İ ngiltere de Iskoçya'da Can of Groad'da 
bir çe ş menin, pmar ı n üzerindeki tellere, çite muhtelif renklerde, k ı r-
mı zılar ı n çoklu ğ u te ş kil etti ğ i ş eritler, kurdelâlar ın as ı lı  oldu ğ u, etrafın ı  
birçok kültürlü, k ı yafeti düzgün gençlerin çevreledi ğ i dilek ve adakta 
bulundu ğ u büyük, renkli bir tablo göze çarpmaktad ır. Bu çe ş meye, 
perilere hediye olmak üzere birer bez, ş erit, kurdelâ b ı rakı lmakta, may ı s 
ayını n ilk pazar günü dilenecek dileklerin do ğ ru ç ıkaca ğı na inarnlmak-
tad ı r. 

İ talya'da azizleri ziyaret ve adaklar say ı  bakım ından çolduktad ı r. 
Biz burada yaln ı z Romada turistleri çeken Fontana di Trevi adl ı  mahalle 

6 Prof. Dr. Bedi Ziya Egemen'in notlar ından. 

7 Swaprasad Bhattacharyya, "Religious Prac ıices of the Hindus", The Religion of the 

Hindus, Ne şr. Kenneth W. Morgan, New York 1953, pp. 176. Türkçeye (Prof.) Dr. Hüseyin 

Yurdayd ın tarafından çevrilmiş tir. 
8 Geographıcol Magaz ıne CX. I, July 1956. s. 12. Bu yaz ıy ı  da (Prof.) Dr. Hüseyin Yurday-

d ın'a çevirttik. 
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aras ındaki bir çe ş meden bahsedece ğ iz. Bu çe ş meyi ziyaret eden bir sey-
yah ş öyle anlatmaktad ır: "Sette ve çe ş me ba şı nda dört bucaktan gelen 
turistler, Japon, Amerikal ı , Alman, Frans ı z ... Bir rahiple ayak üstü 
ahbap oldum: .. Burada vaktiyle bir kaynak varm ış . Papa IX. Pio 
bir çe ş me yapt ırmış . XII. Clement da çe ş meyi bugünkü haline koymu ş . 
(1758 de) Ortada Neptün'ün heykeli. Deniz atlar ının çekti ğ i bir dev 
istiridye kabuğuna binmi ş . İ ki yanda iki heykel. Biri sa ğ lığı , biri bol-
luğu temsil ediyor." 9  Bu çe ş meyi ziyaret, bir kayna ğı n ziyareti, ondan 
dileğ i ve ada ğı  ifâde ediyor. S ırt suya döndürülerek gözler yumuluyor, 
sol elle sağ  omuzun üzerinden suya para at ı lıyor. Burada dilenen Ro-
ma'ya tekrar sa ğ  sâlim gelebilmektir. "Havuzun içi çil çil liretlerle dolu. 
Binbir dilek gece gündüz p ırıldıyor." 

Avrupa'da ziyaret ve adak yerleri ve inanc ını  bol bol görmek ne 
kadar mümkünse Japonya'da da ziyaret, dilek ve adaklar o derecede 
boldur. Japonya'da çocuk sahibi olmak için kad ınlar bir Inek heykeli 
önünde adaklar ad ıyorlar. Mâbetlerin yan ında mukaddes bir a ğ aç 
bulunuyor. Bezler ba ğ lan ıyor ve buna da adaklar adan ıyor. A ğ açlara 
ba ğ lanan bez parçalar ından a ğ aç görünmüyor. Çocuklar ın sınıf geçmesi 
için dilekte bulunmalar ı  ba ş ta geliyor. Esasen Japon'yada çocuklar ın 
dilek ve adakta bulunmalar ı  için Japonya'da mâbedler de hususi adak 
yerleri tesis edilmi ş tir. 

Japonya'da da ğ lara da büyük bir inanç mevcuttur. Oralara da zi-
yarete gidiyor, dilekte bulunuyor ve mumlar yak ıyorlar, ruhlar ın 
gelmesini bekliyorlar. 

Öküz heykellerinin üzerine as ı lı  ipler, Türkiye'de ve Avrupa,Amerika 
dakinden biraz farkl ı dır. Onlar birer hâlat ş eklinde dürülmü ş  bezden 
olabiliyor. Bu halat kal ınlığı ndaki bezlerle öküz heykeli ba ş tan ba ş a 
sarı lıyor. ı o 

Gene Japonya'da di ş i ağ rıyan kad ınlar di ş  ağ rılarının kesilmesi 
için bir adak adıyorlar ve bu suretle -  di ş  ağ rı s ından kurtulacaklar ına 
inanıyorlar. 

islâm memleketlerinde ziyaret ve adak inanc ı  veya görü ş ü birbirin-
den farkl ılık gösteriyor. Vahabilerin bulundu ğu yerlerde evliya, türbe 
ziyareti ve ondan dilekte bulunu ş  gibi hareketler makbul de ğ ildir. "muh-
telif yerlerde bulunan türbeler bugün y ıktırdmış  bulunmaktad ı r. ı l 

9 Neyyire, Roma'n ın Çe ş me ve Meydanlar ı , Milliyet, 8 Eylül 1957. 

10 Prof. Dr. Annemarie Schimmel Japonya ve Japonya'da Din, konulu 3/12/1958 

tarihli konferans ından. 

11 Hac Yolu, Yeni Sabah Ne ş riyat ı , istanbu 1950, Gün Bas ımevi, s. 46 
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Hatta islamın ileri gelenlerinin mezarları  bile halk tarafından dilek 
mahalli gibi kullanılmağ a te ş ebbüs ettirildi ğ inden yıktırılmış tır:" 
Evvelce bütün bu mahaller birer ziyaretgâh iken Hicaz'a Vahabilerin 
hakim olmas ı  üzerine ve Ziyareti Kubur Vahabilerce haram sayı ldığı n-
dan ş imdi bu vas ıflarını  kaybetmiş  bulunmaktad ı r. Bu binalar ve türbe-
ler yıktırılmış  bir durumdad ır. 

Vahabilerin bu hareketlerini do ğ ru bulmıyanlar olduğu gibi, Haz-
reti Muhammed'in: "En makbul mezar, toprakla bir seviyede bulunan 
ve üzerinde hiçbir ni ş an bulunmıyan mezardır" sözünü ileri sürerek 
Suudi hükametinin bu karar ını  yerinde bir hareket olarak telakki eden-
ler de vard ır." (s. 52) 

Hicaz'daki bu duruma ra ğmen Irak'ta ki hareket ve inanç tarz ı  
farklı dır. Irakta mukaddes tap ılan Kerbelâ ş ehri, ziyaretçiler tarafından 
büyük bir ilgi görmekte ve bilhassa İ mam Hüseyin'in adıyle anılan 
Cami'de onun gümü ş  parmakl ıklı , üstü alt ınla örtülü ve sedef sandukas ı , 
ziyaretçiler- Şüler- tarafından çok büyük bir sayg ıya mazhar olmakta 
hattâ bu gümü ş  parmaklıklar ziyaretçiler tarafından öpülmektedir. 
Buraya ayn ı  zamanda hastalar da gelmekte veya getirilmekte, Ş ifa di-
lenmektedir. Ş ifa dileyenler bu gümü ş  parmakl ıklara bez ba ğ lamaktad ır-
lar. Irakta muhtelif tarikatlara mensup baz ı  eren, ş eyhlerin mezar ı  da 
birer dilek ve adak yeri halinde kullan ılmaktadır. 

Durum Iran'da da ayn ıdır. 
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II 

ANKARA VE ÇEVRESINDE ADAK VE ADAK YERLERI 

— A — 

Çok eski kurulu ş  ve tarihe sahip Ankara'n ın ba ş lıca Hitit (M. O. 
20-8. yüzy ıl), Firig (M. O. 8,7. yüzy ıl), Lidya, Galatlar (M. O. 333), 
Med ve Pers, İ skender istilas ım takiben (M. O. 333) Helenistik ça ğ ların' 
görüyoruz. Bunu müteakip Roma (M. O. 2. yüzy ıl), Bizans egemenliğ i, 
7 inci yüzyılda (620) Iran Sasani imparatorlu ğunun tesirleri ba ş lıyor. 
654-53 yılında Ankara'ya bir müddet te Araplar hâkim oluyor. Arap 
ordularında (9. yüzy ıl) Arap ordular ında (9. yüzyıl) Türk ba şbuğ ları nın 
Ankara'yı  zaptetti ğ i, dolayısiyle Türk tesirleri daha kuvvetli bir ş ekilde 
baş lıyorsa da devamlı  olmuyor. 1071 yılında Malazgirt ovas ında Alp 
Arslan ordusunun Bizans ordusunu yenmesiyle, 1073 y ılmda Ankara'yı  
kısa bir zaman muhafaza edebiliyorlar. Haçl ı  kuvvetleri 1101 y ı lında 
Komnenler namına ş ehri Dani ş mentlilerden zaptediyor. Çevresi Türk-
lere geçen Ankara bu tarihlerde bir Bizans kalesi haline getirilmek is-
teniliyor. Nihayet Türkler kesin bir ş ekilde (1127)de Selçuktlerden 
Danişmendi hükümdarı  Emir Gazi'ye geçiyor. Selçuklular, Dani ş mentli-
ler, İ lhanlılar (muhtemelen 1308-1304 yılları) ve Osmanl ılar (1354), 
Türkiye Cumhuriyeti (1923) Ankara'ya sahip ve hâkim oluyorlar. 2  

1 Türk Ansiklopedisi, C. 3. s. 42. M. E. B. Y., Ankara Maddesi, Ankara 1949, M. Eğ . Ba-
sımevi. 

2 Besim Darkot, Ankara Maddesi, Islam Ansiklopedisi, C. I. s. 437, /at. 1940. M. E ğ . 
Basımevi. 

A. A. Vasılıev, Bizans İmparatorlu ğu Tarihi, Çeviren: Arif Müfid Mansel, C. I. s. 

248-268. (Selçuk' Türkleri), s. 448. Ankara 1943, Maarif Matbaas ı  (Prof.) Dr.Mehmet Altay Köy-

men, Büyük Selçuklu Imparatorlu ğu'nun Kurulu şu, s. 98. Not. 2., 98, 99, 100, 106 Ankara 

tJniversitesi, Dil ve Tarih Co ğ rafya Fak. Dergisi, XV. C. 1-3. say ıdan ayrı  basım, Ankara 1957. 

Türk Tarih Kurumu Bas ımevi. Ayrı  Basım II. C. S. 4. 4. Aral ık 1957. Ayrı  Basım III. D. T. C. 

Fak. S. 34. 1958. 

(Prof.) Dr. Mehmet Altay Köymen, Büyük Selçuklu İ mparatorluğu Tarihi, C. II. 

İ kinci Imparatorluk Devri , Türk Tarih Kurumu Yay ınlarından VII. Seri, Nu: 23. Ankara 

50 



1243 yılında Ankara çevresinde Mo ğol nüfuzu alt ında kalış  ça ğı n!, 

bilhassa Timurun (1402) ve olaylar ın tesirini dikkate al ı cak olursak, 

Ankara ve çevresinde muhtelif nüfuz ve tesir ça ğ ları  bulunduğunu 

müş ahede etmi ş  oluruz. Bu tesir ve nüfuzlar ın en sürekli ve bask ını  
olarak Ankaraya sahip ve hâkim olu ş un 12 inci yüzyıldan beri islam-

Türklere ait oldu ğunu ifâde etmemiz gerekir. 

Bir tarikat mahiyeti arzeden Ahilerin 13-14 üncü yüzy ıllarda (çok 

kuvvetli bir tesire sahip oldu ğunu, gene Ankara'da bilhassa Nak ş i- 
Mevlevilik ve Bayramilik, Ankara çevresinde baz ı  ilçelerin 

köylerinde (K ırıkkale'nin Hasandede, Çubuk'un Sele, Kark ın V.b.) 

Bekta ş ilik'in tesir ve nüfuzu beliriyor. Ankara ş ehri ve ilce-

lerinde say ı ca mandut olmakla beraber, Rumlar (Ortodoks), Ermeniler 

(Gregoryen), ve Museviler (Ankara içinde) bulunuyorlard ı . 3  

1954, Tarih Kurumu Bas ımevi. Önsöz s. XIII-XX. Giri ş  1-4., 68 N., 230, 399,400,401, 402, 418 

n. Nurettin Can Gülekli, Ankara, Tarih-Arkeoloji, Ankara 1948, Do ğuş  Mat. s. 21. Ankara 

Kronolojisi s. 152. 

Türkiye Kı lavuzu, Ankara İ li, C. I. s. 202-205, 1946. 

Dr. Muslihiddin Saffet, Tükiye'nin S ıhhi İ çtimai Coğ rafyas ı , Ankara Vilayeti, 

T.C.Sıh. Muav. Vek. Neşriyatı  Nu: 17, İ st. 1925. Hilal Matbaas ı . s. 5-9. Kamusul Alâm'dan fay-

dalanılmış tır 
Mübarek Galip, Ankara, T.C.Maarif. Vek. İ stanbul 1341, Matbaai Amire Birinci 

Kı sım. 

Mübarek Galip, Ankara, Marif Vek. İ st. 1928, Devlet Matbaasr. 

Jean Sauvaget, İ slam Dünyası  Kı sa Kronolojisi, T. Çev. (Ord). Prof. Suut Kemal 

Yetkin, Faik Re ş it Unat, Ankara, Yeni Matbaa, kah. Fak. Ya. I. s. 8- Ankara-Vilayeti hakk ında 

Idari, Iktisadi, içtimai, Tabii, Zirai ve Tarihi mallimat, Ankara 1933, Matbaac ı  Ş eref, (Tarihi 

Kı sım) s 44-55. Ankara, Hayat Ansiklopedisi. 3. Fasikül, Nisan 1961, s.205-211. Bibliyografyas ı : 

Ankara Tarihi (A. Galanti Bodrumlu) 1950: Ankara Vilayeti (Kandemir, 1932); Ankara İ lk Çağ -

da (Afif Erzen, 1946); Tarihte Ankara (Hayrettin Abidin 1934); Ankara (Osman Yalç ın 1957); 

Ankara. B: 2 (Kemal Atatu ğ , 1956). Ş . Sami, Kamus—ul Âlâm, İ st. 1306, Mihran Matbaas ı . C. I. 

s. 439. 

Kâtip Çelebi, (Kitab- ı) Cihannümâ, (1145) (1732). Darült ıbbaat ıl Âmire. s. 633- 

637, 673. 

3 Ş . Sami, Kamusul Âlâm , İ st. 1306. C. s. 439. Ş . Sami, şehrin 70.000 nüfusu olduğunu, 

bunun 7000 kadar ının Hıristiyan ve Yahudi, geri kalan nüfusun islam oldu ğunu, Hıristiyanlarm 

6 okulları , 'damlar ın 23 Cami, 19 medresesi, 1 rü ş tiye mektebi, 18 sübyan mektebi, 4 tekkesi 

bulunduğunu yazıyor. 440 İnel sayfada umum Ankara Vilayetinin (Ankara, Yozgat, K ırşehir, 

Kayseri), nüfusunu 850.000 olarak gösteriyor ve bunun 70.000 inip Rum, Ermeni, Katolik ve 

protestan olduklar ını , 400 kadar ımn Yahudi olduğunu kaydediyor. Ankara sanca ğı nm o vakit-

ler 11 ilce ve 18 bucak nüfusunun takriben 210.000 oldu ğunu, bunların 10.000 kadar ının Hı -

ristiyan ve Yahudi, geri kalan ın İ slam olduğunu belirtiyor. Ankara sanca ğı nda 516 Cami, 279 

Mescit, 57 Medrese, 3 Rü ş tiye mektebi, 419 sübyan mektebi ve h ıristiyanlara ait 8 subyan mek-

tebi olduğunu bildiriyor. Evliya Çelebi (Seyyahatname C.2.) şehirde 76 Cami, 180 Sıbyan-

mektebi, 6000 den fazla hane oldu ğunu gösteriyor. 

Ankara nüfusu 1848 de 22342, 1863 y ı lında 28.000, 1875 de 38.150 ve bu nüfuslardan daha 
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Ankara Vilayeti Salnamelerinde 4  (türbei ş erif) tamlan ve ziyaret-
Oh olanların başı nda Hacı  Bayram Veli, Taceddin Veli, Ak (Ahi) Ş ere-

feddin, Ş eyh Hüseyin Bahaeddin gelmekteydi. Bilindi ğ i üzere bu 
zatlar, AM, Nak ş ibendi, Bayrami tarikat ının en büyüklerindendi. Anka-
ra Vilayeti Salnamelerinde bu türbeler "türbei şerif" veya "merkadi 
mübareke" ba ş lıkları  altında, saygılı , inançlı  bir ifade ile say ılmakta-

dır. 1925 yılında yay ınlanan Ankara Vilayeti' adl ı  eserde ise " İ tikadat ı  
bâtıla" (s. 62) ba şhğı  altında adları  sayılan inançlar aras ında" Vfürük-
çülüğe olan itikadat bâkidir: Mesela y ılancığ a müptela olanlara "yılan-

cık taşı " bağ lanır. Bu ta ş  yap ışı r ise yılancıktır, yap ış mazsa yılanc ık 

değ ildir. Yılancığ a tutulanlar yılancık dedesi tarafından okunur. Is ıt-
maya tutulanlar Namazgah civar ında "Uzun dede"kabrine giderler. 
Buradan Yedi ta ş  alır ve bu ta ş ları  suya koyup o suyu ı sıtmah kimselere 
içirirler. S ı tma b ı rakınca yedi taş  geri verilir ve taş  geri verilirken" Bu 

taş  senin, al ta şı m ş u da Işığı n!" denip bir Mum yaluhr S ıtma için 

bir de baz ı  türbelerin pencerelerine, kap ılarına bez ba ğ lamak gibi adet 
elin bâkidir." (s. 63) 

Ankara'nın diğer türbelerinden etrafhca bahsedilmemekte, yaln ı z 
"Asan Atika" ba ş lığı  alt ında muhtelif tarihi eserler ve Ankara'da 
"tevellüd eden ulemai me şhure" aras ında Hac ı  Bayram, Ahi Ş erafeddin, 
Taceddin Sultan ve camiinden pek k ı sa bir ş ekilde bilgi verilmekte-
dir. "Bat ıl İ tikadat ba ş lığı  alt ında adak ve adak yeri ile ilgili olarak 

önce Evliya Çelebi seyyahatnanaesinde Ankara'y ı  6000 hane gösterdiğ ine ve her hane 5 kiş i ola-

rak hesaplanacak olursa 30000 kadar nüfusa sahip olmak gerekiyor. 17.yüzy ıldan 1923 yılına ka-

dar Ankara şehrinin nüfusu 25.000 ile ençok 40.000 aras ında kalıyor. Bu da Ankara'n ın nüfusta 

pek büyük bir de ğ işikliğe uğ ramadığı m, 1923 yılından sonra şehrin kader ve nüfusunun birden 

değ iş tiğ ini gösteriyor. Kandemir, Ankara Vilayeti, Türk Maarif Cemiyeti Ne ş .: I. Ankara 1932.s. 

139 da Ş emseddin Sami'nin Ankara'nın' 70.000 nüfusu olduğunu yazması ' yanlış  olarak kabul 

ediyor. Ankara vilayeti günümüzdeki 4 şehri (Ankara, Yozgat, K ırşehir, Kayseri)yi ve bunları  
nüfus toplam ı  takriben 850.000, Ankara sanca ğı  (Ankara, Aya ş , Bala, Zir, Beypazan, Çubuk-

abat, Haymana, Seferihisar, Mihall ı ceık, Nallıhan, Yabanabad) (s. 442) gibi 11 kazadan ve 

bunların bucaklarmdan 18-) ibaret olup nüfusu takriben 210.000 (s. 442) , do ğ rudan doğ ruya 

Ankara kazas ı  da (s. 442), Ankara şehri ve civanndan ve İ stanos buca ğı ndan ibaret olup, An-

kara şehrinden ba şka bu kazanın nüfusu takriben 60.000 deniliyor. Kamusul Alâm'm C. 6. s. 

4421 de: Nüfusu 20.000 den fazla olan ş ehirler sırasiyle yazılmış tır Bir üstteki 29.000 iken An-

kara 72.825 olarak gösterilmi ş tir. Halbuki ondan sonra gelen Mu ş 'un nüfusu 27.003 tür ve s ırayla 

devam etmektedir. Ankaran ın nüfusu hakkındaki mürettip hatas ı  açıktır. 27825 olacakt ır. 
4 Ankara Vilayeti Salnamesi, H. 1325, Vilayet Matbaas ı , 15 inci defa salname basın 

yapıldığı  kaydedilmiştir s 131. 

Ankara Vilayeti Salnamesi, 1300, 1307, 1311, 1318, 1325. 5 cilt. 

Ankara 1300-1325, İ stanbul Matbaai Ebüzziya ve Matbaai Vilayet. 

5 Dr. Muslihiddin Saffet, Türkiye'nin S ıhhi İ çtimâî Co ğrafyas ı , Ankara Vilayeti, T.C. 

S ıh. Ve Muav. Içti. Vekaleti Ne şriyatmdan, İ stanbul, 1925=1341, Hilal Matbaas ı , 
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yukarda nakletti ğ imiz bilgi sunulmakta, türlü inançlar, âdet ve hare-
ketler say ıldıktan sonra "Elhas ıl, her tarafta oldu ğu gibi bu vilayet 
dahilinde de bu gibi itikadat ı  bâtıla mevcuttur. (s. 64) denilmekte, 
ayrıca bunlara okul ve sa ğ lık tesislerinin azlığı  veya yoklu ğunun âmil 
olduğu inanc ı  öne sürülmektedir. 6  

Ankara'nın eski mezarlar ından, Bizans'tan kalma mezarlar-yeni 
cezaevi ve istasyon çevresinde-, Ermeni mezarl ığı -Sarılusla yakınında-
ın bulunduğu yerlerde halen bir adak yerine bir ziyaretgâha rastlam ı -
yoruz. 1923 y ılını  müteakip Ankara ş ehirinin içerisindeki büyük me- 

6 1325 tarihli Ankara Vilayeti Salnamesinde eczane sayısı  Ankara merkezinde 6, Kalecik'- 

te I, Kesinkin'de I adet gösterilmektedir. (s. 352). 1341=1925 y ılında yayınlanmış , Türkiyenin 

Sıhhi Içtimai Coğ rafyası  Ankara Vilayeti, adl ı  eserde (s. 66) ise asker ve sivillere mahsus iki 

hastahane bulundu ğu, ancak 100 yata ğı n ücretsiz oldu ğunu (s. 68) görmekteyiz. "Muntazam bir 

ameliyathanesiyle pek nak ıs bir bakteriyoloji laboratuvar' vard ır." (s. 68) denilmektedir. 1340 

yılına kadar dispanser te şkilatı  olmadığı , 1340 yıhnda Keskin, Haymana ve Nall ıhan kazalar ın-

da birer dispanser vücuda getirildi ğ i, tabibinin mahallin hükümet tabibi oldu ğu (mütehassı s 

değ il), hususi eczanelerin ise dördünün vilayet merkezinde, birinin Keskin kazas ında, birinin 

Beypazar ı  kazasında olduğunu (s. 69) görüyoruz. Hastahanelerin kendisine mahsus iki eczane-

sini de ilave edersek ancak 6 eczane bulundu ğ unu da görüyoruz. Ankara merkezi nüfusunun 

21445 olduğu, kaza ve köyler toplam ının ise 313.320 olduğunu (s. 113) anl ıyoruz. O yıllarda, 

hatta y ıllarca Ankara ve çevresinde s ıtmaya yakalanmarm ş  pek az kimse bulunuyordu. Ad ı  
geçen eserde" hemen artmaya musahip olmayan kimse kalmam ış tır". (s. 92, 93) deniliyor. Ustelik 

sıtmadan ölenlerin say ısı  da yüksektir. (listesi s. 97). de Evliya Çelebi'nin havasnun çok s ıhhi, 

insanlanmn zinde, gürbüz olduğunu söylediğ i memlekette ve çevresinde batakhklar birer mikrop 

yuvası  halindedir. Kültür durumu ise böyledir: Merkez kaza ve onun merkeze ba ğ lı  köylerinde 

11 okul, kazalarda -10 kazada- toplam olarak 18 okul (baz ı  kazalarda k ız okulu yoktur), bucak 

ve köylerinde 46 okul, okul binas ı  olduğu halde öğ retmen bulamıyan 35 okul da kapal ı  olarak 

durmaktad ır. (s. 116) 1924 yılının kültür ve sağ lık durumu böyledir. Şu duruma göre hemen 

batıl itikat ad ı  verilerek ve sebep olarak ta hastal ık, bilhassa sıtma ve okul, ö ğretmen yeter-

sizliğ ini öne sürüvererek do ğ ru bir cevap ve netice bulundu ğunu samvermek mümkündür. 

Fakat mesele bu derece basit de ğ ildir. 1956, 1957, 1958 y ıllarmda yapmış  olduğumuz incelemelere 

göre inançlar üzerinde iki sebep ve tesirin nas ıl rolü olduğunu ayrıca gözden geçirece ğiz. Burada 

baş langıçta bu nokta üzerinde say ı lara dayanan bir bilgiye ihtiyaç görü şümüz o vakitlerde yap ı -

lan gözlemin ve hükmün isabet derecesini tâyine bir zemin haz ırlamaktan ibarettir. Ustelik 

Ankara vilayeti salnamelerinde yap ılacak inceleme ile kültür durumunu tayin eden mahal ola-
rak yalmz okul ele alınacak olursa (kültür durumunu yaln ız okulun tayin edip etmedi ğ inin 

tartışı lması  konumuz dışı ndadır), H. 1325 te, Ankara şehirinde 27 medrese, I dariihnuallimin, 

I riiş tiye, 4 ilkokul, 65 sıbyan mektebi, Rum, Ermeni, katolik ve yahudilere mahsus ta 8 okul 

görmekteyiz, (Ankara V. S. 1325. s. 133) 

Kandemir'in (Ankara Vilayeti) adl ı  eserinde kültür ve sa ğ lık tesislerindeki mütemadi 

artış  ve gelişme açıkca görülüyor. 1930-1931 y ıllarında Vilayetin ilkokul sayı sı  185 e çıkmış tır 
Bunun 23 ii Ankara, 15 i kaza merkezlerinde, 147 si köylerdedir. (s. 51, 52) S ı tma mücadelesi, 

kazalara hastahane, dispanser aç ı lması  (s. 44, 45) gibi i ş lerle sağhk ve kültür konusunda Birinci 

Cihan Sava şı  ve İ stiklal Savaşı 'nın ağı r tesirleri giderilmeye çal ışı lmış tır. 
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zarlıklar 7  kaldırılmış , hattâ baz ı  türbeler in ş aat ve yol dahiline rastla-

dığı ndan yıktı rılmış tır. Bu itibarla eski Ankara'da ş ehrin merkezinde 

birçok ziyaretgâhlar, veya bir mezar kenar ında bulunan, etrafını  çal ı -

ların çevrelediğ i, parmakl ıklı  mezarlar, bez, çabut ba ğ lariyle ku ş at ılan 

bu yerler (Hamamönündeki eski mezarl ık, Etnografya Müzesi, Türk 

Oca ğı  çevresi V.b.) tamamen kald ırılmış , yerlerine binalar, apartuman-

lar, dernekler ve okullar alm ış tı r. 

Bu 30 yıl önceki mezarlara bez, iplik ba ğ lanıyor, umumiyetle 
mum adan ıyordu. Dua olarak ta Elham ve üç Ihlas okunuyor ve muh-

telif istekler ve dilekler için ziyaret ediliyordu. Bilhassa cami ve türbe-

leriyle günümüze intikal edenlerden ilgi ve ziyaret dereceleri farkl ı  
olan bu yerler aras ında Hac ı  Bayram Veli türbesi ve çevresinin, Istan-

bul'un Eyüp ziyareti kadar olmasa da ş ehrin ş artlar ı  içerisinde, di ğ er-

lerine kıyasen en fazla ilgi çekti ğ ini ve bir kı sım halkın ona daha çok 

inan ıp ba ğ landığı nı  belirtirken, di ğ er türbe ve ziyaret yerlerinden daha 

çok onun üzerinde duraca ğı mı zı  ifâde etmek isteriz. 

(Türkiye'nin S ıhhi Ve Içtimai Co ğ rafyas ı  Ankara Vilayeti) adl ı  
eserin bahsetti ğ i Namazgâh mevkiindeki Uzun dede'nin bulunduğu yer, 

Etnografya, Türk Oca ğı  çevresine rastlad ığı ndan burada böyle bir türbe 
ve ziyaretgahm kalmad ığı nı  da aç ıklamak isteriz. Keza Prof. Ahmet 
Hamdi Tanpınar' ın, Evliya Çelebi'nin tam bir inançla zikretti ğ i Er-

dede Sultan adlı  yat ı rı  aradığı , bunun Ku ş baba adlı  bir yat ır olabilece ğ i, 

fakat onun da Yeni Hal civar ındaki okulun (halen o okul da oradan kal-

dırı lpıış tır) alt ında kalmış  olabilece ğ i, bu itibarla çok aramas ına rağ -

men bu yat ı rı  bulamadığı  s  hakkındaki dü şüncesini naklederken, Ankara-

nın ş imdiki I şı klar Caddesi çevresinde büyük bir yang ına uğ radığı  (1917), 

ayrı ca Cumhuriyet ça ğı nda da ş imdiki Hal'in bulunduğu yerle, Anafar-

talar, eski adlar ı  ile Tahtakale, Bal ıkpazar ı  ve Karao ğ lan yakınlarında 

birçok tarihi eserler, mescit, türbenin yanm ış  olduğunu kaydetmek 

yerinde olur san ırı z 

Otuz y ıl kadar önce, eski, Tahtakale denilen semtin, Keresteciler 

yakınında Kurtbaba türbesi vard ı . Yakınlarda y ıkt ırılan inkılap (Devrim) 

ilkokulu ile Hal binas ı  aras ına, yola veya yolla bina aras ındaki bir yere 

rastl ıyan bu türbe Ankara'n ı n büyük yang ınlarından ikincisi olan 

Tahtakale yang ınında yanmış tır. Üstü kapal ı  idi. Içeri girilip namaz 

7 Mübarek Galip, Ankara, Birinci K ı s ım-Kabristanlar-Mescitler-Camiler, T. C. Maarif 

Vek. Hars Dairesi Ne şriyat ından: 2, İ stanbul 1341, Matbaai Amire. 

8 (Prof.) Ahmet Hamdi Tanp ınar, Be ş  Ş ehir, Ankara 1946, T.C. Ziraat Bankas ı  Matbaas ı . 

s. 13-14. 
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kı lınırdı  Huysuz, ba ğı rıp ça ğı ran, söz dinlemeyen (aksi) çocuklar ı  oraya 

götürerek türbeye kapat ırlardı . Be ş  dakika b ırakt ıktan sonra ç ıkarır-
lardı . Mum adanır, mum dikilirdi. Bez, iplik bağ layanlar da olurdu. 

Bu türbedeki zat ın adı  Kuşbaba de ğ il Kurtbaba idi. Halk öyle bilirdi. 

(Prof.) Ahmet Hamdi Tanp ınar' ı  Erdede Sultan'ı  araş t ırmağ a sev-

keden sebebin Evliya Çelebi oldu ğu anla şı lıyor. Evliya Çelebi Hac ı  
Bayramı  Veliyi ziyarete gidiyor. Orada (hatmi ş erif)i tamaml ıyor. Dö-

nüş te bir ihtiyarla kar şı laşı yor. Bu zat, kendisini neden adad ığı nı  
soruyor ve ziyarete ça ğı rıyor. Bu zat ın türbesi Tahtakale'de Odun-

pazar ı  semtindedir. Evliya Çelebi bu mâceras ım etrafiyle anlat ır. 9 : 

Ersultan "Güle ş çiler tekkesinde ve Sultan Murath Râbi huzurunda 

pehlivanlara duac ı lık ederken "Engürü de Eryatar, Rum da Sar ı  Sal-

tuk "demezmiydik ? İş te Engürü deki (Ersultan) benim" diyerek, "Er-

dede Sultan' ı  ziyarete ça ğı rıyor. (s. 433) Ersultan kubbeli bir türbede 

dir. Evliya Çelebi "Kabri ş erifinin sandukası  olan ye ş il sof ile mestur zar-

fı= alt ı na girip "Himaye Ersultan Himaya!" dedim" diyor. Onunla 

selâmla şı yor, kendi üzerinden ter bo ş andığı nı  söylüyor (s. 435) ve onun 

as ıl ad ının Mahmut oldu ğunu bildiriyor. (s. 437). 

Yukarda bahsetti ğ imiz ve büyük bir yang ınla ortadan kalkan Tahta-

kale semtinde, Tahtakale Hamam ı  ( ş imdiki hal binas ı  çevresinde), 

odun Pazar ı  veya sonralar ı  Keresteciler denilen mahalde bulunan türbe, 

o çevrenin en me şhuru idi. Kurtbaba türbesi orada idi. Bunun Ersultan'a 

ait olmas ı  muhtemeldir. O yang ından kurtulamamış tı r. 

Ankara'da ço ğunun tarihçesi belli, ba ş lıca şu türbeler vard ır: 
Ahi Ş erafeddin, Canabi Ahmet Pa ş a, Hac ı  Bayram Veli, Karacabey, 

Taceddin Sultan, Öksüzce Baba, Kesikba ş , Sinan Pa ş a zade Abdullah 

ve Karya ğdı » Bunlara biz adakla ilgisi oldu ğundan ş unları  da kata-

biliriz: Ş eyh İ zzeddin, Kul Dervi ş  Dede, Tezveren Dede, Yürüyen De-

de, Mamak'ta Karaa ğ aç Dedesi (Alt ı ağ aç Dedesi) ve Hüseyin Gazi 

dağı nda Hüseyin Gazi ve çevresindeki ziyaret yerleri . 

Önce Ankara ve çevresinde kullan ılan adakla ilgili atasözleri üze-

rinde duraca ğı z. 

9 Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, İkinci Cilt, İ lk tabi, İ stanbul 1314, Der-

saadet İ kdam Matbaas ı , s. 433, 434, 435, 436, 437. 

10 İ slam ve Türk Ansiklopedileri, Salnameler, Mübarek Galip'in Ankara adl ı  eserleri (I. 

Kı sım, Kabristanlar, Mescitler, Camiler); İ kinci Kı sım kitabeler. Nurettin Can Gülekli'nin 

(Ankara) adl ı  eserleri. Evliya Çelebi, Seyahatnamesi, İ st. 1314, C. 2. s. 427, 438. Kâtip Çelebi, 

Cihannüma, (1145=1732) S. 633 
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Ankara'da Adalda hgili Atasözleri: 

Yüzyıllard ır, Türk halk ının dilinde ve şuurunda yer alarak gü-
nümüze kadar gelmi ş  bulunan ve toplam ı  10 .000 i a ş an atasözleri bize 
muhtelif konular aras ında adak hakkında da üzerinde durulma ğ a de ğ er 
bilgi vermektedir. Bu bilgi: 

a) Adak' ın, Türk'ün dilinde yüzy ıllarca önceden beri ya ş adığı nı  
gösteriyor. 

b) Adak kelimesinin Türk halk ı  ağ zında (Nezir) kelimesine tercih 
edilir bir durumda ve daha yayg ın, gündelik hayatta kullaml ır olduğu-
nu da belirtmi ş  oluyor. 

c) Türk halk dü şünürlerinin bir cümle ile bu konuda ne derece 
derin bir tahlil ve tenkid de bulunduklar ını  ortaya koyuyor: 

I— Adamanın karşı lıklı  bir i ş  olduğu, 2— Çok bol adand ığı  halde az 
verildiğ i, ada ğı nın yerine getirilmedi ğ i veya getirilmesinin güç oldu ğu 
veya adamamn kolayl ığı , ödemenin zorluğu. 3— Adamakla kesin bir 
sonuç alınamıyaca ğı . Bu fikirleri ve Ankara da kullamlanlar ı  aş ağı ya 
nakletti ğ imiz atasözleri tam bir aç ıklık ve kuvvetle anlatmaktad ı r: 

I — Ada bana aday ım sana.11 

II — Adadığı  çok verdiği yok. 

11. Türk Atasözleri, Derleyen: Mustafa Nihat Özön, İ st. 1952, inkıl'ap kitabevi, Yeni 

Matbaa, s. 6. I, II, III, IV, V, VIII say ılı  atasözleri, bilhassa Ş inasi, Ahmet Vefik 

Paşa, Ebüzziya'dan derlenerek bir araya getirilmi ştir. 8257 atasözünü ihtiva eden bu 

kitapta, Ş inasi'nin (1826-1871), 1858 y ılında haz ırlayıp 1863 yıhnda birinci, 1870 yıhnda ikinci 
defa bas ılan Durub- ı  Emsal-i Osmaniye ve Ebüzziya Tevfik (1848-1913) in yeni gayretlerle geli ş -

tirdiğ i, Ş inasi'nin ilk basımda 1800 kadar atasözü ve deyim derlemesini, ikinci bas ımda ata-

sözü ve deyim sayı sını  2500 e ç ıkarabilmesine ra ğmen, Ebüzziya atasözü ve deyim sayısının 4000 
i aşan, derlemeleri; Veled Çelebi İzbudak'm 1480 (H. 885) y ılında yazılmış , Atalar Sözü (1936 

yılında yayınlanan,695 söz ihtiva eden kitap;Selim Nüzhet Gerçek-K ırunh Sadi'nin yaymlad ıkları , 

Atalar Sözü, İ st. 1939, Kanaat Kitabevi, 4900 kadar, deyim ve atasözü ihtiva eden (Ahmet 

Vefik Paşa ve Ebüzziya yay ınları  kaynak olarak al ınan eser, (M. N. Özön, ad olarak Selim 

Nüzhet Gerçek'i almış  Osman Peremezci'nin 1940 y ılında bastırdığı  "Atalar Sözü" 7000 den 

fazla, Hamdi Akverdi (Hamdi Akverdi, Halk İ çin Atalar Sözüne Tatbik Edilmi ş  Ruhi Bilgiler-

Psikoloji bakımından bir inceleme olan bu kitapta tahlili yap ılan seksene yak ın atasözünden, 

Hasan Çekti ve Mehmet Dobada'nm 1945 y ılında yayınladıkları  "Atalar Dilinden" adı  altında 

yayımlanan 2400 atasözünden kaynak olarak faydalamlnu ş  ve bunlardan derlenmi ş  olmasına 

rağ men, bir noktanın açıklanması  gerekmektedir. Mustafa Nihat Özön, yukarda ad ı  geçen ki-

tabııı da Ebüzziya Tevfik'i bir na ş ir, bir tabi olarak göstermekte ve "üçüncü defa bast ırdığı m 

öne sürmektedir. Ayn ı  zamanda, M. N. Özön, Önsöz, s. X. da, Ebüzziya' ınn bu bast ırdığı  eser-

deki atasözü ve deyim say ısını  da 4004 olarak kaydediyor. Yalmz bu bile, Ebüzziya'nm üçüncü 

defa basunla yetinmediğ ini isbat eder. Ayrıca Fevziye Abdullah Tansel, İ slam Ansiklopedisi, C. 

4. s. 100-103; 103. sayfada "Durub- ı  emsal-i Osmaniye (Ş inasi ile mü ş terek)" oldu ğunu yaz- 
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III — Adamakla deniz tükenmez. 

IV — Adamak ile mal tiikenmez. 12  Adamakla mal tükenmez. 

V — Adamakla mal tükenmez, hak saklas ın ödemekten. 

VI — Adamakla mal tükenmez, Hak saklas ın vermekten. 14  

maktadır. Bu hususta Ankara Milli Kütüphane 1955, A 1208 de kay ıtlı  eser üzerindeki incele-

me, Fevziye Abdullah Tansel'i teyit etmektedir: Ş inasi, Ebüzziya, Durüb- ı  Emsâl'i Osmaniye, 

4004 adet emsali hâvidir. Temsili sâlis, Kostantiniye 1302, Matbaai Ebüzziya, Tâbi Ebüzziya, 

"İ fadei mahsusa k ı smen de, Ş inasi merhumun eseri tertibi olan i şbu (Durub-ı  emsal-i Osmaniye) 

•mecmuası  birinci defa 1280 ve defa i saniyede baz ı  ilave ile 1287 senelerinde "Tasviri Efkar" 

matbaas ında tab olunmu ş  idi." diyor. Ve "tarafı  âcizanemden nı sfına karib câmiin mütehaddisi 

olan usule "uyarak, kendisinin yar ı  yarıya ilavede bulunduğunu yazıyor. Ş inasi'nin kitabı  329 

sayfa olmasına rağ raen, Ebüzziya ve Ş inasi'nin mü ş terek kitab ı , 510 sayfada. Ebüzziya bu eserde 

kendi ilave ettiklerine (§) içinde gösterilen i ş areti koymu ş tur. Bahsetti ğ imiz eserde "84-Adamak 

ile mal tükenmez." sayfa 15. atasözünü buluyoruz. İş aretsiz oldu ğuna göre Ş inasi'nin yayınladığı  

kitaptan aynen al ınmış tır. A. V. Paş a (1823-1891) nm, Müntehabat- ı  Durub-ı  Emsal-i Tiirkiy3 

(M. N. Ozön, Türk Atas şzleri s. X.), da zikretti ğ i, A. V. Paş a'nın Bursa'da bulundu ğu (1879) 

sırada, haz ırlanış  tarihi bak ımından bir hayli eski olmas ı  gereken bu kitab ında 4300 atasözü 

bulunduğu bilhassa belirtiliyor. Islam Ansik. C. I, A. V. Pa ş a, Ahmet Hamdi Tanp ı nar, s. 207- 

210, da bu hususta bir bilgiye rastlarulnuyor N. Sami Banarl ı , Resimli Türk Edebiyat ı  Tarihi, 

s. 332 de: Ahmet Vefik Pa ş a'nın" Atalar sözü isimli, darb- ı  mesel mecmuası" olduğu, kayde-

dilmekte ve -"Paş a, bu eserinde 6-7 bin darb- ı  mesel toplamış  ve bunları  oldukça muntazam bir 

harf sırası  ile tesbit etmiş tir. Eser, Türk Darb- ı  Meselleri üzerinde i ş leyecekler için zengin bir 

kaynak durumundad ır." denilmekte ve (I) say ılı  notta ayrıca şu bilgi verilmektedir: "Ali Emin 

ve Türkiyat Enstitüsü kütüphanelerinde matbu nüshas ı  bulunan ve üzerinde sahibinin ismi 

yazılmamakla beraber Ahmet Vefik Pa şa'ya ait oldu ğu bildirilen darb -ı  Masal mec ırması , Mün-

tehabat- ı  durab-ı  emsal ismini ta şı maktad ır." (s. 332, 333). Hamit Zübeyir Ko ş ay, Etnografya 

ve Folklor Klavuzu adlı  kitabındaki Atasözleri hakk ındaki bibliyografyada, Müntahabat- ı  Duriibı  
Emsal: Atalar Sözü, Istanbul, demekte, ilk s ırayı  buna vermektedir. 

12 Ş inasi, Durüb-ı  Emsal-i Osmaniye, Tanzimi 1268, S. II. 

329 sayfa olan bu kitap alfabetik (elifbe) s ırasına göre düzenlidir. Baz ılarıııı n Arapça, 

Farsca, Frans ızca mukabilleri tercümeleriyle beraber metine ilave edilmi ş tir. Bu kitapta, emsal, 

ıstılahat, tabir ayr ılmadan al ınmış tır Ebüzziya da bu usulü bozmuyor. 

13 Derleyen (Onsöz yazan) Naki Tezel, Türk Atasözleri, I-, Türk Folklor Ara ş tırmaları , 

C. 4. S.73. Ağustos 1955. Türkiye'nin di ğ er yerlerini olduğu gibi Ankara'yı  bilhassa tasrih ederek, 

.buradaki Atasözlerini de derlemeye çal ış tığı nı  söyleyen Naki Tezel, "II-Adamalda mal tüken-

mez." Atasözünü, 730 atasözü aras ında buluyoruz. (C. 4. S. 77) de tamamland ı . Bu atasözleri 

arasında Nezir ile ilgili, nezir adiyle yaz ılı  olanı  yoktur. Naki Tezel'in 1943 y ılı  denemeleri ara-

smda, adakla ilgili olanı  yoktu-Naki Tezel, Türk Atasözleri, %ir, C. 12, 13, C. 13. S. 123, An-

kara 1943, 773 atasözü, Uç sayı  yayınlandı . 

14 M. Halit (Bayr ı), Istanbul'da Derlenmi ş  Atasözleri, Halk Bilgisi Haberleri, C. 2. S. 

21, 22, s. 213-217. Halit Bayr ı 'mn bu derlemeleri, S. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 40, 96, 97 

ve nihayet C. 9. S. 98 de nihayete ermi ş tir. C. 2. S. 21, 22, B. 214: "Adamak kolay, vermek zor. 

Adamakla mal tükenmez, Hak saklas ın vermekten". Mehmet Halit Bayr ı , İ stanbul Folkloru, 

Türkiye Yay ınevi, İ stanbul 1947, Türkiye Basnr ıevi, eseriyle derlediğ i atasözlerini bir araya 

getirmi ş tir. s. 34-51. Adakla ilgili iki atasözünü aynen burada da buluyoruz. Allahla ilgili olanlar 

arasında "Allahla kulun aras ına girilmez. s.46. Ne gelirse kula Haktan gelir. Ne istersen Allahtan 
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VII - Adamak kolay, vermek zor. " 

VIII - Adamakla pilav pi ş se deniz kadar da ya ğ  benden. 

IX - Adamakla mal bitmez, Hak saklas ın vermeden. " 

X - Uyuz ada ğı  çapa yata ğı na olur. " 

XI - Adama ile mal m ı  tükenir. " 

XII - Adadığı  çok verdiğ i yok. 19  

iste." gibi dikkate de ğer atasözleri ayrıca, konumuzla ba şka yönden ilgi göstermektedir. Böyle 

atasözlerine, muhtelif derlemelerde de rastl ıyoruz. 

15 Aynı  eser. 

16 Derleyen: Mustafa Berke, K ırım Atasözleri, I. T. F. A. C. 2. S. 25. s. 395. Kırım Ata-

sözlerinden bu sende 2000 kadar ı  yaymlanmış tır. Türk F. A. C. 3. S. 71 de. 13 say ı  tefrika edil-

dikten sonra sona ermi ş tir. Ş inasi, Ahmet Vefik Pa ş a,. derlemelerindekine pek yak ın olan bu 

atasözü de ADAK sözünün Türkler aras ında yaygın olduğunu göstermektedir. 

17 (Prof.) Dr. A. Süheyl tinver, Türkiye'de Cilt Hastahklarma Müteallik Halk Bilgi Ve 

Tedavileri: Uyuz Hastalığı  Hakkında Darbı  Meseller, Halk Bilgisi Haberleri, C. 7. S. 75. Ocak 

1938, s. 55. 

Türk-i Durub-ı  Emsal, 168 sayfa. Birisi Ankara Milli Kütüphanede, 1946 /A /861 de 

ve diğ eri 1955 A /610 da müellifi ve bas ın tarihi yazılı  olmayan, yalruz 1946 A /861 numaral ı  
olanın kapak kağı dımı' ilk sayfasında Arap harfleri ve elyaz ı sı  ile,Türk-i Durub- ı  Emsal,Matbaa-i 

Andre 1288, yazd ı  olan bu eserin 5 inci sayfas ında: Ada bana aday ım sana; Adamakla pilav 

pişse deniz kadar yağ  benden; Adama ğ la mal tükenmez hak saklas ın ödenekten; atasözleri kay-

dedilıniş tir. içerisinde atasözleri, kinaye, tabirleri de ihtiva den 168 sayfal ık bu eserde 3500 

kadar atasözü elifbe s ırasnıa göre derlemıdş tir. Adnan Cahit (Otiigen), Atasözleri (bibliyograf-

yası) kitabiyat ı  ile ilgili dikkate değer çalış masında, atasözleriyle ilgili muhtelif kitaplar hakk ında 

etrafh bilgi vermektedir.(Adnan Cahit (Otügen), Darb ı  Mesel Mecmualan Kitabi-Yatı , Atsı z Mee-

mua, S. 12.1932), bu inceleme Ats ız Mecmuasmın 17. sayısında tamamlanmış tır. s. 112-121. Bu 

incelemede, Durtilı -ı  emsâl'i Osmaniye• Ş inasi-Ebüzziya, olarak yaz ıldığı  gibi bilhassa, bu ince-

lemenin sonunda (Ha şiye) işaretiyle a ş ağı daki açıklamayla Ahmet Mithat Efendi'nin "Durub- ı  
Emsâl-i Türkrsinden matbu kapakl ı  bir nusha buldu ğunu yannakta ve "Buradaki kay ıttan 

eserin 1288 de Matbaai Amire"de bas ı ldığı  anlaşı lıyor, demekte 12 say ılı  Atsız dergisinde ç ıkan 

yazı sının tertip hatas ı  yüzünden kan ş tığı m, Ahmet Mithat Efendi'nin eserinin "1288 de", bunun 

Londra-Davis Tab' ı  hien. 1295 te çıkmış tır" demektedir. Milli Kütüphanede derleyen ş ahsı  belli 

olmayan incelecli ğ imiz eser de bahsetti ğ imiz zata ait olabilir. 

18 Mehmet Ferit, Saadettin Nüzhet, Konya Vilayeti Halkiyat ve Harsiyat ı , Konya 1926, 

Konya Vilayet Matbaas ı . s. 16. (58. ve 61. atasözleri). "Darb ımeseller" başlıklı  bu derlemede 2057 

atasözü vard ır. 
19 Aym kitap. Dehri Dilcin, Bek ş io ğ lu Şemsettin, Hikmet Turhan Da ğhoğ lu, Selahattin 

Arıkan, Prof. Mahmut Ragıp Gazimihal, Ziya Günalp, I Hilmi Soykut, Ş emsi Yasturıan, Muzaf-

fer Uyguner, Sait U ğur, Mehmet Önder, Ferit Binek, (En Eski Türk SaVlan, Divan- ı  Lfıgat-it 

Türk'ten Derlemeler),Dr.Flamit Ko ş ay'ın atasözleriyle ilgili kitap,makale ve derlemelerini gözden 

geçirdiğimiz halde Adak la ilgili bir atasözü üzerinde d ıarmadıklarmdan burada bahsetmiyoruz. 

Bunları  bibliyografya kısmında zikredece ğ iz. Hattâ Necip Asım'ın, Atalar Sözü Ve Osmanh 

Tarihi ve Eski Savlar; Ahmet R ıza'mn, Türk Atalar Sözü adl ı , makale ve kitaplar ı  değerli olmakla 

beraber burada üzerinde durmayaca ğı z. 
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Ankara ve çevresinde, Adamakla deniz tükenmez; adamakla mal 

tükenmez; adamak kolay vermek zor; atasözleri daha yayg ın durumda-

dır. Soru ş turmalar ı mı zda daha ziyade bunlar ın bilindiğ ini ve bunların 

da saygıyı  gözden kaçırmayan bir tarzda kullan ıldığı nı , adak iş inin 

saygı lı  bir mahiyete sahip bulundu ğunu tesbit ettik. 

Veled Çelebi İ zbudak' ın 1936 yı lında yay ınladığı , 500 yıl kadar 

önceki sözler 2° aras ında bugün kullan ılanlar ço ğunluğu te şkil et-

mektedir. Bu kitapta adakla ilgili bir söz bulunmamas ı , 695 atasözü gi-

bi mandut say ı daki sözleri derlemi ş  olması  sebebiyle aç ıklanabilir. 

Adakla ilgili atasözlerine günümüzün yak ın birçok ara ş tırmalar ın-

da rastlan ılmamas ı , temas edilen ş ahıs, çevre ve bu konu ile yetki kadar, 

Adak'a halk nazar ında gösterilen sayg ı  veya çekinme, ona dokunmama 

durumunu da sezmek mümkündür. Bunu ba şkaca yorumlamak pek 

isabetli olamaz dü şüncesindeyiz. Zira adayan, ada ğı nı  yerine getirme ğ i 

kendisi için çok önemli bir ödev olarak tan ı makta, gecikme halinde ac ı , 

üzüntü duymaktad ır 

Ankarada Adaklar: 

Ankara ve çevresindeki Adak ve Adak Yerleri'ni aç ıklarken, önce 

Yat ı r, Evliya, Türbe,A ğaç, Taş , Kaya,Mağara, Kuyu, Minare, Tekke v.b. 

gibi bir yerle ilgisi olmıyanlardan ba ş lamak istiyoruz: 

Baca Adağı  : 

Gece yar ı sı  mutfak bacas ına gidilerek, ba ş , bacanın içinden 

gökyüzüne kaldı rı lıyor ve (Cenab ı  Haktan) bir dilekte, muratta 

bulunuluyor." Ne dilerse o olurmu ş ." Yaln ı z bu arada (700 defa bes-

mele çek) iyorlar. Bu Adak Yerine Geçiyor. 700 besmeleyi" yanl ış sı z 

çekmek" için 99 luk bir tesbih kullan ı lıyor. 7 x 99 = 693. Ayr ıca 7 defa 

daha çekilerek bu 700 e tamamlan ıyor. Aynı  zamanda Bacaya da mü-

temadiyen üfleniyor. 

Burada nrarad ın yerine gelmesine kesin bir inanç vard ır. Adağı nı , 

700 besmeleyi derhal ortaya koyuyor. Ilerde de görece ğ imiz gibi bazı  
adaklar, adamak suretiyle murat yerine geldikten, dilek, istek olduktan 

sonra yerine getiriliyor. Baz ıları  dilekle beraber veya ondan az sonra 

(dile ğ in gerçekle ş mesini beklemeden) yap ı lıyor. Mum yakma, tuz dök-

me v.b. gibi. 

Baca da dilekte bulunmak ve 700 defa besmele çekmek ve üfle-

mek kadınlar tarafından yap ılmaktad ır. 

20 Haz ırlayan: Veled İ zbudak, Atalar Sözü, T.D.K. İ stanbul 1936. Devlet Bas ımevi. 
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Dörtyol Adağı : 

Gece yarı sı  dörtyolun kavu ş tuğu yere gidiliyor. Niyet neyse orada 
dört yolun birle ş tiğ i yerde "Cenab ı  Haktan" dileniyor. 

Her çe ş it dilekte, istekte bulunulabiliyor. Bu arada Sadaka, Kurban 
adanabiliyor. Orada (bu yer kutlu bir yer gibi benimseniyor) ne istenirse 
olaca ğı na inanı lıyor. Gene bu çe ş it dilek ve adakta bulunanlar kad ın-
lardır. Çok zaman birkaç kadın beraber gidiyor. Yaln ız Gece yar ı sı  ile 
gün ışı madan önceki zamanlarda dörtyol ada ğı  olabiliyor. 

Baca ada ğı  ile bilhassa dört yol ada ğı  dikkati çekecek bir şekilde 
fazla de ğ ildir. Bununla beraber vardır, yap ılmaktadı r. 

Helva Adağı : 

Dualardan sonra helva piş irilerek evin içindeki dörk kö ş eye, odala-
rın kö ş e taraflarına azıcık helva (birer lokma kadar) konuluyor. 

Bu maksatla yap ılan helva başka kimselere da ğı tılmıyor. Murat 
ve adak adanarak öteye beriye konuluyor. Helva katiyen yenilmiyor. 
Bu adak da murad ı  müteakip yerine getiriliyor. Bu türlü dilek ve pe ş in 
adakta bulunan, konulan helvamn kimin i ş ine yaradığı nı  bilmiyor. 
Adayan bundan tamamen bilgisizdir. Ancak baz ı  kimseler, gözlem 
ve inceleme maksadiyle ara ş tırmamı zdan uyanıklık göstererek, bir ş ey-
ler sezinseyerek benden bilgi almak, bunun sebebinin ne oldu ğunu 
öğrenmek istediler. Dinler Tarihi ile ilgili olarak tahlilini yapt ığı mız 
zaman inand ılar ve hayretlerini de gizlemediler. 

Burada dikkati çeken bir nokta da, bazan dilek, murat yerine 
gelinceye kadar Helvan ı n kö ş elerde b ı rak ı lışı , niyetin gerçekle ş mesi ha-
linde süpürülmesidir. 

Ş eker Adağı : 

Herhangi bir niyette bulunan kimse, Ş eker üzerine adakta bulunu-
yor. Niyati, muradı , isteğ i, veya dileğ i yerine gelirse, kad ınlardan ibaret 
bir toplant ı  vücuda getiriyor. Bu toplant ı  da ş eker dağı tıyor. (Kesme 

ş ekeri de olabilir). Herkes birer ş eker yiyor, oradan da her murad ı  için 

ayrıca bir ş eker alıyor; muradlar fazla ise ş eker de ona göre art ıyor. 

Alınan ş ekere bir dua okuyor; Sonra o ş ekeri, ada ğı  olana kadar münasip 
bir yerde (meselâ evde)sakl ıyor. Murad ı  olunca o da öyle ş eker dağı -
tılan bir toplant ı  yap ıyor. Her çe ş it murat için bu toplant ı  olabiliyor. 

Süt Adağı : Sütlü Adak Mevlidi: 

Sütlü Adak Mevlidinde ş eker yerine fincan veya bardakla süt 
dağı tı lır. Mevlid okunma sırasında Hazreti Peygamber'e sayg ı  göste- 
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rilmek üzere aya ğ a kalkıldığı nda herkes bir dilekte bulunuyor ve bu 
dileğ iyle ilgili olarak herhangi bir paray ı  bir mendili içerisine sar ıyor; 

bu anda dileğ i olursa bir sütlü mevlid okutma ğı  ad ıyor. Bu mendile 

veya beze sar ılı  paray ı  dileğ i tahakkuk edinceye kadar evinde bir yere 
as ılı  b ırakıyor. Murâcl ı  olunca, bu paray ı  mutlaka bir fakire veriyor. 

Dilek, istek, murat çe ş itlidir: Evlenmek, kolay do ğum yapmak, çocuk 

sahibi olmak.. ilk ba ş ta gelen isteklerdir. 

Bu süt ada ğun kad ınlar ilgiyle devam ettirmektedirler. Ya ş , kültür 

bahse konu değ ildir. Tahsili olmayan, tahsili (orta, lise, fakülte) olan, 

genç, ihtiyar, her seviyede kad ın, kız bu Sütlü Adak mevlidine katı lı -

yor. Kendisi nam ına olmasa bile ba ş kası  için dilek ve adakta bulunabi-

liyorlar. Yalnı z daha önce, dile ğ i olanlar aras ında bir anlaş ma ve böyle 

bir muratta bulunma ve ada ğı nı  yerine getirme için sözbirli ğ i oluyor. 

K ı zının kısmetinin aç ılmas ı , evlenmesi için bir anne, adakta bulunmu ş sa 

bunu kı zından sakl ıyabiliyor. 

Zekeriya Sofras ı  Adağı : 

"Ş abam Ş erif'in içinde Zekeriya sofras ı  kuruluyor. Önce hiç kimsey-

le konuşulmadan, kimseyle görüşülmeden geliniyor. "Allahr ızas ı" için 

iki rekât namaz kalm ıyor. 

Sofranın kurulma zamanı  Ak ş amla yatsı  arası  dır. Konuş mamak, 

Zekeriya Sofras ı  ba şı na oturup Mum dikinceye kadar devam eder. 

Sofran ın aç ı lmas ı  ve mum dikilmesi zaman ı  da yats ıyı  geçemez. Masa 

bulunmazsa, yoksa veya yerde, sinide yeniliyorsa (1923-1930 y ı lları , 

aras ında yer sofras ında yemek yiyenler vard ı) sofra yerde sini üzerinde 

kuruluyor. Halen bu sofra masa üzerinde kurulmaktad ır. Bununla 

beraber "makbulü yer sofras ı "d ır. 

Muhtelif, yemi ş ler, mevsimine göre meyveler, salatal ık, dereotu, 

maydonoz... v.b. 41 çeş it yiyecek tamamlan ıyor. 

Önce kılınan iki rekât namaz ı  müteakip Kur'an' ı  Kerimin -halk ın 

deyiş ine göre Kâha süresi-Istanbul'da Zekeriya Süresi diyorlar -19 uncu 

Süresi olan Meryem Süresi okunuyor. Kâha denilmesi, birinci âyetteki 

(kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd) sebebiyle oluyor. Bu Süre içinde Zekeriya ile 

ilgili âyetler bulunu şu, dilek ve istekle ba ğ lantı sı  oluş u dolayı siyle, 

bilhassa Zekeriya ad ı  geçen âyetler hiç kimseyle konu şulmadan okun-

duktan sonra, herkes mürad ı  ne ise dileyerek, evvelce ald ığı , hazırladığı  

mumu, daha iste ğ i yerine gelmeden sofraya dikiyor ve "ve e ğ er murâ-

dı m olursa gelecek sene Ş aban ayında böyle bir sofra kurma ğı " veya 

"Zekeriya Sofras ı  kurma ğı " adıyorum" diyor. Iki niyet dilerse iki mum, 
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üç niyet dilerse üç mum dikiyor. "Niyeti", dile ğ i, murâch nekadarsa o 
kadar mum dikiyor. Böylece Sofra üzerinde s ıra s ıra mumlar yanıyor. 
Niyetler tamamlan ıyor. Herkesin niyet tutmas ı , adamas ı  tamamlan ı r 
tamamlanmaz 41 çe ş itte"' ayr ı  ayrı  yemiye çalışı lıyor. Bir daha dua 
edilmiyor ve ak ş amla yats ı  aras ında, yats ı  namaz ı  okunmadan bu 
Zekeriya Sofras ının adak fasl ı  bitiyor: 

Zekeriya Sofras ına ça ğı rılanlar mutlaka gitme ğe mecbur de ğ il-

dirler. Niyeti olan, arzu eden gidiyor. Niyeti olmayanlar varsa bunlar 
da oraya hat ır için gidiyorlar, mum dikmeyerek duruyorlar, yemi ş , 

yiyecek yeme zaman ında yeme ğe kat ı lıyorlar. 
Çocuklar umumiyetle götürülmüyor; zira susmak, konu ş mamak bu 

sofranın ş artlar ındandır. 

Zekeriya sofras ına i ş tirak, ça ğ rı  için belirli bir say ı  ile sınırlama, 
buna mahsus, husus" bir davetli say ı s ı  yoktur. 

Ş aban ay ında Ankara'da hemen her mahallede birkaç Zekeriya 
sofras ı  kurulur. Bu sofray ı  kuranlar, gelenler için bir kültür seviyesinden 
bahsetmek imkans ı zdır. Türlü tahsil, meslek sahibi kimseler buna i ş -

tirak etmektedirler. Hattâ bu saredeki âyetleri bilmeyenler, bunlar ı  
bile yakınlar ına rica etmekte, onlar da iki rekât namaz s ıras ında ilgili 
âyetleri okumaktad ırlar. Bu ş ekilde hareket edenler içinde muhtelif 
fakültelere mensup, oralardan mezun k ı zlar, evli kad ınlar vard ı r. 

Bu âdetle ilgili olarak yapt ığı mı z incelemede Ankara'da 1923 veya 
1925 ten sonra bu âdetin göründü ğü ve benimsendi ğ i baz ı  Ankara yer-
lileri bunun "d ış arlılar tarafından" getirildi ğ ini ileri sürüyorlar. Bunun 
15-20 yıldanberi çok artt ığı nı , hele bir ara 1930-1941 y ı lları  aras ında 
bir salgın haline geldi ğ ini görüyoruz. Sava ş  yılları  içinde 41 madde te-
mininin güçlüğü gibi zamanlarda pek fazla kurulamam ış  ise de, halen 

gene her semtte Zekeriya Sofras ı  düzenlenmekte, ra ğbet bulmaktadı r. 
Eski Ankara'da kurulan sofralar kad ınlar aras ındad ır. Umumi-

yetle kad ı n erkek ayn ı  sofrada bulunmuyorlar. Okulda ö ğ renci olan 
genç erkekler bazan istisna te ş kil edebiliyor. 

Yeni ş ehir veya yeni Ankara semtlerinde kad ının erke ğ in birlikte, 
aynı  Zekeriya sofras ında topland ığı  i ş itiliyorsa da, bu âdette cinsiyet 
farkına itina edildi ğ i gözden kaçm ıyor. Esasen bu çe ş it adak'a kad ınlar 
daha çok mütemayildirler. 

Istanbul'da tesbit edilen Zekeriya sofras ı  ile Ankara'da yap ılan 
Zekeriya sofras ı  aras ında baz ı  noktalarda ayr ı lık vard ı r. 21  Bursa ve 

21 Müşfika Abdülkadir (İ nan), İ stanbul Adetleri (Peygamber yahut Zekeriya sofras ı ), 
Halk Bilgisi Haberleri C. 2. Sa. 19. May ı s 1931. 
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Istanbul'da yap ılan Zekeriya sofralar ı  aras ındaki farklar ı  bu ş ehirler 

içerisinde belirtece ğ iz. 

Burada Zekeriya sofras ının iki kiş i tarafından mü ş terek olarak 

haz ı rlanabilece ğ ini, yalnız bu birliğ in 41 -F 41 = 82 tabakl ı  olması  
gerekiyor. 

Derder Sofras ı  : 

Zeytinya ğ lı  mercimekli bulgur pilav ı  pi ş iriliyor. Önce herkes 

adak mumlar ını  dikiyor, sonra pilavı  yiyor, üç Ihlas bir elham oku-

nuyor. Umumiyetle, Cuma günü ö ğ leden sonra yap ı lıyor. 1967 yı lında 

bu adak sofras ı  âdeti artmaktad ır. Bilhassa kültürlü, Üniversite me-

zunu kimseler bu adak'a "Derder Sofras ı"na kat ılı yorlar. 

Herhangi Bir Yerde Yap ılan Dilek ve Adak: 

Bir ş ahıs herhangi bir yerde, herhangi bir murat için bir adakta 

bulunabiliyor. Dile ğ i gerçekle ş irse Türbe veya Cami ye süpürge mum 

(mum yerine Camiye daha çok, hattâ umumiyetle) ampul götürülüyor. 

İslam Olma Adağı : 

Do ğu Almanya'daki (Rus bölgesinden ailesinin Ankara'ya nakli 

olursa "islamiyeti kabul edece ğ im" diyerek bunu adayan bir Alman 

kadını  dileğ i gerçekle ş tiğ inden müslüman oluyor. Türk olan kocas ı  için 

karı sının islam olmas ı  pek önemli sayılmadığı ndan bunun üzerinde hiç 

durmuyor. Bu noktay ı  açıklamak isteyi ş imiz, kocas ına yaranmak, 

onunla aynı  dinden olmak gibi bir sebebin katiyen bu i ş e tesiri olmay ışı nı  
ifadedir. Burada esas olan kad ının muradma erip ada ğı nı , din değ i ş tir-
me suretiyle yerine getirmi ş  olmasıdır. 

Su Adağı : 

"Ya Vedat, ya Vedût, Ya Vedat, innehu, maksudum Sensin. Maba-

dum kulhüvallahi ahad. Binbir isminle medet. Yeti ş  imdadıma ya Mu-

hammed." ş eklinde olan dua bir ka ğı da yaz ılarak, muhakkak Cuma gü-

nü selâdan önce Akan Büyük bir suya (Ankara'da Baraj, Çubuk Çay ı , 

ba ş ka yerlerde deniz de olabilir) atarken: "Elimi sald ım ulu deryâya, 

yalvarı rım Ulular Ulusu Mevlaya, murâclımı  isterim önümüzdeki Cu-

maya" deyip dua yaz ı lı  kağı dı  suyun içine at ıyor. O ka ğı t kaybolup 

gidiyor. Bu su ada ğı : 1- Bir i ş te ilerlemek, yükselmek, 2-S ınıf geçmek, 

3- Evlenmek, 4- Do ğurmak, 5-Ev almak, gibi dilekler için daha fazla 

yapı lıyor. 
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Adak yerine bu dua suya (kutlu bir anlam verilerek) at ılmış  oluyor. 
Bu hareket adak yerine geçiyor. 

Ba şkasına kötülük için de ayn ı  ş ekilde yap ıldığı  oluyormuş ; bunu 
tesbit edemedim. 

Doğ rudan doğ ruya Tanr ıdan dilekte bulunurken yap ılan, namaz 
tesbih çekme ve bu gibi hareketlerle murâdm ın yerine gelmesi için 
yalvarma gibi davram ş larla adak aras ında çok zaman bir ba ğ lant ı  
kurmak mümkün değ ildir. Bunları  dini bir ibâdet ve niyaz saymak daha 
yerinde olaca ğı ndan buraya nakletmek istemedik. Esasen bunlarda 
iki rekât namaz kılmak ve sonra murat etti ğ i iş ini aklından geçirmek 
ve sonra "dört ismi ş erifi" bir tesbih çekme (99 luk) aras ında söyleme: 
Ya Halimi, Ya Alimü, Ya Aliyü, Ya Azim! deme ve sonra dile ğ ini "Ce-
nab ı  Haktan dilemek" sunmak veya ba şka ba şka şekillerde, yine 
murat için bir tesbih çekme ve: Lâ Havle Veli kuvvete illâbillâhil 
Aliyül Azim, Ya Kadimü, Ya Daimü, Ya Kayimü ..." gibi Tanr ı  ad-
larını  sayma ve sonra ihlâs' ın: Ya ahadi ya Samedi" deyi ş , Allahümme 
Salli okunuşu gibi hareketlerde adama ile ilgili bir fil mevcut 
olmadığı ndan bu çe ş it dileklerden bahsetmeyece ğ iz. 

ANKARA'DA TÜRBELER, MEZARLARLA ILGILI ADAK VE 
ADAK YERLERI 

AM Ş erefeddin: 

Aslanhane mahallesinde Aslanhane Camiinin kar şı sında bulunan 
bu türbeyi Ahi reislerinden 22  Ahi Ş erefeddin ölümünden 20 y ıl önce 
yaptırmış  olup 23  (Ölümü 1350, türbenin yap ı lışı  H. 731, M. 1330), 
babas ı  Ahi Hüsameddin (Ölümü 1296) in ölümünden 54 yıl önce vefat 
ettiğ i halde, türbeye konulurken, babas ı  Ahi Hüsameddin 24  kendi 
mertebesini o ğ lunun a ş mas ı  üzerine aya ğa kalktığı , oğ lunun ise babas ını  
karşı  yere e ğ ildiğ i ve sandukalarının bu ş ekilde kaldığı  halk aras ında 
söylenilen ve Mevlâna ile babas ı  hakkındaki söylentilere bir benzerlik 
gösteren kimselerdir. Ahi Ş erefeddin'in sandukas ım orada görenler bunu 

22 Hasan Fehmi, "Ahiler"e Dair Halktaki Bilgiler, Halk Bilgisi Mecmuas ı , C. I. S. I. An-

kara 1928. s. 49-54. 

23 Doç. Dr. Bahaeddin ügel, Selçuk Devri Anadolu A ğaç i şçiliğ i Hakkında Notlar. Yıllık 

Araş tırmalar Dergisi, I, Ankara Univ. nah. Fak. Türk ve Islüm Sanatlar ı  I Tarihi Enst. Yayını  
S. 5. Ankara 1957, s. 199-220. 

24 Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Ist. 1314. C. 2. s. 437. 
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teyit etme ğe çal ış maktad ırlar. Sanduka oradan Etnografya müzesine 

kaldı rılmış t ır, bu itibarla bu hususta bir fikir öne sürmek mümkün ola-

mamış tır. Buraya kad ınlar baş ta olmak üzere dilekte ve adakta bulu-

nurlar. Dilekler muhteliftir. Adaklar mum ve yâsindir. Nâdiren de 

kurb and ı r. 

Cenabi Ahmet Paş a: 

Hapishane civar ında olup, Ulucanlar mahallesi, Sinan meydan ı , 

Cenabi Ahmet Pa ş a camiinin sol tarafındadır. Bu camie Yem Cami de 

deniliyor. Kanuni Sultan Süleyman' ın sarayında yetişen" Cenabi 

Ahmet Pa ş a, Anadolu Beylerbeyi olmu ş , ş iirler yazmış  bu zat ın ölümü 

(H. 969) olup, türbesinin yap ılışı  1565 (H. 973) yilındadır. Burada 

cami yanında yalnız türbeyi de ğ il bir depo olarak kullan ılan bir Tekke 
binas ını  da görüyoruz. 26  Buras ının önceleri Mevlevihane olduğunu, 

tarikatlar ın kaldırılmasına kadar "Ankara mevlevilerinin canl ı  bir 

merkezi" 27  olduğunu biliyoruz. 

Bu çevrede mevlevi mezarl ığı  bulunmaktad ır. Bu cami kar şı s ında 

ba şka türbeler de vard ır. ( İ ki tane) " İkinci türbe ise üstü kiremitle 

örtülü adi bir oda biçiminde olup içinde tek bir mezar vard ır. Kitâbe-

sine nazaran mezar on dört sene (emiri hac)l ık vazifesini yapm ış  olan 

İ smail Pa ş azade Hac ı  Esad'a aittir. Bu türbede yatan Hac ı  Esad' ın 

tercümeihaline ve babas ı  İ smail Pa ş anın hangi İ smail Pa ş a olduğuna 

dair bir mâlûmata rastlanmam ış tır. (s. 215) Mezar ta şı nın manzum ki-

tâbesinde" ş ahadet ş erbetini nuş  eyle"diğ i yazı lıdır. Cenabi Ahmet Pa ş a 

hakkında 216, bilhassa 217. sayfada soyu sopu, i ş i hakkında bilgi veril-

mekte, onun Gürcü olup s ıhhi sebeplerle ş araba tutkun oldu ğu da bil-

dirilmektedir. Cenabi Ahmet Pa ş a 28  türbesinin camlar ını  örten tellere 

birkaç bez ba ğ lanmış  olmasına rağmen hemen pek yak ınında diğ er 

bir türbe ondan çok daha fazla ra ğbete mazhar olmu ş  görünüyor. Bura-

da adak mahalli olarak bu türbeyi belirtmek daha yerinde olur. Pencere 

demirlerine bezler ba ğ lanmış  olan bu türbenin (Res. 1) içindeki mezar ın 

ba ş  ve ayak ucuna (Niyet ta şı ları ) yapış tı rılmış tı . Herhangi bir niyette, 

muratta, dilekte, istekte bulunan bu niyetinin olup olm ıyaca ğı nı  hemen 

25 Adı  geçen kaynaklar, Kamus-ul Alüm, C. 3. s. 1838, 1839. Cenâbi Pa ş a Maddesi. 

26 Y. Mimar A. Saim Ülgen, Ankara'da Cenabi Ahmet Pa ş a Cami ve Türbesi, Vakıflar 

dergisi, S. 2. Ankara 1942, s. 221-222. 

27 Hikmet Turhan Daghoglu, Ankara'da Cenabi Ahmet Pa ş a Camii ve Cenabi .  Ahmet 

Paş a, Vakıflar Dergisi, S. 2. Ankara 1942, s. 213-219. 

28 Evliya Çelebi Seyahatnamesi, İ st. 1314, C. I. s. 169. C. 2. s. 430. Peçevi Tarihi, İ stanbul 

1273, C. I. s. 37. 
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çevreden aldığı  ufak bir ta şı n mezar ın ba ş  ve ayak ucundaki ta ş a yap ış  
masiyle anlamak istiyor (Resim 2.) Her çe ş it dilekte bulunuluyor, adak 

olarak en ufaktan ba ş layarak Mum, fakire fıkaraya Sadaka, Kurban 

(Horoz, koyun) adaruyor. Bu ta ş lar üzerinde yap ış mış  olanlar öylece 

duruyordu. (Res. 3). Buraya kad ın ve erkek ziyaretçiler geliyor, kültür, 

yaş  farkı  mevzu bahis de ğ ildir. Bu s ırada oraya gelen bir erkek niyetini 

denemek üzere ta ş  yap ış tırmak istedi. (Resim 4). Gelenler bunun 

yamlmadığı na mutlak surette inan ıyorlar. Ta ş  (kireç ve tu ğ la) parças ı -

dır. Taş a bir dua okunacak olursa, daha do ğ rusu a ğı za yakla ş tı rılırsa 

veya hafifce tükrüklenirse çok zaman yap ış maktadı r. 

S ıra ile duran türbeler içinde hakk ında kesin hiçbir bilgi edinmek 

mümkün olmayan bu türbeye, keramet sahibi bir veli olarak bak ı -

lıyor, diğ er türbelere biraz da nezaketen bir ödev ifâ edercesine gidi-

liyor, asil bu ta ş  yapış tırı lan türbeye inan ı lıyor. 

Oradaki türbenin ad ı , yandaki caminin hocas ından aldığı mı z bil-

giye göre İ smail Hakkı  Pa ş a türbesi imi ş . Bu türbe yandaki türbeden 

daha eski imi ş . Dr. Haluk Karama ğ aral ı  sanat tarihi bak ımından ayn ı  
dü ş ünceye i ş tirak etti. Bu türbenin daha eski olmas ı  gerektiğ ini söyledi. 

Mezar ta şı nda 1171 olmas ına ra ğmen (Osmanlı  devrinin ilk zamanlar ı ) 

olabilece ğ ini belirtti. Pencere kenarlar ında mum izleri görülüyor. 

Buradaki ara ş tırmamız, zaman bak ımından önelen ş ahs ın sonraki-

lere nazaran adak merkezi haline geldi ğ ini, hakkında kerametler an-

latı lanın daha ziyade ra ğbete mazhar oldu ğunu, bir tarikata mensup 

olanın, müritler ve di ğer taraftarlar taraf ından ziyaret edildi ğ ini ve 

böylece bir al ış kanlık ve gelenek kuruldu ğunu gösterdi. Bundan ba ş ka 

aynı  çevrede birkaç adak yerinin birden bulunabilece ğ ini, fakat bunlar-

dan birisinin diğerlerinden üstün bir ra ğbete mazhar oldu ğunu gösterdi. 

Bu düşüncenin ne derece isabetli oldu ğunu diğer adak yerlerinde de 

denetleme ğ i benimsedik. 

Hacı  Bayram Veli: 

Hacı  Bayram ı  Veli'nin 29  türbesi ve çevresi yaln ız tarih bakı -

mından değ il, dinler tarihi, adak ve adakla ilgi bak ımından da Anka- 

29 Abdülbaki Gölpmarh, Bayramiye-Maddesi, İ slâm Ansiklopedisi, İ st. 1949, Milli Eğ . 

Basımevi. C. 2. S. 423-426. 

Abdülbaki Gölpmarh, Melâmilik ve Melâmiler. 

Bayram, Hacı  Bayram- ı  Veli-Maddesi, Türk Ansiklopedisi, C. 5. s. 474. Ankara 1952. Bay-

ramilik-Maddesi. s. 475-476. 

Bursalı  Mehmet Tahir, Osmanl ı  Müellifleri, İ st. 1333, s. 56. (Prof.) Mehmet Ali Ayni, 

Hacı  Bayram Veli, İ stanbul 1343, Evkafı  İ slâmiye matbaas ı . 
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ra'cla en önemli yerlerin ba ş larında gelir. Hıristiyan 30  ve Islam sey-

yahları  31 , Istiklal sava şı  ve Cumhuriyetin ilâmndan sonra 1923, 

1924 yıllarında Atatürk tarafından da ziyaret edilen Hac ı  Bayramı  
Veli (Ölümü 1429 veya 1430)nin 14. yüzy ılın sonları  ile 15 inci Yüz-

yı lın ilk yarı sında Ankara'da Bayramiye tarikat ını  kurduğu ve elde 

birkaç ş iirin ona ait olduğu belirtilen Hac ı  Bayram aslen Ankara'n ın 

Solfasol köyündendir. Bu bilgi halk tarafından da bilinmektedir. An-

kara'da şöhreti çok yayg ın ve kerameti hakk ında bol söylentiler 

olan bir zatt ır. 

Ankara'n ın en uzak mahallelerinden Hac ı  Bayram Camiinin 

içerisinde höykürenleri seyretme ğe (1925 yı lından önce) gelenler çok 

olurdu. Caminin ortas ındaki kırmızı  hali üzerinde 15-20 kiş i halka 

halinde dönerdi. Ortaya da ş eyhleri oturur ve kumanda ederdi. Bay-

ramiye tarikat ından olmayan, vecde gelen, co ş an hafızlar da buna 

girerlerdi. Camiin içinde birkaç kudümün düm düm sesleriyle tempo 

tutulurdu. Dönenler el ele tutu ş arak dönerlerdi: "Hu! Hu!" diye köy-

kürürlerdi. Bu, cuma ile pazartesi geceleri ak ş am ve yats ı  namaz ından 

sonra olurdu. Bej, lacivert cübbe giyerlerdi. Ba ş larında devetüyünden 

keçe külah vard ı . 

Hacca gitmeden önce dümbeleklerle kafile halinde Hac ı  Bayram 

Veli'nin türbesi ziyaret edilirdi. Sonra Istanbul'daki Hazreti Eyüp'ün 

türbesine ziyarete gidilirdi. Bunlar yap ılmadan o Hac makbul say ı l-
mazdı . 

Çilehane: Camideki minberin alt ında "Hac ı  Bayram- ı  Veliullah"ın 
zikretti ğ i yer vard ır. Etrafında (takriben 6 metre kadar yer alt ında) 

dört oda vard ır. (1.50 x 1 .50 met.) Yerde yaln ız has ır bulunuyor. 

Rutubetli, bozuk haval ı , karanlık olan bu yer mumla gezilebiliyor. 

Evvelce (1925 ten önce) oraya kapan ılarak 40 gün çile'den geçiliyordu. 

Karanlıkta, mahrem olarak defi hâcette bulunuluyor, hemen eski yerine 

dönülüyor, bu çile zaman ında çok cüz'i g ı da alınıyordu. (birkaç zeytin 

Lâli zade Esseyid Abdülbaki, Tarikat- ı  Bayramiye-i Melâmiye, İ st. 1156. Abdülbaki 

Lfilizade, Tarikat- ı  Bayramiye'den Taife-i Melâmiyenin ananei (iradetleri beyamndad ır). 
Hocazade Ahmet Hilmi, Ziyareti Evliya, İ stanbul 1325, Cihan Kütüphanesi Matbaas ı , s. 68. 

Hocazade İbrahim Hilmi, Hadikatül Evliya, (Hac ı  Bayram Veli). 

F. Hüsrev Tökin, Bayramilik, Türk Düşüncesi, C. 7. S. 5. s. 46-50. 

Mehmet Ali Okhan, Hacı  Bayram Veli, Münaka ş alan Münasebetiyle, Ankara, 1950, Biricik 

Basımevi. 

30 G. de Busbeck, Kanun-I Devrinde Bir Sefirin Hat ıran (Türk Mektuplan), Serdengeçti 

Yayını : 5, Ankara 1953, İ stiklâl Matbaas ı , s. 37, 38, 39. Tekke ve dervi ş ler, kerametler h. 106, 107. 

31 Evliya Çelebi Seyahatnamesi, C. 2. s. 428, 430, 433, 436. 
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tanesi gibi) Halen bir oda Adanan Süpürgelerle, Takunya, Mum, ve 
Ampullerle dop doludur. 

1925 yı lında türbe, tekke ve tarikatlar ın kaldırılması  veya kapa-

tılması  ile Hacı  Bayram ı  ziyaret ş eklinde ve adak tarz ında ba şka türlü 

hareke ilerde bulunulmaya ba ş lanılmış tır. Bundan ba şka Ankara ve 

çevresinde türbelerin kapat ı lması , baz ı  yerlerde y ıktı rılması  ile birlikte 

birçok söylentiler, vakalar tesbiti mümkün olmu ş tur. Hac ı  Bayram 

Veli türbesi içinde çok dikkate de ğer bir söylenti Ankara'da yay ı lmış , 

halkın ilgisi, sevgi ve inanc ı  böylece muhafaza edilmi ş  oluyordu. Nezihe 

Araz' ın, Anadolu Evliyaları  adlı  eserinde bu hususta verilen bilgi daha 
ş a ş aal ı  bir ş ekilde evvelce, Ş ehrin bilhassa bu semtinde yay ılmış tı :" Tür-

belerin kapat ı lması  karar ından sonra, her yerde oldu ğu gibi oraya da bir 

kilit as ılmış . Fakat sabahleyin erkenden yoldan geçenler kilidi aç ılmış , 

kap ıyı  arkaya dayal ı  görürlermi ş . Alâkahlardan biri, "Bu kap ıyı  elbet bir 

açan var" diye iki polisi vazifelendirmi ş . "Bekleyin sabaha kadar, 

gözetleyin, kim aç ıyorsa şu kap ıyı , yakalayın" diye emir vermi ş ." 

(Bu türbenin kar şı sında zaten polis karakolu vard ı .) Polisler, gün ışı -

yıp sabah ezanlar ı  okununcaya kadar bekleyip sohbet etmi ş ler. Ortal ık 

boz-bulanık bir hal ald ığı  demde, ç ı t! demi ş  kap ıdaki kilit aç ılmış , kap ı  
ardına dayanmış  ve az sonra türbeden o mübarek ve güzel yüzü ile Bay-

ram Veli zuhur etmi ş , ş öyle etrafına bakınıp havayı  kokladıktan sonra 

ba ş lamış  usul usul yürümeye ... Polisler ş aşkına dönmü ş ler. Birinin dili 

tutulmu ş , öbürü durmadan arkada şı nı  tokatlarmış . Bir daha kim bekler ?. 

Lâkin o olmu ş , artık ne kap ı  açılmış , ne kilit, Hac ı  Bayram bir zaman 

ortal ıkta görünmemi ş  ..." 32  

Ankara'da yola veya in ş aat yerine rastlamas ı  münasebetiyle baz ı  
türbeler y ıktırılırken birtak ım söylentiler de ş ehre yay ılmış tı  Ziraat 

Bankas ı  çevresinde bulunan türbenin y ıkılmasına emir veren ilgili za-

tın ç ıldırdığı , öldüğü ve türbeyi y ıkma esnas ında amelelerin "buras ı  
tekin değ ildir" diye itiraz ettikleri, nihayet tuhaf bir ş a şkınlık ve 

bağı rış la iş i bırakıp kaçt ıkları  o yı llarda Ankara'ya yay ılmış tı . 

Hacı  Bayram Meydan ı  ad ının değ iş tirilmesi ile ilgili diğer bir 

vakıa da vard ır." .. bir zat "Bu meydan ın adını  değ iş tirelim, art ık 

caddelerimizin ba şı ndan Hac ı  külâhmı  çıkaralım, buranın adı  Ogüst 

meydanı  olsun diye bir teklifte bulunmu ş . Hac ı  Bayram sevdal ılarından 

bir zat ın da bu teklif pek fenas ına gitmi ş . O gece hiç uyumam ış , sabah-

leyin de erkenden türbe kap ı sına gidip niyaza ba ş lamış . Bir de ne görsün? 

32 Nezihe Araz, Anadolu Evliyalan, İ stanbul 1958 S. 147, 148 (135-149). 
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Hacı  Bayram Veli kar şı sında mütebessim, memnun: Ne üzülüyorsun be 

oğ lum? Her kemâlin bir zevali oldu ğu gibi her zevâlin de bir kemâli 

vardır. Allah adildir, ba ğış lar ve affeder sen i ş ine bak!" demez mi? 

Gerçekten aradan az bir zaman geçmi ş  geçmemi ş , sokakların ba şı ndan 

Hacı  külah= ç ıkarmak isteyen o zat yürekler ac ı sı  bir ölümle ölmü ş , 

çoluğu çocuğu darmadağı n olmu şlar. Hacı  Bayram adının kaldırılarak 

o caddeye Bayram Caddesi denildi ğ i, sokak tabelalarının değ iş tirildiğ i 

bir vakıadır. O meydana Ogüst meydan ı  adı  takılmış  ve tabelâlar oraya 

asılmış tı . Ş ikayet üzerine bunlar tekrar kald ırılmış  Bayram Caddesi 

olarak kalmış tı r. 

Yukarda ölümünü müteakip ve yak ın zamanlarda Hac ı  Bayram 

'ın yeni kerametlerinin söylentisi halk ın, saygı , merak ve inanc ını  kuv-

vetlendiren âmillerden olmu ş tur. Türbenin kap ı sı  kilitlendikten sonra, 

türbenin dışı nda durularak dua ve niyazda bulunmak gene devam et-
miş tir. Hattâ adaklar devam etmi ş tir. Yaptığı mı z inceleme ve ara ş tı r-
malar yasak suretiyle bir inanc ın giderilmesinin ve adama fiilinin 
mesinin mümkün olmadığı na dair ilk intiba ı  vermi ş tir. Bundan sonra 

diğer adak yerlerinde yasak edili ş i müteakip adak yerleri ile olan ilgi 

ve ziyaret üzerinde dikkatinizi teksif ettik. Bununla ilgili foto ğ raflar 

çektirdik. (Hüseyin Gazi Resim 5). 

Hacı  Bayram türbesine, Hac ı  Bayram türbesi kapat ıldıktan sonra 

gelenler, kad ınlar kadar , lise ve fakülte talebeleri oluyordu. Umumi-

yetle etrafl ıca dini bilgileri bulunmayan talebeler imtihan zamanlar ında 

türbe kap ı sının önünde dua ediyor, dilekte ve adakta bulunuyorlard ı . 

Evvelce kurban ada ğı  cami civarında itâ edilirken bu defa adak, evle-

rinde veya münasip ba şka bir mahalde icra ediliyordu. Bundan ba şka 

ziyarete, murad ve ada ğ a gelenler gece yar ı sı  saat 12 ile sabah aras ını  
tercih etme ğe, mümkün mertebe pek fazla dikkati çekmeme ğe, sağ a 

sola göz atarak yakla ş mağa çalışı yorlard ı . Bu suretle olan ziyaretlerde 

sinsilik, çekingenlik ve biraz süratle bu inanc ını  yerine getirmek olay ı  
cereyan ediyordu." 

Gece yar ı sını  müteakip ba ş layan, sabaha kadar devam eden ziyaret-
ler de, ziyaretçi şu ş ekilde dile ğ ini belirtiyordu: "Yarabbi, Senin him-

metinle, Hac ı  Bayram Veli (bazan-Hazreti-de ilave ediliyor, bilhassa 

kadınlar tarafından) yüzü suyu hürmetine, ben s ınıfım! geçeyim. I ş imi 

rasgetir. Senin (Hac ı  Bayram Veli için) himmetinle, yard ımınla, benim 

bu murad ımı  ihsan et! .." İnançla gidenin bu andaki dü ş ünce ve psi- 

33 1924-1949 y ılları  arasmda Hac ı  Bayram semtinde ikamet etmi ş  bulunuyoruz. 
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kolojisi ş öyle tecelli ediyor: Hac ı  Bayram erdi ğ i, Tanrı  katında merte-
besi yüksek oldu ğundan, kendisi doğ rudan do ğ ruya isterse, bir dilekte 
bulunursa olam ıyaca ğı na inanıyor; Hac ı  Bayram' ın Allah'a daha yak ın 
olmas ı  sebebiyle, onu arada vas ıta kı lmak istiyor. Ziyaretçi, korku, 
heyecan ve tutkunluk içerisinde bulundu ğu, böyle bir psikolojik durum 
arzetti ğ i zaman, zahmetle dilekte bulunabiliyor. 

Önceleri (türbelerin kapat ı ldığı  zamanlarda) ziyaretçiler, murat-
ların' türbe içerisine girmemekle beraber kap ı  ve pencere d ışı nda arzet-
mek istiyorlar; bunun için de Hac ı  Bayram Veli türbesinin mermer 
olan kap ı s ının kenar ına, yanlar ına, pencere yanlar ına dileklerini (çok 
zaman kurş un kalemleriyle) yaz ıyorlard ı . Hattâ buralara beyitler, ka-
sidelerden parçalar karalan ıyordu. Bu dilek belirtmeden bir örnek 

veriyoruz: "Ya Hazreti Pir, Senin kapma geldim, yalvar ıyorum, benim 
murâdımı  Senin yard ı mınla bana ihsan et, ver". Bu tarzda ba ş layanlar 
aras ında "S ınıfımı  geçeyim, Sana mum getireyim" diye yasak oldu ğu 
zamanlarda bile yaz ı lıyor, ve gene yasak oldu ğu zamanlarda pencere 
kenar ına, deliklerine mum koyuyorlard ı . Bazılarının mumları  yaktığı  

da oluyordu. Polisler daha titiz davranarak hiç olmazsa mum yakt ır-
mamağa çalışı yorlard ı . 

Bir ramazan günü ö ğ leden sonra, y ıllarca kapal ı  kalan türbenin 
içerisi çok toz oldu ğundan silmek, temizlemek maksadiyle, türbeyi 
müezzin aç ınca, halk fırsattan faydalanarak türbeye hücumla içeriye 
giriyorlar. Ba ş tan ba ş a toz toprak olan bu yere hücum eden halk, bu 
tozları , sandukan ın kenar ındaki yüksekli ğ i insan boyunu geçen demir 
parmakl ıklara, ellerinin yeti ş tiğ i yere kadar uzanarak ald ıkları  tozu 
ellerine, yüzlerine, üstlerine sürmü ş lerdir. "Onun mübârek tozu" demi ş -
lerdir. Bekçiler, polisler, baz ı  ş ahıslar ba ğı rd ıkları , haykırmalarla 
önlemeye çal ış tıkları  halde bu büyük tehacüm önlenememi ş tir. Ramazan 
dolayı siyle çok kalabal ık olan cemaatin arkas ı  kesilmek ş öyle dursun içeri 

girmek için hücum edenler artm ış tır. Türbenin hemen kar şı sında polis 
karakolu oldu ğu ve polisler ko şuş tuğu halde buna mâni olunamamış tır. 
Türbeye hücum ederek girenlerin ço ğu kadınlar olmuş tur. Bunlardan 

61 ya ş larında İ slâmiyet hakkında bilgisi olan dindar bir han ımla görü ş -
tüm ve bu bilgiyi aldım. Vakanın 1938-1941 yılları  aras ında geçti ğ ini, 
yı lını  kesin olarak hat ırlayamad ığı nı  anlatt ı . Tahkikimize göre bu yaka 
aynen bu ş ekilde olmuş tur. 

Türbelerin kapanma tarihinden sonra, türbe kap ı  ve pencere ke-
narına murat yazma ço ğ almış tır. Bu, yüzlerce yaz ı  türbenin onarılması  
ve boyanmas ı  sırasında temizlenmi ş tir. 1947 yılında Türkiye An ıtları  
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Koruma ve O. Y. Derne ğ i tarafından onar ıldığ ma göre bu tarihlerde 

temizlenmi ş  olacakt ır. Müteakip y ıllarda türbe ve cami ve çevresi 
yap ılmış , onarı lmış tı r. 

Hacı  Bayram Veli türbesinin aç ılışı  ile bu âdet kalkmış tır. 

Dini ziyaretten ba ş ka bilhassa murat ve adakla ilgili çok geni ş  
bir sahas ı  olan bu yerde Hac ı  Bayram Veli sandukas ının yanında diğ er 

sandukalar da bulundu ğu halde, yaln ız Hacı  Bayram Veli'den dilekte 

ve adakta bulunulmaktad ı r. 

Ziyarette bulunan dindar, ya ş lı  bir hammdan türbe içerisinde 
nası l bir hissiyata sahip oldu ğunu, neler duyup hissetti ğ ini sordum. 

Din psikolojisi bakımından dikkate de ğer bir anlam gösteren bu anlat ışı  

aynen naklediyorum: "Büyük bir adam ın huzurunda olu şun heyecanı  
içindeydim. Kalbim çok h ı zl ı  çarp ıyordu. Ne dua edece ğ imi bilemiyor, 
ş a şı rıyordum. Ağhyaca ğı m geliyordu." 

Türbelerin kapat ılmasından önce pencere kenar ında adak mumlar ı  
dikilip yakıhyordu. Buna vakit vakit baz ı  kimselerin ve hocalarm 
kızıp söylendikleri olmuş sa da bu türlü ayak üzeri yap ı lan önlemeleri 

devamlı  olarak dinleyip ald ırış  eden ç ıkmamış tır. Türbeler kapat ı lınca 

yukarda da aç ıkladığı = gibi, adak mumu pencere önüne b ırakılıyor. 

Türbenin pencerelerine iplik ba ğ lanmıyor, Fakat öyle görülüyor ki 

b ırakılsa, engel olunmasa iplik ba ğ layanlar çıkacakt ır. Polisler mumu 

da oraya diktirmiyorlar. Zaten türbe penceresi üzerinde "mum atmak 

yasakt ır" diye bir levha konulmu ş tur. 

Hac ı  Bayram Veli'ye dini maksatla yap ılan ziyaretlerden ayr ı  
olarak, kültür, servet, seviye, ya ş , cinsiyet fark ı  gözetilmeksizin-

kadınlar ço ğunlukta olmak üzere-gelinmekte hemen her türlü dilekte 

bulunulmaktad ır. 

Kurban, takunye (aptest alanlar için), mum yerine ampul, süpürge, 
(süpürge) en çok götürülmektedir, Caminin süpürülmesi için veriliyor. 

5 yıl önce adak suretiyle çok fazla y ı kı lan süpürge kullanma imkan ı  
bulunamadığı ndan kamyona doldurularak götürülüp sat ılmış tır.), fa-
kir fıkaraya sadaka, yâsin, oruç adanmaktad ır. 

44 ...muradım olursa bir öksüz sevindireyim." denilerek, bir fakire 
elbise v.b. al ınıyor. Veya " ...murad ım olursa üç gün oruç tutarm." 
deniliyor. 

1925 yı lından önce horoz kesilmesi pek nâdir iken ve sadece türbe 
arkas ında bir a ğ ac ın altında koyun kesilirken, bilhassa günümüzde 
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Horoz kesenler artmaktad ır. Kurban etleri, hemen o çevreye toplanan 
fakir k ı lıklı  insanlara da ğı t ı lmaktad ır. 

Kandil günleri ölmü ş lerin ruhuna helva, pide, fırancala da ğı tı l-
maktadır. Bunlar çok zaman adak maksadiyle yap ılmamaktadır. 

Türbeye yak ın a ğ açlar, çe ş me, cami (zikri önceleri cami içinde 

yaparlard ı .) mevcuttur. Di ğer adak yerlerinde de türbe, türbedar, 

tekke, su, a ğaç, tepe, ta ş  gibi noktalar üzerinde duraca ğı z. Hac ı  Bay-
ram türbesinin bulundu ğu yer üstü yayg ın bir tepe üzerindedir. 

Hac ı  Bayram çevresinde yürüyemiyen çocuklar ı  sallamak, türbe 
anahtar ını  konu ş mas ı  gecikmi ş  çocuklar ın a ğ zına sokarak çevirmek gibi 

hareketler üzerinde duracak 

Hac ı  Bayram türbesinin çevresi adak bak ı mından önemli bir çe-
ş itlilik göstermektedir. 

Hacı  Bayram türbesi çevresine umunri olarak" büyük bir zat" 

denilerek geliniyor. Bu çevredeki murat ve adak yerlerinin ba ş lıcalar ı  
ş unlardı r. 

Taş  Yapış tırma Niyet ve Adağı : 

1 — Minarenin arkas ındaki duvara kad ınlar, kı zlar (genç, ya ş lı ), 
öğ renciler ta ş  parçalar ını  yap ış tırmaya u ğ ra şı yorlar. Ta ş ları  yap ış tı r-
maya uğ ra şı rkn Salâvat ı  Ş erife de getiriyorlar. Bir niyet tutuluyor ve 
ta şlar (ta ş  parçalar ı) yap ış tı rılmak isteniliyor. Yap ış an veya yap ış ma-
yan ta ş  parçalar ı  var. 

Makara Çözme Usulü ile Niyet ve Adak: 

2— Bildiğ imiz dikiş  makaras ı  çözülüyor. Arabi ay ının ilk Cumas ı  
(her arabi ay ın). Bunu yapanlar" ş imdiki ayı  ne yapal ım, aralri aya 

bak. Onun ilk cumas ı  "diyorlar, makara çözmek suretiyle K ısmet açmağ a 

çalışı yorlar. 

Her renk makara bu i ş  için kullamhyorsa da daha ziyade k ırmı zı , 

ye ş il, beyaz makaralar göze çarp ıyor. 

Ezan okunurken, niyeti olup adayan Kelimei Ş ahadet, Kelimei 

Tevhit, Salâvat getiriyor. Bir yandan bunlar ı  okuyor, bir yandan da 

el i ş leyerek o cuma günü bütün makaray ı  aç ıyorlar. İ kinci cuma gene 

aynı  ş ekilde hareket edilerek tekrar yeni bir makara daha çözülüyor. 

Üçüncü cuma gene makara getiriyorlar. Üç makara da aç ılmış  ola-

rak öylece yan yana tutuluyor. Her makara aç ış ta niyet ve adak tekrar-

lanıyor. Sonra üç makaray ı  da götürerek evlerine b ırakıyorlar. Uç cu-

ma üst üste çözülen ve niyetler, adaklar tekrarlanan, ayn ı  ş ekilde bir 
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yandan da dualar okunduktan sonra niyetin olmas ı  bekleniyor. Mu-
ratlar ş unlardır: I-K ı zını  evlendirmek, 2- K ı smet için, zenginlik için, 
3— İş in hayı rlı  bir ş ekilde geli ş mesi, engele uğ ramamas ı  için. Muratlar 
olunca o üç makaran ın ipliklerini ortas ından (takriben) kesip Akan 
bir suya at ıyorlar. Adağı nı  da o zaman yerine getiriyor. 

Bu ş ekilde hareket edenler her kültürden, cahil, kültürlü, kar ışı k 
bir durum arzediyorlar. K ıyafet te çar ş aflı  olduğu kadar mantoludur. 
Rujlu şı k hammlar da vard ır. Ba ş lar örtülü, sayg ı lı  bir durum içinde-
dirler. Her ay ın ilk cuma günü bu çevrede 15-20 ki ş i mevcuttur. 

Yedi veya kırkbir taş  usuliiyle adak: 

3— Herhangi bir dile ğ inin, "murâdmın" olması  için minarenin 
çevresindeki yerden, topra ğı n, kumun aras ından ufak ufak (leblebi 
büyüklüğünde) 41 tane ta ş  veya 7 tane ta ş  alınıyor, her ta ş a bir ihlâs 

"kulhüvallâhi", sûresi, selâ vaktinde okunuyor; sonra ye ş il bir bez 
parças ına sarı lıyor, niyet ne ise dua ediliyor. Sonra oradan al ıp evlerine 
götürüyorlar. Evlerinde bu ta ş lar K ıbleye doğ ru as ı lıyor. Murâd ı  olduk-

tan, dilek tahakkuk ettikten sonra bu ta ş lar as ıldığı  yerden alınarak 
gene cuma günü selâ vakti (ö ğ le üzeri) gene daha önce al ındığı  çevreye 
b ırakı lıyor. 

Bu ta ş lar yak ındaki Ogüst mâbedinin bulunduğu sahadan al ı n-
mıyor. Cami veya minare yak ınından, duvar dibinden alınıyor. 

Buradaki ada ğı n esas ı nı  alınan ta şı  yerine geri vermek, ald ığı  yere 
koymak, te ş kil ediyor. 

Bu ş ekilde yedi veya kırkbir ta ş  toplayanların çoğu, hattâ hemen 
hepsi kad ın veya kızlardır. Duvar dipleri oyuk oyuk olmu ş tur. Makara 
ada ğı ndan ziyade, ta ş  toplama ada ğı  i ş i çok fazla ra ğbettedir. Bir cuma 
günü 100 kiş i kadar bir kalabal ık bu işle uğ ra ş maktaydı . 

Mendil Sallama, Gömlek Sallama, İ ç Fılnilası  Sallama, Kırvat 

Sallama: 

4— Gene minare çevresinde, ayn ı  yerlerde iki kad ın selâ vakti 
bir hastalar ına ait iç çama şı rlarını  elleriyle kıbleye do ğ ru sallıyorlard ı . 
Eskiden bunları  müezzinlere verirler ve onlara minarede, ş erefede sal-
latırlarmış . Bu hareketi ezan okurken yapanlar bile varm ış . İ stanbul 
adak yerlerini incelerken bunun üzerinde orada duraca ğı z. 

Bu sallanan gömlekler, iç çama şı rları , evlerine götürülerek hastaya 
giydiriliyor, ş ifâ elde etme ğe çalışı lıyormu ş . 
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Kıravat Sallama: 

Elinde tuttuğu kıravat ı , ı stırap, ümit ve yard ım bekleyen bir ifade 

ile mütemadiyen sallayan bir kad ının yaptığı  bu hareketi aç ı klayışı  

ş öyle olmu ş tur: "Ezan okunur, hutbe okunurken, sevap çok olur, murat 

yerini bulur, hasta ise ş ifa görüyor. "Bu kad ın bunu müteakip gene k ı -

ravat sallamas ına devam etmi ş tir. Ellerinde ş ifa bekledikleri hastalar ına 

ait e ş yaları  sallayıp duran kad ınların sayı s ı  10 ki ş i idi. Bu sallanan veya 

orada te ş hir edilen ve hay ı rlı  anlara i ş tirak ettirilen hastalara ait e şyalar ı  
sonra götürerek tak ıyorlar, giydiriyorlar, veriyorlar. Bu arada ayr ı ca 

Adak adan ıyor 

Bu s ırada dikkate de ğer bir yaka oldu. Müezzine ezan s ıras ında 

minarede sallanmak üzere e şya vermek, veya ileriki hafta için vaad 

almak isteyen bir kad ına müezzin yüksek sesle ç ıkış tı : "B ırakın böyle 

ş eyleri. Bu nedir ? Bunlar hiç do ğ ru de ğ il!" diye kı zdı . 

Bu gibi hareketler (makara çözme, ta ş  toplama) o çevredeki yerli 

halktan aldığı m bilgiye göre yeni say ılıyor. "Bunlar ş imdi dış arının 

tesiriyle Ankara'ya geldi diyorlar. Yapt ığı mı z incelemede Ankara'da 

daha önce ta ş  toplama olduğunu ö ğ renmi ş  bulunuyoruz. 

Önceleri yap ılanlar, minarede gömlek v.b. sallama, ve iplik, yahut 

çabut ba ğ lama, (türbelerin pencerelerine) mendil kenar ından yırtmak 

suretiyle ba ğ lama, gibi hareketlerde bilhassa bulunuluyormu ş ." Ş imdi 

çok çe ş itlendi" diyorlar. 

Adananları  sayacak olursak ş unlar ı  görüyoruz: 

1— Süpürge, 2— Mum yerine ampul, 3— Camiye Nal ın, (aptest 

alanlar giyecek) 4— Kurban (koyun ve horoz), 5—Suya atma, 6— Al ınan 

ta ş ları  yerine b ırakmak, 7— Sadaka da ğı tma, karın doyurma veya 

giydirme. 

Karacabey Türbesi: 

Ankara ş ehri içinde hiçbir türbe Hac ı  Bayram Veli türbesi ka-

dar ilgi ve ra ğbete mazhar olmu ş  de ğ ildir. Bununla beraber bilhassa 

semtlerin türbeleri, ziyaretgâhlar, daha çok o semtin sakinleri taraf ın-

dan ziyaret edilmekte, veya di ğer türbe ziyaretlerinden netice alamayan, 

muradı  olmayanlar ötekilerini ziyarete gitmektedirler. Karacabey tür-

besi, Sümer mahallesinde İ maret camii (Karacabey) avlusunda bulun-

maktad ır. Türbe üzerindeki kitabeden bilgi edinmek mümkündür. 

Varna sava şı nda ş ehit olan (H. 9 Recep 848, 22 Ekim 1444)" Karaca- 

34 Ankara Vilâyeti Salnameler, Kamus-el Alam, ve Mübarek Galip'in Ankara I. k ı sım, 
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bey'in Anadolu Beylerbeyi olmas ı  muhtemel görülüyor, Rumelinin zap-

tında önemli bir vazife ve hizmette bulundu ğu anla şı lan Karacabey " 

külliye vücude getirmi ş  ve vakıf suretiyle idame ettirmi ş  bir Türk 

kumandan ı dır. Hamam da dinler tarihi bak ımından dikkati çekiyor. 

Bu hamam ın kad ınlar kı smının iş letilmediğ i, oras ının tekin olmadığı  

hakkında söylentiler varmış . 36  

Yaptığı mı z incelemede orada "Dede kurnas ı " denilen yerden su 

dökmenin uğurlu sayıldığı , erkek ve kad ınlar zaman ında, kadınların 

oradan su dökünme ğ i-çıkarken- u ğur saydıkları  merkezindedir. 

Karacabey türbesinin sa ğ  ve solunda pencere oyuklar ında yan-

mış  mum art ıkları  görülüyor. Etrafını  pencereler çevreledi ğ i halde 

makbul olan yerler kap ının sağ  ve solundaki mihrabiyelere (iki mihrabiye 
var) mumlar yak ı lıyor. Türbenin etrafında çam a ğ açlar ı  var. Ve-

türbeyi sarma şı klar sarmış  durumda idi. Türbe civar ında mezarlar 

olduğu halde buras ı  üstüıı leş iyor. Adak maksiyle ziyarete gelen-

lerin hususi bir dilek ve adak tarz ı  yok; herhangi bir muratta ve mum, 
kurban ada ğı nda bulunuluyor. İnceleme yapt ığı mı z zamanlarda Hac ı  
Bayram Veli türbesi ve çevresinde oldu ğu gibi çe ş itli muratlar ve adak-
lar görülmediğ i gibi etrafı , diğerine nazaran pek tenha say ılabilir. 

Karyağdı  Türbesi: 

İ tifaiye (Opera) meydan ında kubbeli olan bu türbenin 1577, H. 

985 yı lında yap ıldığı  kitâbesinden anla şı lıyor ". Bu türbenin kap ı sı  üs-

tündeki Türkçe kitâbede "Gülü nazikter" denilmesinden burada ya-

tanın kı z olduğu hakkındaki söylenti teyit edilmektedir. Bu türbe evli-
yalar aras ında, İ slamlar içinde de kad ınlar, kı zlar bulundu ğunu, on-

ların da ziyaret edildiklerini, onlara da adak adand ığı nı  Ankara mer-

kezinde gösteren bir ba şka örnektir. Türbedarl ık gibi bir vazifeyi ken-
diliğ inden yapan ninenin ifâdesine göre, bu bir sevgi ile gelin olmu ş , 

çok güzel ve faziletli bir kı zmış , hamile kalıp a ş erdiğ i zaman kar istiyor. 
Aylardan en s ı cak zamand ır. Ağustos ay ında dağ larda da kar yoktur. 

Gelin bir gece bahçeye ç ıkıp Tanrı dan kar murad ında bulunur. Bu di-
leğ i kabul edilir, kar ya ğma ğ a ba ş lar. Gelin avuç avuç kar yer. Gün 
ağ ardığı nda, ş ehir halkı  hayrettedir. Bu gelinin dile ğ i her yana yay ı lır. 
Fakat hamile gelin hastalan ır ve ölür. Bu söylentinin tahlilinden sarf ı - 

adli eseri s. 54. Türk Ansiklopedisi C. 3. s. 57. 

35 Nurettin Can Gülekli, Ankara, Ankara 1948, Do ğuş  Mat. s. 119, 129, 131. 

36 Dr. Şükrü Akkaya, Orta Anadolu'da Bir Dola ş ma, Ankara 1934, Hakimiyeti Milliye 

Matbaas ı , s. 38-39'a ait not. 

37 Türk Ansiklopedisi, aym bahis ve sayfa, Nurettin Can Gülekli, Ankara, s. 132. 
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nazar, bizi ilgilendiren ilmi netice , bu ham= gömüldü ğü ve türbe 

yap ıldığı  yerin bilhassa kad ınlar tarafından ziyaret edildi ğ i ve adaklar 

adandığı dı r. 

"Pencereler, Karya ğ dı  Hatuna adanm ış  mumlarla dolu. Kolay 

tahmin edece ğ iniz gibi, bu türbenin ziyaretçileri daha çok kad ınlar. 

Çocuğu olmıyan genç gelinler, evlenme ça ğı na gelmi ş  kı zlar, dertli çi-

leli analar, ondan medet umuyorlar, nazlar ını  ona geçiriyorlar. 

Eh! Çeken bilir elbet, kad ın ki ş i değ iller mi birbirlerinin dilini, ha-

lini kolay anlarlar." 38  

Tarihçesi bugün için ilmen meçhul olan Karya ğ dı  hatun müna-

sebetiyle, Ankara'n ın kuzeybat ı sınqa Karya ğdı  da ğ ları  bulunduğunu 

bu münasebetle hat ı rlıyoruz. 

İ nceledi ğ imiz, bilgi edindiğ imiz kadın erenlere ait türbeleri daha 

çok kadınların ziyaret ettikleri ve mu*  ratlar ım ona söyledikleri, ona 

adad ıkları  bir gerçektir. (Nall ı han'daki Bac ım Sultan gibi). 

Fotoğ rafta da görülece ğ i üzere mum yakma ğ a mahsus türbe d ı -

şı nda ayrı ca teneke, saçlardan yap ılmış  bir yer vard ır. (Foto ğ raf No.7) 

Buras ı  isten kapkara ve yanan mum döküntüleri ve bula şı kları  ile dop-

doludur. Ayr ıca orada mum almak isteyenlere mahsus bir kaç demet 

te pencere içine konulmu ş tu. Bundan ba şka ziyaretçileri kad ınlar ın te ş -

kil ettiğ i, hemen hemen pek nâdir olarak buraya erkek ziyaretçinin 

geldiğ i de bir hakikattir. Üstelik buraya Yeni ş ehir'den şı k, kürk mantolu, 

rujlu han ı mlar daha ziyade ra ğbet göstermektedirler. 

Ziyaretçiler önce "kulhüvallâhi ve elham" okumakta, sonra murat-

larını , dileklerini dudak mı rılt ı siyle belirtmektedirler. Mum adaklar ım  pe-

ş in olarak yerine getiren, hemen orac ıktan bir mum alarak saç ve tene-

keli mum yakma mahallinde mumu yak ıp bırakanlar vard ır. Ayrı ca 

mum satan, türbedarhk yapan kad ına da bah ş iş  verilmektedir. Ya ş lı  
türbedar, türbe hakk ında ayr ı ca ş u bilgiyi veriyor: "Türbenin üstüne 

her gece cemi cümlenin derin uykuya vard ığı  saatlerde bir ş ey ya ğ ar, 

kar mı  yağ ar, nur mu ya ğ ar bilmem art ık, yere de ğmeden kaybolur 

gider." 

Bu türbenin etrafını  demirciler, tamirciler sard ığı  ve çok fazla çar-

şı  içi olduğu, ziyaretçinin kendi ba şı na, kendi haline kalamamas ı , hattâ 

erkekler tarafından seyredilmesi gibi bir durum ziyaretçilerde çekin-

genlik yarat ıyor. Bununla beraber oraya taksi ile veya hususi arabalariy- 

38 Nezihe Araz, Anadolu Evliyalar ı , (Karya ğ d ı  Hatun) S. 79, 
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le gelen aileler de görülüyor. Günlük ziyaret birkaç ki ş iyi geçmiyor, 

Cuma günleri bu miktar en çok 10 ki ş i oluyor. Türbeye bakan, onu gö-

zeten, temizleyen kad ın, türbenin hemen yan ındaki bir kulübede otur-

maktad ı r. 

Kulderviş  Dede: 

Kurtulu ş  semtinde, kenar sokaklardan birisinin önünde bulunan 

bir mezarda yatan zat o çevrenin evliyas ı  "semt evliyas ı" olarak tan ın-

mış tır. Önceleri bir türbesi oldu ğu halde yıkılmış , bir mezar y ı kım haline 

gelmiş tir. Hac ı  Bayram Veli'ye hizmet etmi ş  bir derviş  olarak tan ınan 

zat ın geçmi ş  yıllara dair menkibeleri, kerametleri üzerinde durmayarak 

günümüzde yayılan kerameti ve ş öhreti üzerinde duraca ğı z. O semtten 

Hacet Tepeye yol açma faaliyeti s ıras ında müteahhidin rüyas ına giriyor, 

üç gece ona, kendi mezar ının harap bir halde kalarak çi ğnenmekte ol-

duğundan onu da onarmas ını  istiyor. Müteahhid ilk günlerde hiç önem 

vermiyorsa da bunu üç defa rüyas ında görü ş  ve üçüncü gecedeki sert 

tavrı  dolayısiyle kap ı  kapı  dolaş arak oralarda bir evliya olup olmad ığı nı  
soruş turuyor. Yeni gelen kirac ılar tarafından bilinmeyen bu zat ın me-

zarı  nihayet tekrar ele al ınıp onarıliyor. Müteahhid bundan sonra i ş -

lerinin çok iyi gitti ğ ini bütün o semtte tan ıdığı  kimselere anlat ıyor. 

Eski yerlilerden birkaç ki ş i o evliyan ın zaten o semtte Turş u dan hiç 

ho ş lanmadığı nı  kim turş u yaparsa kavanozunu, küpünü devirdi ğ ini 

biliyorlar. Buna inanm ıyanlar deniyorlar ve tur şu kuruyorlar. Tur ş u 

küpünün üzerinde bir gün bir plan ın çöreklenip oturdu ğunu görerek 

mahalleyi aya ğa kaldırıyorlar." Bundan ba şka temizlik hususunda 

çok titiz olan Dede'yi gücendirmemek için herkes evini ve kap ı sı  önünü 

çok daha temiz tutuyor. Sabah namaz ına kalkamıyanları  Kul Dervi ş  
Dede'nin uyand ırdığı na inanıyorlar. Bir zamanlar unutulmakta oldu ğu 

halde Kul Dervi ş  Dede o semtin manevi deste ğ i oluyor. "Mahalleden 

imtihana gidenler üzerinden küçücük bir ta ş  alarak gidiyor. Do ğu-

racak kad ınlar kundak tak ı mını  bir gece üzerinde bekletiyorlar. Adak-

lar Kul Dervi ş 'e adan ıyor, kurbanlar onun nam ına kesiliyor. "Genç 

kı zlardan birisi bir delikanl ıya sevgi duyuyor ve onunla evlenmek is-

tiyorsa veya ailesi onu istemedikleri biri ile evlendirmek niyetinde 

iseler, ilgili kı z, sabaha kar şı  veya mahallelinin uykuda bulundu ğu bir 

sırada, mezar ın ba şı na gelerek, üç İ hlas bir Fatiha okuduktan sonra 

ona dilekte bulunuyor ve yalvar ıyor. "K ı z ın iş i istediğ i gibi netieelenince 

hemen bi r çil horoz kesilir, Kul Dervi ş 'in fıkaralar ından birine ikram 

edilir." 

39 Aym eser, Kul Dervi ş  Dede. 
Nurettin Can Gülekli, Ankara, s. 124. "Kurtulu ş  Mescidi (Kul Dervi ş )" olarak gösteriliyor. 
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Taceddin Sultan: 

Taceddin Sultan, Taceddin Camii civar ındadır. Baba o ğul yan-
yana yat ıyorlar. Mum ada ğı nı  hoca yaz ı  ile yasak ettirmi ş tir. Bu levha 
türbenin kap ı sında as ı lı  idi. (Foto ğ raf No. 9) Türbe bakımlı  ve temizdi. 
Hoca: Çok u ğ raşı yoruz, mumdan ne ç ıkar, i ş e yarayacak bir hay ır i ş -
leyin, süpürge, ampul getirilse, hiç olmazsa bir i ş  görür, diyor. Söz ve 
öğütlerle bu akını  durdurmak güç. Do ğ rudan do ğ ruya yasak etmekten 
ba ş ka çare bulunmuyor, diyerek dert yand ı . 

Taceddin Sultan'da Ankara'n ın en ş öhretli erenlerinden bir zat 
olarak say ılır, ziyaretçileri çoktur. Hakk ında sevgi duyulan bir kim-
sedir. Onun ş öhreti Kul Dervi ş  Dede, Karya ğ dı 'dan fazlad ır. Hattâ 
Ankara'da tan ınma ve ziyaret bak ımından Hacı  Bayram Veli, Hüseyin 

Gazi'den sonra gelir, denilirse pekte hatâ edilmi ş  olmaz. Bunu müteakip 

Ahi Ş erefeddin ve Mamak semtinde bulunmakla beraber Karaa ğ aç 
(Alt ıağ aç) Dedesini sayabiliriz. 

Taceddin Sultan' ın bulunduğu yerin çevresi dar ve din adamlar ı  
tarafından denetlenmesi, üstelik yerlerin büyük ta ş larla örtülü olmas ı  
bakımından Hac ı  Bayram Veli çevresindeki kadar çe ş itli adak tarzlar ı  
görmek mümkün olmuyor. Bununla beraber bu yasak etmek yaz ı sı  da 
gösteriyor ki alâka çok fazlad ır. Adak adamak niyetiyle gelenler çoktur. 

Buraya her ş e ş it adak için müracaat edilmekte, kurban, süpürge ve daha 

ziyade ampul adanmaktad ır. Ziryarete gelenlerin ço ğu o semtten olanlar 

veya semte yak ın bulunanlard ır. Çocuk isteyenlerden, çocu ğu olunca 

Taceddin ad ını  verenler de vard ır. 

Buraya Taceddin Sultan'a, önceleri (1925) nas ıl dilekçe dahi vermek 

istenildi ğ ini, bu dilekçeyi kavuk aras ına sokmaya çal ışı ldığı nı  gösteren 

bir bilgi dikkate de ğer bir mahiyet arzetmektedir: "Arapça olarak" 

Aciz kuldan ulu Tanr ıya" diye ba ş lıyan küçük ve haz ır arzuhalleri kul-

lanmaya yer yoktu. Bu arzuhaller birçok yerlerde yaln ı z hı dırellez ge-

cesi, hı dırellez sabah ı  verilir. Baz ı  yerlerde, her zaman, her cuma olabi-

lir. Ankara hariç tutulursa her yerde arzuhali Tanr ıya ula ş tıran su dur. 

Bursa'da Ali ş ar suyu dedikleri kayna ğı n avğununa bırakı lır. Bunun en 

güzeli hiçbir vas ı ta karış tı rı lmayan ş eklidir. Mektep çocuklar ına yaz ın-

dırılan (Yaz ınmak= İ stinsah etmek) arzuhalleri genç k ızlar, kı sır kadın-

lar, ayrı  düşmüş  gelinler, kendi elleriyle dereye sal ıverirler. Bursa'da 

bu arzuhal sunmas ı  Molla Fenari türbedar ının eline kalmış tı . Her 

yanında yüzlerce arzuhal haz ırd ı ."" 

40 Hasan Fehmi, Tannya Arzuhal, Halk Bilgisi Haberleri, C. 3. S. 28. s. 104, 105. 15 

Eylül 1933. 
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Makale yazar ı , arzuhali daha do ğ rusu murad ı , dileğ i ihtiva eden 
kağı dın Ankara'da suya at ılmadığı nı , bunun için suyun vas ıta edilme-
diğ ini sanıyor. Bu dü şüncesi isabetli de ğ ildir. Ankara'da da gerek önce-
leri ve gerek ş imdi, murad ve adamak i ş lerinde su araya bir araç olarak 
girmiş  bulunmaktad ır. Bu dile ğ i türbede gömülü bulunan bir zat ı  vası -
ta kılarak yollamak, hattâ onun kavu ğunu vas ıta kılmak günümüzde 
yap ılmayan bir âdettir. Yaln ı z türbedeki seccade, hali, sanduka örtüsü 
altına konulabilir. Bu hususta Konya'da Mevlana türbesi ile yapt ığı mı z 

mukayesede bu nokta üzerinde durmu ş  bulunmaktay ı z. Gene Ankara'-
da baz ı  sandukalı  türbelerin üzerine veya örtü alt ına ba ş örtüsünü veya 
bir ba ş örtüyü koyma ğ a te ş ebbüs edenler ç ıkıyorsa da buna meydan 
verilmeyerek, ba ş örtü, yazmalar, e ş arplar derhal iade ediliyor. 

"Tanrıya Arzuhal" ba ş lıklı  yaz ı dan Taceddin Sultan ile ilgili kı sım-
ları  naklediyoruz: "Ankara'da bu arzuhal i ş i baya ğı  bir ba ş kalık gös-
terir. Arzuhaller herzaman sunulabilece ğ i gibi suya da lüzum yoktur. 

Tekke ve türbelerin seddi üzerine Ankara'n ın bu arzuhal i ş ine vukuf 

peyda ettik. Taceddin türbesi seddedilirken Hazretin sar ığı  aras ı  bir 
ka ğı t yığı nı  ile dolu olduğu görüldü Evrak birer birer mütalaa edi-
lince bunlar ın Taceddin vas ı tasiyle Allah'a takdim edilmi ş  arzuhaller 
olduğu anla şı ldı  ... Bu dosyadaki ka ğı t parçalar ından birisine bak ıyo-
ruz: Abdi âciz kullar ı  Hüseyin imzal ı  bir arzuhal okuyoruz, me ğer bu 
adamca ğı zın aleyhine bir dava kurulmu ş , bundan kolaylıkla ve iyilikle 
kurtulmas ı  için Taceddin Hazretlerine istida eyliyor. Di ğer bir istida 
(Taceddin Sultan Hazretlerine) ba ş lıklı dır. Arzuhal sahibi Afyonkara-
hisar, Kütahya, Eski ş ehir vilâyetlerinden birisine becayi ş  suretiyle 
naklini rica ediyor. Evinden kilimi çal ınanlar, çocu ğu olmayanlar, has-
tas ı  olanlar, bo ş anmak isteyenler, koca arayanlar, kimi muntazam bir 
arzuhal ş eklinde (sade pula tâbi de ğ il) kimi küçük bir pusula halinde 

Taceddin'e müracaat ederek arzular ının, muratlarm ın meydana gelmesi 

için Tanrı  Nezdinde Vesatat Buyurmas ını  istirham ediyorlar. Arzuhal-

lerin bir kı smında Maksat tasrih edilmiyor, sade "Göynümün muradmı" 
diyor." 

Türbedarların ziyaretgahlarda, adak i ş lerinde nas ıl bir rolü bulun-
duğuna dair aç ıklanan hususlar üzerinde durma ğı  gerektiriyor:" Arzu-
hal sahiplerinin, bu puslalarda yaln ı z kendi isteklerini de ğ il, bir "hamiş -

te" ki kimseye de, onun murad ına da delâlet ricas ında bulunuluyor." 
Arzuhaldeki kay ı tlardan anla şı ldığı na göre Türbedar efendi yaman bir 

yol da bulmuş  Muradını  hırsla bekleyen müstediye kurbanlar adat ıyor. 

Birer senet mahiyetinde olmak üzere bu adaklar arzuhalin bir tara- 
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fı nda tesbit ediliyor. E ğer murat has ıl olursa bir horoz kurban edece ğ im 
gibi kayıtlar ekseri arzuhallerde görülüyor. Tabii bu kurbanlar ı  türbe-

dara teslim ediyorlar." (Sf. 104-105) 

Türbedar ın zorla, dilekte bulunana kurbanlar adatmas ı  veya bu 

adakların ilgili kağı da yaz ılışı  senet ş eklinde görü şün isabetli olduğunu 

kabul etmek ara ş tırmalar ımı za göre pek güç oluyor. Zira ş ahıs ada ğı nı  
kendi iradesiyle yapmakta, üstelik bu istek bir yaz ıya inkılap etmedi ğ i 
halde ada ğı nı  yerine getirmek art ık kendisi için manevi bir zaruret ha-

line gelmekte; verilmi ş , üstelik manevi mertebesi yüksek bir zata kar şı  
yapılmış  vaadin, and ın, sözün yerine getirilmemesi halinde adayan kim-

seler de bir korku, vakit vakit bir iç s ıkınt ı s ı  görüldüğü gibi, sık sık 
"ada ğı mı  yerine getiremedim, ada ğı mı  yerine getiremedim" diye ihmal-

den mütevellit bir vicdan azab ı  çekti ğ ini, hattâ bir ölüm halinden önce 

ada ğı nın yerine getirilmesi için imkan verilmesini niyaz etti ğ i veya ya-

kınlarına, "Adak kurban ım var," "mutlaka yerine getirilmeli "denildi ğ i, 

bundan ölümden sonra bile bir azaba vesile olaca ğı na dair çok kuvvetli 

bir inanç içinde bulunuldu ğunu yaptığı mı z inceleme ve ara ş tırmalar ımız 

tamamen teyit etmi ş  bulunmaktad ır. Vaktiyle türbedarlar ın veya ş im-
di türbe yak ınına yerle ş meğe özenenlerin bu adaklardan faydaland ığı  
doğ rudur. Çok zaman bunlar kurbanlar ı  kesmekte, bir parças ını  kendi-
leri almakla beraber di ğ er k ı s ı mlarını  fakirlere, mühtaçlara da ğı tmak-
tadırlar. Türbedarlar ın veya o role özenenlerin asil yapt ıkları  iş , türbeye, 
ziyarete, adak yerine dair ilgiyi, inanc ı  devam ettirmek, buna elveri ş li 
menkibeleri tekrarlamak veya o tarikata mensup zat ın diğer müritleri 

ve halifelerinin gayretiyle menkibeleri, kerametleri daima canl ı , ya-

ş anı lır bir halde tutmakt ır. 

Taceddin Sultan türbesinin günümüzdeki durumuna gelince, türbe 

açık olduğu halde bu türlü arzuhallere rastlam ış  de ğ iliz. Üstelik hoca, 

"Türbe pencerelerinin içine mum yakmak yasakt ır." diye de bir levha 

asmış  bulunmaktad ır. Oraya mum atanlara k ı zdığı  gibi, ip bağ layıp 

gidenlere de öfkelenmekte ve ipleri kopar ıp atmaktad ır. Fakat ba ş a 
çıkmakta zorluk çekti ğ ini de üzüntüyle bildirmektedir. 

Tezveren Dede: 

Samanpazarı  semtinde Esen Park' ın arka k ısmında, inceleme tari-

himizden iki ay önceye kadar bir mezar ba şı nda ve mezarin etrafında 

çepçevre olmu ş  yüzlerce mum yak ı lıyordu. Bu mezar ın etrafı  evlerle 

çevrili ve birkaç evin bahçesinde bulunuyor. Kom ş ular bu yat ıra sevgi 

ve saygı  duyuyorlar, Dede'ye yak ınlıktan memnun oluyorlar. Yang ın 

tehlikesi dolay ısiyle, itfaiyenin müracaat ı  üzerine mum ada ğı na mâni 
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olunmak istenildi. Resmi makamlar ın buyru ğu ile Tezveren Dede me-
zarm ın ba ş  ve ayak ucundaki yuvarlak ta ş lar (Foto ğ raf 10) kald ın-

larak bir kenara b ırakıldı . Lâkin bu müdahaleye ra ğmen, toprakla bir 

seviyeye indirilen, ş eklen çok basit bir hale getirilen mezara gene ziyaret-

ler devam etmektedir. Yaln ı z, mumlar, yandaki evde oturan ş ahıslara 

rica edilmek ve o ş ahı slar çok zaman tan ımadığı  kimselerin hat ırlarım 

kırmayarak kendi evlerinde yak ı lmaktad ı r. Ş u duruma göre mum ada-

yanlar mezar çevresinde yak ılmamas ım, yat ırdan 15-20 metre kadar 

örtedeki ev de de yak ılmasını  tabii görüyorlar. Bu ışı k yakmağı  kendi 

evlerinde de ğ il de ona yakın bir evde yakma ğı  tercih ediyorlar. 

Mum adayanlar niçin adad ıklarmı  bilmiyorlar. Adamlan mum bil-

hassa cuma günleri yak ıllyor. Ziyaret hergün olabiliyor. Genç, kad ın, 

erkek geliyorlar. Her çe ş it dilek için geliniyor. Adaklar ın esas ına mum 
te ş kil ediyor. 

Burada yatan zat ın kim olduğuna dair inan ılır bir bilgi sahibine 

rastlanmıyor. Ziyaretçiler büsbütün bu hususta bilgiden mahrum bu-
lunuyorlar. Mezar ta şı ndaki yaz ı  da okunam ıyor. Bu yat ır muratlar ı  
çok çabuk yerine getirirmi ş . Bu yüzden ona Tezveren Dede deniliyor. 
Ankara çevresindeki incelememizde görülece ğ i gibi dede adiyle an ılan 
bu gibi yat ırlar baba adiyle anda ıdarla birlikte çokluk te ş kil ediyorlar. 

Tezveren Dede ile ilgili foto ğ raf bir yat ır ortadan kald ı rılsa yerle 
bir edilse dahi ona kar şı  bir ilgi ve inanç mevcutsa ş eklin hiçbir de ğ eri 
olmadığı nı , hattâ halk ın yakınlığı m art ırdığı nı  teyit ediyor. 

Yaln ız evvelce bir yat ır bulundu ğuna dair ortada hiçbir i ş aret 

kalmaz, onun yerine kâmilen faal halde bulunan müesseseler kurulur 

ve o yer çevresinde ziyaret ve adakla ilgi kurmaya elveri ş li en küçük bir 

yer olmazsa, zamanla kaybolma ihtimali beliriyor. Aksi halde orada bir 
yat ır ın bulunduğu, onun çok mütevazi bir mezar ı  olduğu bilinirse o ilgi 

yasak ve tahriple önlenemiyor. Buna dair ara ş tırmalar ımı zda baz ı  ör-
nekler zikredece ğ iz. 

Yürüyen Dede: Ş eyh İzzeddin: 

Ankara'da Oncebeci de ve Öksüzce Çe ş mesi sokağmda bir evin 
bahçesinde bulunan Yürüyen dede türbesi, ve Bent Deresi, Tabakhane 
semtinde bulunan Mescit yak ınında Ak Ş emseddin ve Ş eyh İzzeddin'in 
türbesi de ziyaret edilmektedir. Bu türbelerde yatan Ak Ş emseddin'i 
halk, Hac ı  Bayram Veli'nin hocas ı  tan ı dığı ndan onu ziyaret eder ve 
murad ını  bildirir, ayn ı  zamanda adakta bulunuyor. 
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Mübarek Galip'in Ankara adl ı  kitab ında yalnı z adından bahsedilen 

Ş eyh İzzeddin Mescidi, kap ı s ı  üzerinde Ş eyh İzzeddin Camii Serifi yaz ılı  
olup, Ş eyhin mezarı , içerisi a ğ aç!! bir bahçededir. Buras ını  ziyaret etmek 

için bahçe yan ındaki evden kap ının anahtarm ı  almak gerekiyor. Fakat 

o semtte ziyaret edilen ve evliya oldu ğuna inanılan zatın yanına kadar 

gitmeğe lüzum hissetmeden uzakta kalan pencerelere mum yakal ıyor, 

demirlere bez, çabut ba ğ lan ıyor. Dilekler için bir sm ırlama görülmüyor. 

Adak olan ba ş lı ca, Mum, horoz'dur Bu türbe de bir tepe üzerindedir. 

Yakında bir de çe ş me vard ır. Esasen türbelerin hemen hepsinin yak ının-

da su ve a ğaç bulunmaktad ır. Ço ğu görünür yerde, yol kenar ında veya 

bir tepe üzerindedir. 

Ermeni Adağı : 

Hisarönün'de olan 1917 y ı lı  yaz ında çıkan bir yangınla Ankara'da 

bulunan Darülmuallimin, ve birçok binalarla birlikte kilisede yanm ış t ı . 

Yaptığı mı z incelemede bu kilise içinde karanl ık bir yerde 30-40 santi-

metre kutrunda yuvarlak bir ta ş  bulunduğu ve bu ta şı n önünde daima 

adak mumlar ı  yanmakta oldu ğunu tesbit edebildik. Bu ta ş a niyet tu-

tan, niyetim olursa yap ış s ın diye ta ş  veya para (5, 10 para v.b.) yap ış -

tırmak isterlerdi. Baz ıları  yap ışı r dururdu. Kurban kesilmezdi. Mum 

veya kiliseye para ada ııı rd ı  Buraya niyet ve ada ğ a gelenler ermenilerdi. 

Ankara'da tarih boyunca nüfuz ve tesiri olmu ş  kavimlere dair 

mezarlar bulunmu ş , lfthitler ç ıkmış sa da bunların hiçbirisi bir adak yeri 

olarak, bir ziyaret011 olarak kullan ılmış  de ğ ildir. 

Ermenilere ait Etlik yolundaki Vank kilisesi yan ında basit bir 

ayazma vard ı . Bunun oldu ğu tarihlerde müslümanlar bu ayazma ş öy-
le dursun, kilisenin bulundu ğu yerden bile geçmek istemezlerdi. Bu 

itibarla oralarda bir murat ve adakta bulunulmazm ış . Ankara'da ba ğ -

larda bulunan su ak ışı  bakımından ayazma mevcutsa da buralara da 

Ermeniler gitmekteydi. Etfaiye meydan ı  tarafındaki Ermeni kilisesine 

ise yaln ız meraklı  çocuklar giderler, kap ıdan bakarlard ı . Oraya ve 

yakınındaki bir yere murad ve adak maksadiyle gidilmi ş  

Ankara'da y ıkt ır ılmış  (32-33 yıl önce) baz ı  türbe ve adak yer-

lerinin, e ğer tamamen kald ırılmış  ve yerine ba ş ka binalar yap ılmış sa, 

zamanla, yeni kirac ılarm bilmeyi ş iyle de unutulmu ş ları  vard ır. 

Nakş ibendi Sultan: 

Saman Pazarf ında Esen Park ( İ nci Gazinosu)un olduğu yerde 

Nak ş ibendi Sultan ı  vardı . Ona de her murat için gidilir, adak (mum, 
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kurban) adan ırd ı . Mezarların aras ında üstü kapal ı  bir türbe idi. Peri. 

cerelere, tellere bez ba ğ lanırd ı . 

Yusuf Dede: 

Hac ı  Bayram'da Anafartalar Polis Karakolu Garaj ının olduğu yer-

de Yusuf dede adlı  bir yat ır vard ı . Üstü kapal ı  bir türbedeydi. Her ak-

ş am mum alınır, yakı lırdı . Sanduka üzerinde ye ş il bir örtü vardı . Cuma 

günleri ziyarete gelinir, türbe içinde namaz k ı lınırdı  Ba şı  günbatıya, 
ayaklar ı  gündo ğuya, sa ğ  tarafı  (mutat üzere) k ıbleye gelen bu evliya 

çok saygı  görürdü. Yusuf dede'yi ziyaret edip ruhuna dua edenler oldu ğu 

gibi, murat dileyenler de çok olurdu. Hac ı  Bayram'a gidilirken önce 

o ziyaret edilir, sonra Hac ı  Bayram'a gidilirdi. Dönü ş te Yusuf dede 
tekrar ziyaret edilirdi. "Hac ı  Bayram ı  Veli'ye kom şu olduğundan onun 

da çok makbul büyük bir zat" oldu ğuna inand ırdı . 

Ş imdi Karakol olan yerin bulundu ğu saha ba ş tan ba ş a mezarl ık 
olmas ına rağmen, ziyaret yeri buras ı  idi. Penceresinden para (on, yirmi 

para, bir, iki kuru ş ) at ı lır, o paralarla mum al ınırdı  Dul kad ınlar, fakir 

kimseler oras ını  siler, süpürür at ılan paradan mum alarak diker, ak ş am-
ları  yakarlard ı . Buraya bakanlar, türbeye hizmet etmekle büyük sevap 
kazand ıklarma inanmış lard ı . Yusuf Dede'nin türbesinin çevresindeki 

pencere demirlerine, bezler ba ğ lamrdı . Eski yerliler aras ında Yusuf 

Dede'nin kerametleri hâlâ söylemektedir. 1924 y ılında bu gibi sokak 

aralar ında olan, tarihi büyük bir ş öhreti sahip olmayan türbelerin kal-

dırılmas ı  zaman ında (1925 yılı  türbelerin kapat ı lmas ından önce) Yusuf 

Dede'nin de mezar ı  açıldığı nda onun sararm ış  kefeniyle hiç çürümeden, 

hiç bozulmadan ç ıktığı  sabittir. O ş ekilde baş ka bir tarafa nakledilmi ş -
tir. 

Bugün Eti soka ğmda bir evin bahçesi içinde de önü yüksek duvar-

larla örülmü ş  bir yerde de bir yat ır vard ır. AM Turan dedesi ad ındaki 
bu (evliya) da o soka;ğuı  dedesi sayı lırdı . Saygı  görür, ziyaret edilir, mu-

ratta bulunulur ve adak adamrd ı . 

Hacı  Bayram Veli çevresinde de birçok evliya, yat ı r vardı . Onlar 
da saygı  görürler, ziyaret edilirlerdi. 

MAMAK'TA KARAAĞ AÇ DEDES İ  (ALTIAĞAÇ DEDES İ ) 

Doğu tarafında Hüseyin Gazi da ğı  görünen, 5. Z ırhlı  tugayın 

bulunduğu tepelerin kar şı sında, Karaa ğaç köyü yolunun sol tarafında, 

100 metre kadar dik bir yamaçtan kestirme olarak t ırmandıyor ve 

Karaa ğ aç Dedesi'ne (Alt ı ağaç Dedesi) ç ıkı lıyor. İ ki mezar yan yana 
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bulunuyor. (Resim 11 ve Resim 12) Aralar ında 10 metre kadar bir aç ık-
lık var . Ta ş larla düzgün bir ş ekilde çevrilmi ş , mezar ın ba ş  ve ayak 

ucundaki ta ş lar da ye ş ile boyanmış tır. Soldaki mezar ın "Ziyaret" in 

sol yanında bir su kayna ğı  bulunuyor. Bu mezar ın hemen ba ş  tarafında 
oldukça büyük bir a ğ aç vard ır.Gene bu mezar ın hemen arka k ısmında mum 
yakılmak üzere ocak gibi bir yer (Resiml4) bu maksat için haz ırlanmış  
ayrı ca duvarda bir oyuk (Resim 15) göze çarp ıyor. Mezar ın ba ş  
tarafındaki Taş a Niyet, Adak Ta ş ları  yap ış tı rılmak istenmi ş , fakat 

tutmamış tır. Ta ş lar ı  tutturmak için mumlam ış lar. (Resim 16 Kü-

çük Yatır). Normal bir ta şı  denedik tutmad ı . Mezarın (Küçük Yat ır'ın) 

sol yanında bir çal ı  mevcuttur. (Resim 17) Bunun üzerine bezler 
ba ğ lanmış tır. Mezar çok bak ı mlı , her tarafına a ğ aç fidanlar ı  dikilmiş tir. 
Ağ açların cinsi muhteliftir. Içlerinde meyve a ğ açları  da vardır. Daha 

ziyade ye ş illiğ i ve ziyaretçilere gölge temin etti ğ i için dikilmi ş e benzi-

yorlar. 

Küçük Yat ı rın arkas ındaki büyük , geni ş  gövdeli, epeyce ya ş lı  
ağ aç Karaağaç'tır. 

Bu iki yat ırdan solda olan dede (Büyük Yat ır) daha büyük, onun 

boyu da normal bir mezar ın iki misli uzunluktadır. 

Büyük Yat ır'a yaz ılan yaz ı  yeni olup, ziyaretçilerden yaln ız bir 

fatiha talep etmektedir. İ smail ad ında bir zat tarafından yaz ı lmış . 

(Resim 18) Di ğer mezarda, Küçük Yat ır'da yaz ı  yoktur. Büyük 

yat ır ortada duruyor. Arkas ına Çam a ğ acı  dikilmiş tir. Bu çevredeki 

ağ açlar da yeni dikilmi ş  ağ açlard ır. Esasen bu ziyaret 1953 y ı lındanberi 

onarılmış . Daha önce y ıkık, bir harabe halinde imi ş . Zengin bir ş ahı s 

( İ smail adl ı  bir zat ve diğer ya ş lı  bir zat) çok masraf ederek onarm ış -
lar. İ smail adlı  zat Hacce gitmeden önce buras ını  rüyas ında görmüş . 

Ve bu sebeple onarmaya karar vermi ş . Aslında bu Karaa ğ aç Dedesi'ne 
yıllarca önce (15-20 y ıl) ve söylendi ğ ine göre çok eskidenberi ziyarete 

geliniyormu ş . Benim yapt ığı m ara ş tırmada buraya 15-20 y ıl önce ge-

lenleri Hac ı  Bayram semtinde bularak onlardan, buran ın öncesi hakkın-

da bilgi edindim: Bu Karaa ğaç Dedesi Ankara'n ın tanınmış  ziyaret 

yerlerindenmi ş  Hatta önceleri Karaa ğ aç'ta yat ı lı!) uyunuyor, bir gece 

geçiriliyormu ş . Orada niyet tutuluyor, oraya bo ğmacalı  çocuklar götü-
rülüyormuş . Hala da götürülürmü ş . 

Büyük Yatırın yakınındaki ufak mescitte namaz k ı lınıyor. 

Halen tek olarak kalm ış  ve üzerine birkaç bez ba ğ lanmış . Karaa-

ağ aç' ın yan ında eskiden kalma bir kulübe varm ış . Orada namaz k ılı - 
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nıyormu ş . 1956 yılında yanmış . Sonradan gene ziyaretçilerin ibâdet 
etmesi için, büyük yat ır ın yan ına yeni , ufak, tertipli, düzenli bir mescit 

yap ılmış  (1956-57). 

Ziyaret zaman ı : Bu iki yat ıra ziyaret her zaman olabiliyor. Kad ın, 

erkek, zengin, fakir, cahil, tahsilli (ilk, orta, lise v.b.) geliyorlar. Hatta 

hususi arabalarla geliniyor. Ayr ıca bir ş ahıs her yıl mutlaka buraya 

ziyarete gelip kurban kestiriyor ve etini bu çevredeki fakirlere da-
ğı tıyormu ş . 

İ ncelemeğ e gittiğ im gün cuma ve Nisan' ın güne ş li bir günü olmas ına 
rağmen gelenler azd ı  (birkaç ki ş i). Daha ziyade pazar günleri geliniyor. 
Pazar günü kutlu say ılmamakla beraber tatil günü oldu ğundan daha 

kalabalık oluyor. İ kinci derecede kalabal ık olduğu gün cumartesi imi ş . 

Sifalı  Su: Ayn ı  zamanda ş ifalı  tanılan bir su da çok uzun boylu 
(6 metre kadar) bir mezar ı  olan dede'nin (Büyük Yat ırın) hemen ba ş  
tarafında (be ş  metre kadar) bulunuyor. Bu sudan da ş ifa niyetine içi-

liyor. Bu tepenin dik yamac ında böylece su ç ıkıyor. 

Küçük Yat ır'ın sol yan ında (be ş  metre kadar) kaz ıldığı  zaman su 
çıkmasa imi ş  asıl mescit orada yapt ırı lacakmış . Temelleri kaz ıldığı  
zaman su ç ıkınca buradan vazgeçilmi ş . Mescit te Büyük Yat ır tarafına 
yap ılmış . 

Ağaç: Bu Büyük Yat ır' ın (Karaa ğaç Dedesi)'nin bulundu ğu mahal-
de önceleri Alt ı  Karaağ aç varmış . İ ki üç kilometre kadar yak ındaki 
Karaağ aç'ın köylüleri, çok sert bir k ış  zamanında ağ açlardan be ş ini 
kesmiş ler, tek bir a ğaç kalmış . Bu alt ıncı  karaa ğ ac ı  da o çevrede bilgili 
tanılan bir köylü keserken, a ğ acın üstünden 100 metre kadar a ş ağı daki 
kuru dereye yuvarlan ıp ölmü ş . Bu ölen ş ahı s kesmek istediğ i ağ ac ın 

önüne gömülmü ş  Ağ aç'ta balta izleri, kesikleri görülüyor. Bu ş ekilde 

ölüp gömülene Küçük yat ır deniyor. Geçmi ş inin 25 yıl kadar önce ol-
duğu söyleniliyor. Di ğer mezara Büyük Yat ır da deniyor. Büyük Yat ır 
çok eskidenberi varm ış . Hüseyin Gazi'nin adamı  imi ş , ölmü ş  ve buraya 
gömülmü ş . 60 metre kadar solda dar yolun kenar ında-Karaa ğ aç yolunda-
bir çe ş me bulunmaktad ır. Bunun hakk ında, Hüseyin Gazi'nin vurul-
duğu anda kanının her damladığı  yerden bir kaynak ç ıkmış  diye söyle-
yenler var. Bu çe ş menin adı  Alt ı  ağ aç çeş mesi'dir. Çe ş me 1950 y ılında 
yeniden yap ılmış tır. Daha yanda ve bir kuyu durumunda iken buraya 
alınmış . 

Taş  yapış tı rma, bez Ba ğ lama, mum yakma: Küçük yat ırın ve Büyük 
Yat ırın ba ş  taraflar ında mum yakmak üzere yerler ve sol tarafta bez, 
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çabut, ba ğ lanmış  çal ı lar mevcut. Hattâ Küçük Yat ırın ba ş  tarafında 
bir metrelik bir set üzerinde bulunan kal ın gövdeli kara a ğ aca da birkaç 
bez ba ğ lanmış . Küçük Yat ır' ı n ba ş  tarafındaki mezar ta şı na Adak, 

Niyet ta ş ları  yapış tı rılmak istenmi ş se de tutmamış  .Bu yüzden ta ş ların 
tutmas ı  için mumlanm ış . 

Adananlar : Mum, süpürge, tavuk, horoz, koyun (kurban). Kurban 

adad ım, denilmesi halinde çok zaman hat ıra koyun geliyor. E ğer horoz 

adanm ış sa, Horoz Kurban ından daha yayg ın ve benimsenmi ş i Horoz 

adağı  deyimidir. 

Mumları  Gündüz de yak ıyorlar : Gece olmas ı  ş art de ğ ildir. Bu du-

ruma göre, ayd ınlık, nurla ilgililik meselesi üzerinde durulma ğa de ğ er 
görünmü ş tür. 

Halka göre ta ş ların tutmamas ı  sebebi: Burada ta ş  yap ış tı rılmamas ı , 

yalnı z bez ba ğ lanmas ı  gerekti ğ ini, ta ş  yap ış t ırmanm bu ziyaret yerinde 

uygun olmad ığı nı , buras ımn o türlü bir ziyaret yeri olmad ığı nı , her 

ziyaret yerinin kendisine göre mevcut olan usulüne uyulmas ı  gerektiğ ini 

bu çevredikler belirtiyorlar. 

Yat ırlar aras ında silsilei merâtip: Büyük Yat ır, Küçük Yat ır 
diye ayr ılmış  Her ikisi de ziyaret yeri olmakla beraber, duruma göre 

Üstün mevkide olan ve as ı l ziyaretgâhı n s ıklet merkezi mevkiinde bulunan 

büyük yat ı rdı r. Onun daha ziyade ra ğbet gördü ğü çok a ş ikâr bir ş ekilde 
anla şı lıyor. Onun eskili ğ i, geçmi ş i ve hayat ı , Hüseyin Gazi ile ilgisi bu-
lunu şu, Anadoluyu islâmla ş tırma i ş indeki gayreti, "kâfirlerle mücadele-

si" v.b. mezar ın tabii mezar boyundan birkaç defa daha büyük olu ş u, 

korku, heyecan, ilgi, merak v.b. halk üzerine tesir ediyor. "Büyük Ya-

tır Hüseyin Gazi'nin adam ı  olup, onun maiyetindenmi ş " deniliyor. 

Hüseyin Gazi, ad ına Hüseyin Gazi denilen da ğa yaralı  olarak gitmi ş , 

orada ş ehit olarak gömülmü ş tür. 

Hüseyin Gazi'nin Hüseyin Gazi da ğı  üstündeki türbesi, çok daha 

makbul tutuluyor. 

Hüseyin Gazi: 

Hüseyin Gazi Türbesi, Hüseyin Gazi Da ğı 'mn (1400 metre) zir-

vesine yakın bir yerdedir. Y ıkt ırılmadan önce geni ş  bir te ş kilât ı  olduğu 

anla şı lıyor. 

Evliya Çelebi Seyahatnemesin'de 4' Hüseyin Gazi köyünden ve 

"Ziyaret Hüseyin Gazi"den bahsetmekte "Bu zat Malatyah Seyit Bat- 

41 Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, ist. 1314. C. 2. s. 425, 426. 
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tal Cafer Gazi'nin pederi azizidir." demekte kabri ba şı nda Yâsin oku-
duğ unu, merkadi çevresinde süs1ü, muhte ş em ş amdanlar oldu ğunu, 

"ayr ı  ayrı  yaz ve k ış  meydanlar ı " bulunduğ unu, "senede bir kere burada 

mevlit okunup k ı rk, elli bin adam cem ol"makta, " İ mam Hüseyin ev-
ladından ve sadat ı  kiramdan olan bu Hüseyin Gazi burada din u ğ runda 

ş ehit olmu ş tur. Bu tekyedeki fıkraya on kuru ş  tasd ık edip üç kurban 

keserek ş eyhi (111uhi Can) dedenin hay ır duas ını  aldı k.." demekte ve 

"1058 senesinde" tekrar Hüseyin Gazi köyüne geldi ğ ini, gene" âsitane-i 

azizi ziyaret ederken" hat ıra bilbedahe ş u beyit geldi: 

Gelüp ettik dua ile niyazt 

Bize himmet ede Hüseyin Gazi 

Kaddes S ırrullah" demektedir. (Sf. 426) 

Evliya Çelebi, Hüseyin Gazi "asitanesinin evkafi"n ın çok olduğunu da 
aynı  ziyarette belirtmektedir. 

Katip Çelebi'de "Engürü üzere mü ş erref bir yerde Hüseyin Gazi 
tekyesi vard ı r. (,:)11- İ M Abdalan sakin olurlar" 42 . 

Hasluck, "Chr ıst ı anıty And Islam Under The Sultans" 43  adlı  ese-

rinde Hüseyin Gazi'den bahsetmektedir. Hasluck'un bilgisine kaynak 

olan Evliya Çelebi Seyahatnamesi ile (C. 2. Hammer Tercümesi), Kâtip 

Çelebi'nin Cihanrı iima's ı  (Armain tercümesi)d ı r: "Ankara (Civar ında)- 
Ankara'n ı n ş arkında kâin "Hüseyin Da ğ " üzerinde bekta ş iler tarafı n-

dan mücahit bir veli olarak kabul edilen bir Arap" ın, Hüseyin Gazi'nin 
mezar ı  vard ır. Evliya zaman ı nda burada yüz bekta ş i dervi ş ini hav! 

42 Kâtip Çelebi, (Kitab ı) Cihannüma, s. 633. 

43 F. W. Hasluck, M. A, Christı anı ty And Islam Under The Sultans, Oxford 1929, At 

The Clarendos press, Volume II. s. 504. 

Hasluck'un makalelerini ihtiva eden iki ciltlik bu eserinin bekta şilik, tekkeler v.b. ilgili 

kı sımları  ki, ba ş lı ca ikinci cildin (500 üncil sayfas ı nı  takibeden k ı sım), Ragıp Hulûsi tarafın 

dan (Bekta ş ilik Tetkikleri) adiyle türkçeye daha önce çevrilmi ş  bulunuyordu. İngiliz müste ş ri-
kiıı in bu makaleleri "Atina İngiliz Mektebi Senelik Mecmuası"mn, XIX, XX, XXX. ciltlerinc1C" 

yayınlanmış  makalelerinin tercümesi olup "Bekta ş ilik Tetkikleri "ad ı  verilerek yayınlanmış  
oluyor. (Ord. Prof.) Fuat Köprülü'nün esere yazd ığı  (Mukaddeme) de bu hususta bilgi veriliyor. 

Bu yaz ılarda tekkelere ve baz ı  bekta şi dede, babalar ına dair bilgi vardır. Adak, adak yerleri 

hakkında, bunlara dair gözlemler, aç ıklamalar eksikse de bu makaleler üzerinde dikkatle durulma-

ğı  gerektirecek bir seviyededir. Bununla beraber Ankara ve çevresinde inceledi ğ imiz zatlar ın, 

dede, baba v.b. dan hemen hemen pek mandut veya çok zaman hiç bahsedilmemi ş tir diyebiliriz. 

Hasluck'un baz ı  yanlış  tahlil ve hükümlerine ayr ı c ı  işaret edece ğ iz. Bunlar ı  ilgili yerlerde gös-

termi ş  bulunuyoruz. 

F. W. Hasluck, Bekta ş ilik Tetkikleri, Mütercimi Ragıp Huliısi, Anadolu'nun Dini Tarih 

ve Etnografyas ına dair tetkikat merkezi ne şriyat ı , I. İ stanbul 1928, Devlet Matbaas ı , s. 7. 
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bir tekye vard ı , ve her sene çok kalabal ıkl ı  bir ayin yap ı l ı rdı . Ş imdi 
yalnı z Ankara "Bayrami "dervi ş leri tarafından idâre edilen bir türbe 
vard ı r. " demektedir. Ankara çevresinde bu da ğ a Hüseyin Gazi denil-
di ğ i gibi 1925 yı lı ndan sonra "bayrami" dervi ş leri tarafı ndan idare edilen 
bir türbe olmay ıp, yaln ı z türbe mevcuttur. 

Halen Hüseyin Gazi'nin türbesi ve etraf ı  harap duvarlarla çevrili 

olup, çat ı  kubbe gibi ş eyler kalmam ış tı r. (Resim 19) Alt ı  metre kadar 
uzunluktaki Hüseyin Gazi mezar ı  dahi yıkık bir durumdad ı r. (Resim 20) 

Yer yer mum yak ılmış . Pencere içlerinde mumlar bulunuyor. K ı s-
men kapal ı  türbenin, sa ğ  tarafında adanan iki adak mumu duruyor. 
Para, bez, ip, iri ta ş a bağ lanm ış  bezler görünüyor. (Resim: 21) Bir s ıra 
mum yanmış  duruyor, adanm ış  süpürgeler görünüyor. (Resim 22) 
Mezar üzerine para b ı rak ılmış . (Resim 23) Bezleri ta ş a ha ğ lay ı p koy-
mu ş lar. Rengarenk bezler dikkati çekiyor. Mezar ın sa ğ  tarafı ndaki 

duvarda mihrab gibi bir yerde duvara ve mihrabiye gibi olan yere düğ -
me (sedef), mavi boncuk, siyah dü ğ me, ufak ta ş  parçalar ı  (kireç, tu ğ la 

parças ı), paralar adak adanarak yap ış t ı r ılmış . Paralar ın de ğeri, yüz-
paralı k ve be ş  kuru ş luktur. Hemen duvar çepeçevre bu ş ekilde adak 
iş aretleriyle doludur. Duvarlara ziyaretçiler imza ve tarih kaz ı mış lar 

(Resim: 24). Hüseyin Gazi mezar ı nı n üzerinde ba ş  tarafta ve ayak 
ucunda mumlar yak ı lmış . Türbenin içerisi temiz. Erenin mezar ı  üzerinde 
ta ş lara ba ğ lanmi ş  bezlerden ba ş ka I kuru ş  ve 5 kuru ş  ta b ırak ı lmış . 

Adak çe ş itliliğ i bakı m ı ndan bu ziyaretgah çok önemli bir yer oldu-
ğunu derhal farkettiriyor. Kurban da kesilmi ş , Bu kadar çe ş itli adak 

yeri ve i ş aretine nadiren rastlamak münikündür. 

Kurban A daklar ı  1— Koyun, 2— Horoz, 3— Hindi'dir. Hindi adand ı -

ğı nı  tüylerini incelemek suretiyle anlad ık. Kurban kesme yerine mah-

sus halkavari geni ş  bir ta ş  mevcut; bunun etraf ı  da ta ş larla çevrilmi ş -

tir. (Resim 25) Bu kurban kesilme yerinin arka k ı smı , biraz ötesi uçu-

rumdur. Arka s ı rada muhtelif tepeler ve takriben 5 ve 7 kilometre ge-

rilerde köyler var. Tepelere, uçaktan bak ı lır gibi hakim olan bu Hüseyin 
Gazi zirvesi il ı ti ş amlı  bir manzara arzediyor. Zaten nirengi noktas ı  ile 

bu türbenin aras ı  80-100 metre kadard ı r. 
Hüseyin Gazi ziyaretgah ı nda: 1— Hüseyin Gazi türbesi, 2— Onun 

ba ş  tarafa göre sa ğı nda, do ğ usunda etrafı  k ı smen çevrili bir ba şka 

mezar vard ı r. (Resim 26) 3— Bu mezar ı n ba ş  tarafa göre sa ğı nda veya 

doğusunda, etrafı  yarım metre kadar yüksek ta ş larla çevrili Bir adak, 
niyet kuyusu görülüyor. (Resim 27) Burada bir mezar mevcut olmama-

sına ra ğmen, ta ş lara ba ğ lı  bezler, ipler var. 4— Bu Niyet adak kuyusunun 
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ön kı sm ı nda (gene dört metre kadar) önde bir mezar görülüyor. Ba ş  
tarafında uzun bir mezar ta şı  var. I. 50 metre yükseklikte olan bu ta ş -
tan ba ş ka mezar ın etrafını  ta ş lar çevirmi ş . (Resim 28) Bundan ba ş ka 
birçok bezler kendisini gösteriyor. 5— Bu s ıra s ıra türbe, mezarlar ve 
adak, niyet kuyusundan biraz ilerde (30 metre kadar) kayalar üzerindeki 
bir çal ıya bezler ba ğ lanm ı s,, burada da a ğ aç, çal ı  ziyaretgaln görülüyor. 
Böylece s ıra s ıra adak yerleri birbirini takip ediyor. (Resim 29) Bu adak 
niyet çal ı s ından 10 metre ilerde kayalar ı  dola ş tım. Buralarda ayn ı  
ş ekilde ba ş ka çahlar oldu ğu halde onlara ra ğbet gösterilmemi ş , hiç 
birisine bez ba ğ lanmamış . Üzerine bezler ba ğ lanmış  ziyaret çahs ımia 
bulunduğu yerin bir efsane, menkibe ile ilgili bir tarihçeye ve görene ğ e 

sahip bulunmas ı  kuvvetle mubtemeldir. 

Bu Hüseyin Gazi ziyaretgahl sahas ı  17-20 yıl önceye kadar ma-
mnr vaziyette imi ş . Türbe bakı ellarına mahsus odalar, türbenin güzel 
bir kubbesi varken y ı kt ırılmış , ayn ı  zamanda türbenin içerisindeki ha-
klar, kilimler ortadan kald ınlarak götürülmü ş . Fakat buras ını  bir 
harabe y ığı ni haline getiri ş  te alaka ve sevgiyi sarsmak ş öyle dursun, 

bilâkis art ırmış . Bunu aç ıkta isbat eden duvarlardaki binlerce tarih ve 
imzay ı  ihtiva eden, muhtelif kalem ve ş ah ı slardan ç ıktığı  a ş ikar bir su-
rette görülen yaz ı lard ır. Bunlar orada s ıra s ıra, hazan üstüste durmak-
tad ı r. 

Türbenin kırk elli metre kadar a ş a ğı s ında, yar ın alt ında kap ı  ge-
niş liğ inde bir ta şı n arkas ında bir ma ğara mevcut olup, bunun güzel, 
soğuk bir suyu kayadan s ı zmakta ve rivayete göre Hüseyin Gazi'nin 
buradan su aldığı  ve dar yerde efsanevi bir maharetle at ım suladığı  söy-
lenmektedir. 

Bu çevredeki mezarlardan birisi Hüseyin Gazi'nin çobanma ait 
imiş . 

Halk aras ındaki söylentiye göre Hüseyin Gazi, Battal Gazi'nin 
babas ı  olup, Ankara'y ı  islamla ş t ırmış tır. Çetin ve kanl ı  sava ş lardan 

yaralanan Hüseyin Gazi'nin "aya ğı nı  bastığı , kanının damladığı  yer-

lerde çimen ve çiçek bitmi ş " asas ım vurunca "su ç ıkarmış ". 44  "Suyu 
hem so ğuk hem de ş ifand ır. Fakat tepeye ç ıkı nca art ık takati kalmam ış  
ve ş ehit dü ş müş ." Di ğer bir zattan Dr. Ş ükrü Akka'yan ın aldığı  bilgi 
bekta ş iliğ in Anadolu'ya yayı lışı  ve Anadolu'nun islamla şmas ı  ile îlgili 
bir anlam ta şı yor: "Bekta ş i köylerinde dola ş an rivayellerin hülasas ı  
ş öyle oluyor: Osman oğ lu Orhan zaman ında Ahmet Yesevinin i ş areti 

44 (Doç.) Dr. Şükrü (Akkaya), Orta Anadolu'da Bir Dola şma, Ankara 1934; Hakimiyeti 

Milliye Matbaası  (Hüseyin Gazi Efsanesi, S. 6). 
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ve Batum Padi ş ah ı nın emriyle ekta ş  Veli Hüseyin Efendimizin nes.- 

linden 300 halife Ortaasya'dan hareket etmi ş . Malatya'dan girerek 
küffarla çok kanl ı  harpler yaparak Eski ş ehir'e kadar islaml ığı  yay-

mış lar. Malatya'da Seyit Battal Cafer, Erzincan'da Seyit Gazi, Ankara'da 

Hüseyin Gazi," (Sf. 48) Islamiyeti yayma ğ a çal ışı yorlar. 

Dip Hac ı  Köyünün imamı  Haydar Hocadan ald ığı  bilgi "din ta-
rihi" bak ımından "dikkate de ğen bir menkibe" sini anlat ı yor: "Hüse-

yin Gazi Ş ehit dü ş ünce o ğ lu Seyit Battal Cafer Malatya'da bulunuyor-
muş . Ba ğ dat halifesi Abrlüsselâm'dan babas ı nın yerini ister. O da: 
Daha baban ı n kanı  kurumad ı , kan ı n ı  al da ondan sonra gel, der. Bunun 

üzerine Seyit Battal Cafer yola ç ı kar. Çorum taraflar ında Alaca ka-

zas ına bir saatlik yerde Bal ıklar Havuzu denilen, ş imdiki Hüseyin 

Gazi tekkesine misafir olur. O vakitler buras ı  manast ırmış . Ke ş iş inin adı  
da Ş ambaz Baba imi ş . Der(ke ş i ş ), ben seni birine benzetiyorum, Sen, 
Hüseyin Gazi'nin o ğ lusun demiş . Seyit Battal' ı  içeri almış . Yemek ye-
miş ler. Sonra ke ş iş  lâtas ı m ç ıkar ı r bir kap ı  açar, orada ye ş il cübbe, ye ş il 

sar ık ile, ye ş il örtülü Kur'an'dan bir a ş ir okurlar. Bunun üzerine Ş am-

baz, Battal' ı  babas ın ın kanı nı  almak üzere Ankara'ya gönderir. Dört 
gavurun ba şı m keserek getirir! Ş ambaz birisini tan ır: Aha, baban ın 

katili bu idi, diye gösterir. Bu ba şı  tekkenin e ş iğ i önüne gömer ki dünya 
durdukça çi ğncnsin. tekkeye Hüseyin Gazi kolu yahut kutlu denir." 

(Sf. 51) 

EIüseyin Gazi hakk ındaki söylentiler ne yolda olursa olsun bu 
söylentilerden ç ıkan netice onun bir Islam ve fetih ş ehidi oldu ğ u nok-

tas ında i ş tirak ediyor. 

Her türlü murat için ziyaret edilen, dini mahiyette dualardan 
ba ş ka niyet ve adakta (mum, süpürge, kurban) ba ş ta olmak üzere adan-
dığı nı , bez, iplik ba ğ lama (ta ş a, mezara, çal ı ya) ta ş  yap ış tırma (mezar 

ta şı na, duvar ta ş ları na), para b ırak ı ldığı  (mezar üstüne), duvara para 
yap ış t ı rma, imza ve tarihle ziyaretini tesbit etme gibi birçok hareket 
tarzlar ını  görmekteyiz ... 

Ankara köylerine geçmeden önce Dr. Hamit Z. Ko ş ay' ın (Ankara Bu-

dun Bilgisi) adl ı  eserinde adak ve adakla ilgili yerlere umuMi bir bak ış ta 

bulunmak faydal ı  olacakt ır. Bu eser de herr ı ekadar do ğ rudan do ğ ruya 

türbe, adak yerleri ve adama ile ilgili inançlar konu olarak ele almma-

m ış sa da baz ı  âdetleri zikrederken Hamit Ko ş ay' ın k ı saca da olsa ko-

numuza temas etti ğ ini görüyoruz: "Çı b ı k çay ı  : Engürü (Ankara) de 

hâceti olan, Allah kabul itmedi düam ı , arz ıhalimi suya sal ıyı m dir, ya- 
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hut gidiyim de Allah ın tizar ına intizar (inkisar) idiyim de arz ıhal sunu-

yum dir. Ne ise murad ı  yazar içine: 

— Hey yarebbil âlemin beni piri ş an itme de benim de murad ımı  
ver, ba ş ka kimsem yok benim murad ımı  hâsıl it, sen bakmasan ben 
kime yalvarayım dir. Var ır oraya üç kulüvallah, bi Elhamdülillâh okur, 
suya sal ı  verir. Ip ı l ıp ıl (parlaya parlaya) akar gider. Çal ıya ç ırp ıya 
kıhr. Arz ıhalci ciyerden ciyerden a ğ lar, arkas ından gitmez." 45  

Türbelerin kapat ılmas ından önceye ait bir âdeti Hamit Z. Ko ş ay 

belirtirken, kad ınların çocuk olmas ı  için, dedelerin adını  bir anahjara 

vererek onlar ı  içinde su bulunan bir helkeye att ıkları  ve ayın ilk çar-
ş ambas ında bu helkeyi kıbleye kar şı  bir çörtene ast ıkları , sabaha kadar 

hangi anahtar paslan ırsa, ona göre o anahtar hangi dedeye aitse onun 

türbesine gidildi ğ i üzerinde duruyor:" .. Dede'ye gider. Pamuk ipli ğ i 

götürür, türbedar okuya okuya yediye katlar, ona göre de yedi dü ğüm 

çalar. Evliya= üstüne ardar. O gün orda durur. Olmayacak ise bö-
ğürüne at ıverirmi ş . Türbedar: Evliya ipli ğ i kabul etmedi der. Bu sefer 
de ba şka yere niyet eder. Ba şkas ına gider, orada y ılar takar (türbedar 
yeş il kuş ak boynuna takarak, üç kere kabrini doland ırır). Evliya ipliğ i 

kabul ederse türbedar ipli ğ i o kadına verir, akil bali ğ  olmadıkça çocu ğ a 

b a ğ lat ırlar. 

Ba şka bir anlat ış : ay ın ilk çar ş ambesinde yedi Memet adhdan 
aneter (anahtar) toplarlar, ni ş an yaparlar, al iplik Hüseyin Gazi'nin, 

Mavi iplik Tacettin Sültamn, siyah iplik Haydar Sültanna ... yedi çe-
ş it iplik yahut çap ıt ba ğ larlar aneterlere. Uç kulhuvallah bir Elham-

dülillah ile çörtene takarlar. Erken kalkar, baksa Hüseyin Gazinin küf-
lenmiş , gider ku ş ak ku ş an ır Türbedar da y ılan takar satar. Uzak olursa 
kuş ak ısmarlanır. Ankaran ın Yalıncak köyündeki Yal ıncak Sültamnda 

ku ş ak ku ş anırlar. (Sat ı lmış , Sat ı  korlar.) Yılar takarlar ba şı na. Dul 

kadm,dölek koca okuya okuya üç kerre f ırlandı rır, bitiriminde durur ba ş  
ucunda, yılan çıkarır, dedenin üstüne ardarlar. E ğer durursa ku ş ak 
ku ş adır türbedar, e ğ er olmıyacaksa y ılarr bö ğürüne at ı  verirmi ş . O zaman 
kuş ak ku ş atmazlar." (Sf. 97) Önceleri pek fazla revaçta olan bu ku ş ak 

ku ş anma i ş i de ş öyle oluyordu: Ku ş ak kuş anacak kad ın "yedikat dikiş  
ipliğ ini katlar, türbedara verir, türbedar okuya okuya yedi dü ğüm ya-

par, sonra y ılar tak ıp Dedeyi doland ı rı r. Yılar durursa, ku ş ak alırsa kı z 

veya o ğ lana niyet etti ğ ine göre ak ıl olmad ık kı z veya o ğ lan üç Kulhuval-
lah bir Elhamdülillâh ile ku ş a ğı  ku ş at ır. Çocuk do ğ arsa kurban keser. 

45 Wımit Z. Ko ş ay, Ankara Budun Bilgisi, Ankara Halkevi Dil-Tarih-Edebiyat Ş u-

besi Neş riyat ı  Nu: 14. Ankara 1935. Ulus Bas ımevi. s. 45. 
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Bir yar ı mım türbedar al ır, bir budunu misafirler yer, geri kalan ını  da-

ğı t ır. Kurban getiren dart ı  ile çar şı  fiyat ından sat ın alır öyle yer." (Sf.97) 

Böyle niyetli kad ınlar ın bellerinde iplikler ba ğ lı dır. Ş ayet çocu ğu dün-

yaya gelirse bir müddet sonra çocu ğunu ve adak kurban ını  alarak 

Dede'ye ziyarete gider. Kurban orada kestirilir. Türbedar adak kurban ı  
etinden faydaland ığı  gibi derisini de satarak dedeye Mum alıyor. Bun-

dan ba ş ka türbedara "süpürgecilik hakk ı  olarak bir iki lira" veriliyor. 
Ayrı ca çocuk diledi ğ i evliyanın adını  da doğ an çocu ğuna takıyor. An-
kara'da önceleri yak ınında bir Dede bulunan çeş menin suyu için de, de-
deli oldu ğundan "bal gibi" görülür. 

Bu eserde cinlere kar şı  korunmak için "köpe ğe bir parça ekmek 
at ı verin, nezri diyi" denilerek bir konu ş ma naklediliyor. Köpeklerin 

karn ı nı  doyurmak bazan adak yerine geçebiliyor. Bu insanlara sadaka 

vermek, doyurmak, giydirmek ada ğı  gibi, hayvanlardan köpek, güver-

cin gibileri için olabiliyor. (Sf. 100) 

Ba ş-a ğ rı s ını  geçirmek için a ğ rı lı  ş ahsın ş akaklarına çay ır kurbağ a-

s ından iki tane alarak sararlar. Ş ayet bu kurba ğ alar ölürse onların "nez-

rini verirler" Ölmezse yüre ğ inden ba şı na vuruyor diyi etini yedirirler." 

(Sf. 141) Burada bir hayvan ı n diyeti gibi bir anlamda nezrin kullan ı l-
dığı nı  görüyoruz. 

Bo ğmaca öksürii ğ iinü geçirmek üzere Aslanhane de türbenin 

e ş iğ ine, ta şı n üzerine çocuk yat ırı lıyor. Ilgili dervi ş  kadın bı çak ile ço-

cu ğu sığ adıktan sonra, "hastal ığı  boğazla"mış  oluyor. Çocuk iyile ş irse 

bu i ş i yapan kadına para ve mum veriliyor. Ayr ıca Horoz kurbanı  kesi-

lerek dul bir kad ına veriliyor. Burada da türbedar ın iş e karış tığı nı , türbe 

anahtar ını  çocu ğun bo ğ az ına üç defa soktu ğunu görüyoruz. Bunu mü-
teakip çocu ğu sığı yor. Oradaki dedenin yan ında b ırakılan gömlek bir 
gece kald ıktan sonra al ınıp hasta çocu ğ a giydiriliyor ve bu gömle ğ i 

çocuğun sırt ından kırk gün ç ıkartm ıyorlar. Dede'nin hasta tedavisin-
deki rolü kadar, türbedar ın, türbe ile ilgili dervi ş  adı  verilen kadının 

nas ı l bu gibi i ş lere kar ış t ıklarını  tesbit etmi ş  oluyoruz. (Sf. 142) Nitekim 

s ı tmal ıların "dedeye ba ğ latt ırıld ı klarını , türbedar ın koluna, bileğ ine ip-

lik (bazan yedi kat iplik v.b.) ba ğ latıldığı nı  görüyoruz. (Sf. 149) Gene 

sıtma için türbe, dede topra ğı  alınarak (buna, topra ğ a halk o vakitler) 

(cevher topra ğı  diyorlar) suya kan ş tırıhp, yemeniden süzüldükten sonra 

içiriliyor. Artan toprak tekrar dedenin merkadinin alt ına konuluyor. 

Bu hareket 3,7 veya 11 gün yap ı lıyormu ş . Toprak yerine yedi ta şı n alı -

narak ı slat ı ldığı , suyunu içtikleri de oluyor. Ta ş ları  bilâhare götürüp 

Dedenin türbesine veya mezar ına b ırakıyorlar. Hasta a ğı rsa dedenin 

92 



türbesine veya rnezar ına götürülerek dedenin postuna yac ı rıyorlar. 
"Birkaç saat yaln ız b ırakırlar, dede s ığ as ın diye." (Sf. 149) Ba ş  a ğ rı s ı  
geçmek için de saç ımızdan koparırız, türbeye ba ğ larız. Türbenin bir 
mücresi olur. Oradan para atar ı z. Türbedar süpürge als ın türbeyi süpür-
sün diyi." (Sf. 149) Birçok hastal ıklara, temre'de cevher topra ğı  ısla-
tılıp sabahın en erken zaman ında henüz birş ey yemeden hastaya ça-
larlar. Böylece Dede, türbe topra ğı nın, taşı nın ıslat ılarak haricen ve 
dahilen kullanılmak suretiyle hastal ıkları  tedavide s ık sık iş e yaradığı na 
inanıldığı nı  müş ahede etmekteyiz. Hattâ baz ı  kimselerin çok uzak mem-
leketlerinden yanlar ında getirdikleri cevher topra ğı  ile bir vakitler 
(1925 yılından önce) s ıtma tedavisi i ş iyle geçindikleri geçmi ş  bir vakıa-
dır. (Sf. 156) 

Dr. Hamit Z. Ko ş ay'ın Ankara Budunu adlı  eserinde hocalar ın o vakit-
ler dede horoz kurban ına cevaz vermediklerini, fakat baz ı  kimselerin 
"cebrail kurban ı" dediklerini ve bunu dedenin ba şı nda kestiklerini ve ora-
da iki rekât namaz k ıldıklarını  bildiriyor: "Yiti ğ im bulunsun da Allah ım 
rızası  için, Mukaddem Sultan ın iruhi için kesim de bir fukaraya .virim 
dir Kanım akıta akıta gitirir, bir fukaraya virir. Al horuz keserlerk, 
ak horuz kesmezler. Ak horuz yidi mahalledeki cinleri kaç ırırmış . Süt-
biyaz horuz gö ğdeki horuzun sülâlesinden imi ş ." (Sf. 167) 

Ankara'da hacca gitmeden önce yat ırların önünde durulup dua 
edildiğ ini ve bilhassa Hac ı  Bayram Veli'ye u ğ ramadan Hacca gidilme- 

yat ırlara verilen önemi bir defa daha teyit etmek bak ımından 
kaydediyoruz. 

Ankara'daki adaklar ın ancak birkaç ından, daha ziyade çe ş itli 
ve tipik olanlar ından bahsettik. Yoksa bir adak ve adak yeri say ımı  
gibi bir maksatla hareket etmedik. Esasen vak ı anın tesbiti için bu kadar-
la yetinilebilirdi. Ancak Ankara çevresinin, köy ve ilçelerinin de incelen-
mesine ve Türkiye'nin di ğer ş ehirlerindeki türlü adak yer ve ş ekillerinin 
dikkate al ınarak, birbirleriyle kar şı la ş tırılmasına ve ilmi tasnif ve sonuç-
lar elde edilmesine ve bilâhare bunlar ın dinler tarihi bak ımından tahlil 
ve aç ıklanmas ına, diğer ülkelerdeki, dinlerdeki ile kar şda ş tırdmasma 
ihtiyaç vard ır. Bunları  ayrı  bölümler halinde sunmak istiyoruz. 

Ankara'daki yapt ığı mız inceleme ve ara ş tırmalar bize, Cumhuri-
yet ça ğı ndan öncede sonrada bu türlü âdet ve inançlarm oldu ğunu ve 
devam etti ğ ini gösterdi. Bilhassa islâmi bilginin eksikli ğ i ve Allahla 
kul aras ına bir araç koyma gibi, İ slâmiyette mevcut olmayan, hatta 
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herhangi bir ölüyü veya yeri, e şyayı , ağ acı  , v.b. kutsal, kudredi tan ıyıp 
dilekte bulunma onun bu iste ğ i yerine getirece ğ ini sanma gibi husus 
ların, alış kanlıklarm, mücerret ve yüksek bir seviyede bulunan islâm'da 
Allah inanc ıyla bağda şı mıyaca ğı  dini bilgiye bihakkın vakıf olamıyanla-
rın bu önemli noktalar üzerinde durmad ığı nı , dü şünemedi ğ ini tesbit ettik. 

Bilgili din adamları  bu âdetler, inançlarla mücadele etmekteydiler. 
Cami ve mescitlerde (Hac ı  Bayram, Taceddin, Mehmet Çelebi Camii ...) 
vaaz, hatta hutbelerde Allahla kul aras ına herhangi bir ölünün giremi-
yeceğ i, dileğ in, duamn Allah'a yap ılması  gerekti ğ i, mum aday ıp yakma 
ve bu gibi âdetler ve hareketlerin gerçek islâmiyette yeri olmad ığı  belirtil-
mekteydi. Bu maksatla baz ı  Cami, türbe pencerelerine "Mum atmay ı -
mz, mum yakmayınız, yasakt ır, iplik bağlamayınız" mealinde levhalar 
asıyorlard ı . Bununla beraber bu âdetler, bu türlü davran ış lar kesilme-
mekteydi. 

Bu konu üzerinde, Ankara çevresi, köy ve ilceleri, di ğer ş ehirler, 
ve dinler gözden geçirildikten sonra bir sonuca varmak mümkün ola-
ca ğı nı  ş imdilik, tekrarlamakla yetinece ğ iz. 

B 

BAZI ANKARA KÖYLERINDE ADAK VE ADAK YERLERI: 

Ankara köylerinden ço ğunda o köyün manevi hayat ını  destekle-
yici sayılan, sayg ı  gösterilen bir yat ır, bir dede vard ır. 

Elvan Köyü: 

Ankara'ya 22 kilometre mesafede bulunan Etimesut'a ba ğ lı  bu köy-
de "köyün bir kö ş esinde bütün di ğer köylerde de görüldü ğü gibi bir 
evliya vard ır, bunun Baş  agrı lannı  geçirdi ğ ine inanı lır. Çocu ğu olmayan 
kadınlar ona adak adarlar." 47  

Hasanoğ lan Köyü: 

Hasano ğ lan Köy Enstitüsü, hâlen Atatürk İ lköğ retmen okulunun 
bulunduğu Hasanoğlan, Ankara'n ın 34 kilometre kuzey do ğusunda olup, 
Çankaya ilcesi Elmada ğı  buca ğı na bağ lı , 1923 yılına kadar Hac ı  Bayram ı  
Veli'nin manevi nüfuzunda olan ve vakf ı  bulunan bir köydür." .. Bugün 
Ankara-Elmada ğı  ş osesindeki Hasanoğ lan'a ayr ılan yolun kavu ş ağı n-
daki eski mezarlığı n ucunda "Hasan Dede " diye ün alan bir yat ır ve 

47 Dr. Mediha Berkes, Elvan Köyünde Sosyal Bir Ara ş tırma, Dil ve Tarih-Co ğ rafya 

Fak. Dergisi, 1943. C. II. S. I. s. 135. 
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onun yanı  ba şı nda "Hasan Dede P ınarı" diye anılan bir yer vard ı r. 
Herhalde köyün tarihi ile bu "Hasan Dede" aras ında s ıkı  bir ilgi bu-

lunmas ı  ihtimal içindedir. Gerçekten bugün dahi "Hasan Dede Yat ı rı " 

köyün manevi hayat ında özel bir yer tutmaktad ır. Mesela köylüler ek-

seriya yağmur dualar ını  ve adaklar ını  onun mezarı  dolaylarmda yapar-

lar. Fakat, köyün hangi tarihte kuruldu ğunu ve "Hasan Dede" nin bu 

hususta ne dereceye kadar rol sahibi bulundu ğunu kesin olarak bilemi-

yoruz." " 

İ lk ba ş ta ve en önemlisi, Elmada ğı  ş osesi yakınında köyün güneyin-

de Hasan Dede ile beraber köyün (Hasan Deresi)nde Asiye abla (Asiye 

Ebe), ve Çaldede, Hüseyin Gazi, Çet deresinde Sar ı  Dede, yat ırlariyle 

beraber be ş  ereni, be ş  adak yeri oldu ğunu görüyoruz; "Çocu ğu olmıyan 

kad ınlar köyün d ışı ndaki yat ırlara giderek dua ederler; ta ş ların üzerine 

uzamrlar, ayr ı lırken yat ırın topra ğma yüz sürerler. "Hasan Dede"nin 

etrafında sabah ın seher vakti üç defa dola şı r ve beygir gibi ki şnerler. 

Uzun zaman hasta yatanlar Teberik köyündeki" Sultan Baba"ya gi-

derek ş ifa dilenirler. S ı tmaya tutulanlar, ba şı  a ğ trıyanlar da yat ırlara 
ko ş ar. Üzerlerinden kopard ıkları  bir ip veya çabut parças ını  mezarın 

taşı na, varsa çal ı s ına ba ğ larlar. A ğ zı  yan dönenler, (çarp ılanlar) kom ş u 

köylerden birindeki yat ıra gider; dua ederek ta ş ların üzerinde yar ım 

saat uzamrlar." (Sf. 219) 

Hasano ğ lan köyündeki yat ırlara bilhassa hastal ıktan kurtulmak, 
Ş ifa bulmak, çocuk sahibi olmak niyetiyle gidildi ğ i mum ve kurban 

adandığı  (Sf. 242) ve umumiyetle yat ırın etrafında Üç defa dönüldüğ ii 

görülüyor. 

ilacıdede Yat ır': 

Hasano ğ lan köyünün 15 kilometre kuzeyindeki bu yat ıra "koyun-
lardaki bozca hastal ığı na kar şı  "tedbir almak veya ş ifa bulmak üzere 

gidildiğ ini, adanan kurbanlar ı  "sivri ta şı n etrafında döndürüp" kestir-

dikleri hakkında bir cümlelik önemli bir bilgi bulmaktay ı z. 

İ tikatlar ba ş lıklı  kı s ım, s. 263) 

Hasano ğ lan köyünde s ıtmadan kurtulmak için (Çal ı)ya iplik ba ğ -

landığı nı , yat ırlara daha ziyade kad ınların gitti ğ i hakkında bir köylüye 

dair bir gözlemi görmekteyiz. 

48 Doçent. Dr. İbrahim Yasa, Hasano ğ lan Köyü'nün içtimâi-iktisadi Yap ı sı , Türkiye 

Ve Orta Do ğu Amme idaresi Enstitüsü, Ankara 1955. Do ğuş  Ltd. O. Matbaas ı . s. 18. Bu eserin 

"Bölüm: II Din ve inançlar" bahsini, İ brahim Yasa, ö ğ rencisi Sami Ak ıncı  ile birlikte haz ır-
ladıklarını , onun mezuniyet tezirı den faydaland ığı nı  söylüyor: s. 210-224 aras ı . Aynı  eserin 

25 inci sayfas ında Asiyeebe, diğ er tarafta (S. 219 ve 273 endeks) te Asiye abla veya Asiye Abla 

denilmektedir. Köylülerin her iki ş ekli de kullandığı  anla şı lıyor. 
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Ankara'n ın Solfasol ve Yahne ık köylerinde de Ankara'dan gidilerek 
ziyaret edilen evliyalar vard ır. Bunlardan da muratta bulunulmakta ve 
adak adanmaktad ır. Murat ve adaklarda bir ba ş kalık yoktur. Yaln ı z 

Solfasol köyündeki eski, delilikli ta ş tan, geçilmektedir. 

Ankara köyleri üzerinde pekaz inceleme yap ılmış  olup bunlar da 

daha çok, köyü edebi veya iktisadi cephesinden ele alm ış tır. Etraflı  
bir inceleme olmakla beraber, din, inanç, âdetler, manevi davran ış lar, 

evliyalar, ziyaret yerleri, adaklar hakk ında onlarâ temas etmeyen 49 

 eserlerden baş ka, bu insan hayat ı  üzerinde önemli mevkii olan davra-
nış lar, birkaç cümle ile ifade edilmi ş  olmasına rağmen Ankara köyle-

rinin evliya ve adakla olan münasebetini gösterebiliyor: "Bunlardan 
mâdâ evliya adaklar ında, bazan da ziyafetlerde kuzu ve koyun kesilir. 

Senede bir defa herkes mutlaka et yer : O da kurban bayram ı dır." 
(Bazı  Ankara Köylerinde Bir Ara ş tırma) ad ındaki incelenen Ankara 
köylerinin adı  belirtilmemiş  kitapta "ehemmiyet daha ziyade 

köy cemaatinin sosyal kurulu şuna ve bu kurulu ş  temellerine verilmiş " 

(Sf. 172) olmas ına rağmen, incelenen iktisadi, mali bak ımdan fakir 

sayılabilecek kimselerin az olmad ığı  bu köylerde, (1940 y ılında, II. 

Cihan Sava şı  zaman ında) az et yenildi ğ i halde, evliyaya adad ığı  koyun 

veya kuzunun kesilmesi, bu inanca verilen önemi de teyit etmi ş  oluyor. 

C 

ANKARA İLCE VE KÖYLERINDE ADAK VE ADAK YERLERI 
AYAŞ  

Bünyâmin Hazretleri: 

Ankara'ya 45 kilometre kadar bir yak ı nlıkta bulunan Aya ş  51  ta 

"Hac ı  Bayramı  Veli müritlerinden Ş eyh Mustafa Bünyamin'in tür-
beleri bulunup ziyaretgaht ır."52  diyerek önemle belirtilen bu ilcede" 
Ş eyh Mustafa Bünyamin Veli Hazretleri" nden ba şka Ayaş 'a bir saat 

mesafede Tekye(Tekke) köyünde Veli Dede türbesi ziyaretgâh ı  bulun-
duğu, onun "be ş  bin kıyye sikletinde haceri cesimi desti keramet pi- 

49 Sadri Aran, Evedik Köyü Bir Köy Monografisi, T. C. Ziraat Vek. Ankara 1938. 

50 Doçent Niyazi Berkes, Baz ı  Ankara Köyleri Üzerinde Bir Ara ş tırma, Dil ve Tarih-

Coğrafya Fakültesi Felsefe Enstitüsü Ne şriyatı  Sosyoloji Serisi Nu: 2, Birinci Kitap, Ankara 

1942. Uzluk Basımevi. s. 108. 

51 Türk Ansiklopedisi, Ankara 1950, C. 4. s. 369. 

Türkiye Kılavuzu Ankara İ li. 1946. s. 272, 274 

52 Ş . Sami, Kamus-ul Âlâm, İ stanbul 1306. Mihran Mat. C. I. s. 506. 
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yustleriyle rekz buyurduklar ı  mütevatirdir" 53  denilmektedir. Evliya 
Çelebi ise, Beypazar ı  istikametinde" (Emir Dede) ziyaretiyle kar şı  
bat ı  tarafındaki dağ  üzerinde ( Ş eyh Buhari) ziyareti vard ır". 54  demekte-

dir. Kandemir "Ankara Vilayeti" Seyahatnamesinde Aya ş  hakkında 
kısmen folklorundan bahsetti ğ i halde Aya ş 'taki ziyaretlere temas et-
memektedir. 55  Zikretti ğ imiz akkaynlar üzerindeki bilgilere göre bütün 
halkı  müslüman olan bu ilcede ziyaretgâh olarak ba ş ta" Hac ı  Bayram ı  
Veli'nin ikinci halefi olan Mustafa Bünyamin'i Aya ş i, ölümünden sonra 
kendi ad ına yap ılan Bünyamin Camiinin biti ş iğ indeki türbede yatmakta 
ve ziyaret olunmaktad ır"56 . Bünyaminin sandukas ı  cami yan ında ol-
masına , rağmen cami içinde say ılabilir. Zira caminin içinden oraya gi-
riliyor. Kanuni Sultan Süleyman zaman ında ya ş amış  ve bir sebeple 
hapsolmu ş  olan, mütedeyyin ve evliyadan bir zat olarak sa ğ lığı ndan 
beri böyle tamlan Bünyamin, Rodos adas ının bir türlü fethedilememesi, 
bu tahliyesinden sonra fetih olabilece ğ inin söylenmesi üzerine tahliye 
edilir edilmez fetih müyesser olmu ş , deniliyor. Ziyaretçilerin bu hususta 

böyle bilgileri mevcuttur. Bünyamini Aya ş i'ye dini bir vazife veya say-
gı  eda etmek gibi bir maksatla yap ılan ziyaretten, hac ı  adaylar ının hacca 
giderken ve dönü ş lerinde yapt ıkları  türbeyi ziyaretten ba ş ka her murat 
için geliniyor ve adak adan ıyor (mum ada ğı ). Kadınlar tarafından 
uyuyamıyan çocuklar ın, ş ifa bulmas ı  için çocuk elbisesi getirilip tür-
benin penceresine b ırakı lıyor. Çok ş ifalı  olduğu, çocuklar ın uyuduğu ve 
yaramazl ık etmedi ğ i söyleniliyor. Daha çok kad ınlar tarafından bu hu-
susta ilgi gösteriliyor. Adanan mum ş amdanda yakıhyor. Bu caminin 
imam ı  bu türlü adak konusunu bat ıl bir inanç olarak görüyor. 

Toprak Dede: 
Aya ş ' ın Yukarı  Mahallesinde (Karakaya'da İ licek Tepesi ete ğ inde), 

mezarhk çevresinde tepede birer harabe haline getirilmi ş  olmasına rağ  
men Toprak dede (Ahmet Dede) ve Bayram dede yat ırları  gene ilgi gör-
mektedir. Yat ırların mezarlar ı  be ş er metre kadar uzunlukta, etraf ı  iri 
ta ş larla çevrilmi ş tir. Bayram Dede'den toprak yalat ılıyor. Bu bilhassa 
rasgele toprak yiyen çocuklar için yap ı lıyor. Buradan al ınan toprak 
yalat ı lınca o çocuk bir daha a ğ zına toprak koymuyormu ş . Orada konu ş -
tuğum baz ı  zatlar bu gibi hususlara inanc ın azaldığı ndan üzüntü duy- 

53 Ankara Vilayeti Salnamesi, s. 139. Aya ş  h. bilgi 138. sayfadan ba ş lıyor. H. 1325- 

54 Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, İ st. 1314. C. 2. s. 455-456. 

55 Kandemir, Ankara Vilayeti, Türk Maarif C. Ne ş . Nu: I. Ankara 1932, Ba şvekâlet 

Müdevvenat Mat. S. 209-219. 

56 Ayaş  ve Karakaya kapl ıcas ı , Ayaş  Hakkında Birkaç Not-Bro ş ür-Burada Ş eyh Neccari 
okunmu ş tur. Ş eyh Buhari olmak gerekiyor. 
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duklarmı  söylüyorlar, "ta şı 'nı  bile söküyorlar" diyorlar. Hasta çocuk-
ların doktora da götürüldü ğünü anlat ıyorlar. Aya ş 'ta hastahanede var-
dı r. 

Evvelce bu yerlerin türbedarlar ı , bakı cıları  varmış . Onlar öldü, 

bakılmaz oldu, diyorlar. 

Toprak alınıp yat ırın etrafında (Toprak Dede) (Ahmet Dede) dönü-
lüp dua ediliyor. Bu dönü ş  s ı ras ında elde bir avuç ta toprak vard ır. 

Ş ifa murad ı  için mum adand ığı  da oluyormu ş . Çocuklara yaln ı z 

yalat ılmak de ğ il toprak ta yediriliyor. Toprak yiyen çocuklar, buraya 

getirilerek, cebine toprak dolduruluyor ve "Istedi ğ in kadar ye!" denir 

ve bunu yiyen çocuk bir daha toprak yemezmi ş . " 

Toprak Dede (Ahmet Dede) 'nin ölümü H. 1037 imi ş , gibi oralarda 

böyle silik bir yaz ı  gördüm. Ahmet Dede'nin heybetli mezar ı  tepe üs-

tünde oldu ğu gibi, kuyu, dibek, yeni a ğaçlar (önceleri buralarda a ğ aç-

lar varmış ) görülüyor. Mezar, daha do ğ rusu büyük bir ta ş  yığı nı  halinde 

uzaktan görülebiliyor. Bu çevrede oldukça hakim bir tepededir. Bay-

ram Dede ise birkaç yüz metre ilerde bir yamaçtan zirveye ç ıkı lan diğ er 

bir tepe üzerinde, yak ınlarında bir kuyu bulunuyor. 

Killik Camii ve Killik Çe ş mesi türbelere 200 metre kadar uzak-

lıktadır. Aya ş ' ın bu çevresinde (Türbelerden oldukça uzakta) manast ır 
denilen bir yer olduğ unu, burada Bizans eserleri, küpler, H ıristiyan 

mezarlar ı  çıkıyormu ş . Oralara herhangi bir murat ve adak maksadiyle 
giden hiç kimse olmad ığı nı , buralara halk ın gitmediğ ini söylüyorlar. 

Kesikbaş  Sultan: 

Aş ağı  uçta kendi ad ıyle an ılan camiin ın bitiş iğ inde türbesi olan 

Kesikba ş  Sultan' ın gövdesinin türbede, ba şı nın yanındaki kuyuda bu-

lunduğu anlatı lıyor. "Hastal ıklı  çocuklar, kuyunun suyunu içer ve bu 

su ile yıkanırlarmış . Kuyu tez iyi olacak hastalara tez, geç iyi olacak 

hastalara geç su verirmi ş . İ yi olmayacaklara da su vermezmi ş ." (Türlü 

Yönleriyle Aya ş  S. 102). 

Türbeye dikilen mumlar ı  gizlice almak üzere türbeye giren birkaç 

kiş inin mumlar ı  ald ıktan sonra kap ıyı  bulmaya muvaffak olamad ıkları , 

ancak mumları  b ırakt ıktan sonra, türbeden ç ıkabildikleri anlat ı lıyor. 

57 Arkada şı m Ayaş  Kaymakamı  (1-1â:en Vali) Mehmet Aldan inceleme yapt ığı m y ı lda 

(1958) "Türlü yönleriyle Aya ş  Ankara 1966" kitab ı nı  hazırhyordu (S. 102, 103, 104), 
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Yavuz Ana Sultan: 

Yukarı  uç Akta ş  Camiinin kar şı s ındaki ufak mezarl ıkta yatan, 

Yavuz Ana Sultan'a, "uyumayan, çok a ğ layan çocuklar" getirilerek, 

mezarının yanına yat ırıhyor "Ya al, ya ver" diye sallan ıyor. 

Ş eyh Zekeriya: 

Hacı  Memi mahallesi, Ş akir Efendi soka ğı ndaki mezarının yanına, 

hastalıklı  çocuklar getirilerek, Ş ifa niyetine yat ı rıllyor. Vaktiyle buradaki 

arsada ev yapt ırmak isteyen Hac ı  İ brahim Efendi, rüyas ında, bu zat ı  
görür ve onun "Ben Bünyamin Hazretlerinin arkada ş larındamm. Ev-

cek burada yat ıyoruz. Üzerimize bina yaparak bizi rahats ız etmeyin" 

demesi üzerine, o yerdeki toprak kaz ı lınca, kemikler ortaya ç ıkıyor ve 

"Erenlerden Zekeriya" yaz ılı  bir ta ş  bulunuyor. 

Ş emsi Dede: 

Hayri Kayran bahçesinde mezar ı  olan, Bayramiye tarikat ının 

Ş emsiye koluna ba ğ lı  Ş eyh Ş emsi Dede, s ıtmal ıların tedavi maksadiyle 

ziyaret ettirilen ve yan ına yat ırılan bir zatt ır. 

Değnekli Dede: 

Amin Tepesinde mezar ından kal ınt ılar olan De ğnekli Dede'nin 
mezarının ba şı na genç kızlar kı smetlerin aç ılması  maksadiyle, mezar ın 

ba ş  tarafına diktikleri de ğneğe bez ba ğ lıyorlar ve o çevreden ald ıkları  
ta ş larla, murat, niyet tutuyorlar. 

Sıtma Dedesi: 

Namazgah ortas ında mezar ı  ve yakınında p ınarı  olan bu Dedenin, 
kayna ğı ndan s ı tmalılar su içer ve y ıkanırlarmış . 

Ahmet Dede: 

"Karakaya'da, Ar ıklar yolunun sağ  yanında mezarı" bulunan bu 

dedeye yürümeyen çocuklar getiriliyor. 

Um-ıım Dede: 

Gene Karakaya'da, Ar ıklar yolunun sol tarafında, kumlu dorukta 

mezarı  bulunan bu Dedeye, gö ğüsleri süt dolay ısiyle ş iş en emzikli kad ın-

lar getirilerek, buradaki topraktan yediriliyorlar. 

İskender Dede: 

Hac ı memi mahallesinde, İ skender Dede adl ı  çe ş menin yanında tür-
besi olan İ skender Dede'ye, ç ıbanlı  hastalar getiriliyor. "Cihan]. olan 
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kimseler çe ş me önündeki çamurdan alarak ç ıban üzerine sürüyorlar ve 

"Çe ş me örtüsünü tutan demirli direğe bir çivi çak" ı);.orlar. 

Göz Pınarı  Dedesi: 

"Ova Bağ lar'da, Aya ş  Çayı  kenar ında Göz p ınarı  yan ında" yatan 

Dede'nin P ınarı 'nın gözdeki ç ıbanlara iyi geldiğ ine inanı lıyor. 

Aslan Alt ından geçme: 

Aya ş  içmesinde, çocuk murad ı  ve ada ğı  ile, oraya ba ş ka yerden ge-

tirilmi ş  aslana benzeyen bir ta şı n bacakları  aras ından geçiliyor. Bu as-

lanın, aslında oraya ba şka yerlerden süs olarak getirildi ğ i, bunun çocuk 

olmas ı  maksad ıyle ilgili bir tarihçesi olmad ığı  halde, bir söylenti üzerine, 

kı s ır kadınlar ın tavaf edercesine bunun alt ından geçmeye özendikleri 

görülünce, oradan kald ı rılmak ve bu âdetin önüne geçilmek istenilmi ş tir. 

Akkaya Dede: 

Aya ş ' ın içmelerden biraz ilerde Beypazar ı 'na do ğ ru Akkaya köyünde, 

a ğ zı  e ğ ilen, çarp ılanların, felçlilerin gidip, götürülüp ziyaret ettikleri, 

"fevkalade tesirli" oldu ğunu söyledikleri bir ziyaretgah bulunuyor ve 

bu yat ır, üzerine türbe yapt ırmıyormu ş . Birkaç defa türbe yapma ğ a 

te ş ebbüs edilmi ş se de türbe y ıkılmış . "Bunu Dede arzu etmedi ğ i için 

yıkmış ." Dedenin yakınındaki çal ılıktan kesip sopa yapan mutlaka ya-

ralanır, onlar ı  kesene zarar verirmi ş . 

Ba ş karaa ğ aç Yaylas ında, Yurt Dede, Dibekli Yaylas ında Veysel 

Dede, Tekke köyünde Veli Dede, Gökçeba ğ  (Tiske) köyünde Güdüm Sul-

tan" v.b. muhtelif ziyaret ve adak yerleri Aya ş  ve çevresinde bu konu-

daki zenginli ğ i gösteriyor. 

B '2iLA 

Kartal Dede: 

Ankara'ya 69 kilometre mesafede bulunan Bedâ", yatırlar, evliya-

lar bak ımından zenginlik arzetmektedir. 

Bala'da Kartaltepe 59  -Bala'ya bir vakitler ona uyularak Kartal 

denilmek istenecek kadar Bâlâ için bir önem ta şı yan 1400 metre kadar 

58 Besim Darkot, Bâlâ, islam Ansk. İ st. 1949. C. 2 S. 263. 

Türk Ansk. Ankara 1952, C. 5. s. 101. 

Kamus-ul Alâm, C. 2. s. 1206. 

Ankara V ılâyeti Salnamesi; 1325, s. 179• 

Kandemir, Ankara Vilâyeti; 1932, Bâlâ, s. 253, 260. 

39 Türkiye kılavuzu, Ankara ili 1946, 13_41a ilçesi, s. 278. 
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yükseklikte (BMa 1300 metre) bulunan ve kasaba içme suyunun getiril-

diğ i ve kasaban ın hemen yak ınında olan bu tepede bir yat ır bulunmak-

tadır. Ad ı  Kartaldede (Dede) olan bu yat ır Bala'nın manevi destekleyicisi 

sayılmaktad ır. Kartaltepe zirvesine 150 metre ve gene yola 150 metre 

kadar olan, yak ınında kuyu (çe ş me) bulunan, Dede'nin mezar ının üstü 

aç ık olup, büyükçe mezar ının etrafı  ta ş  • yığı n ile çevrilmi ş tir. Mezar ın 

ortas ında ufak a ğaçlar vard ır. Burada bütün Bala ve çevresi görünmek-

tedir. Pek tabii olarak çok uzak yerlerden de buras ı  göze çarpmak-

tadı r. "Rahmer" duas ı  için ç ıkılan, ve ç ıkı lıp dua edildikten sonra daima 

yağmur yağ dığı  görüldüğü, kuvvetle ileri sürülen bu Dede'yi daha ziyade 

kadınlar ziyaret etmektedir. Bilhassa hastal ıktan kurtulmak, ş ifa 

mak (Balâ'da iki yatakl ı  bir dispanser vard ır), çocuk sahibi olmak 

için geliyorlar, mum ad ıyorlar, ba ş  ucunda ve etrafında mum, yakıyor-

lar, Dede'nin mezar ının üzerinde bulunan Sar ı çiçekli yabani gül a ğ acına 

bez ve iplik ba ğ lıyorlar. Zaten tepe üzerinde ba ş ka ağ aç yoktur. 

Kartaldede'nin Selçuk' devrinden kalma oldu ğunu, tarih üzerinde 

çalış mış  ve eski kaynaklar ı  gözden geçirmi ş  bir zat söylemektedir. 

Bciki'mn 2,3 kilometre yak ınında Bahçekardalak köyünün çev-

resinde iki da ğ  bulunmaktadır. Bu da ğı n bir tepesinde İdris Baba, diğ er 

tepede Ahibaba adlı  erenler ziyaret yerlerindendir. Bu babalar ın 

bulunduğu tepelere de İ dristepe ve Ahitepe denilmektedir. Gene ayn ı  
köyün içerisinde (Bahçekardalak) bu dedelerin k ı zkarde ş leri yat ıyor. 

Bu erenler hep Horasan'dan gelmedir, deniliyor. Ziyaret ve murat, 

adak ş ekli Kartaldede'ye benzemektedir. 

Afşar köyünde Tutdede: 

Balâ'ya 15 kilometre kadar olan Af ş ar köyündeki Tutdede ve Tut-
baba'da denilen ziyaretgah oralarda de ğ erli tan ınmaktad ır. Tutbaba'n ın 

"iradei sene" ile tâyin edildi ğ i ve önemli bir ş ahsiyet olduğu anla şı lı -

yor. Bu zat ın da Horasan'dan geldi ğ i, Hacı  Bayram Veli'nin k ı zını  
aldığı , bu suretle bu arazinin Hac ıbayram soyuna intikal etti ğ i söy-

leniliyor. Bu hususta bilgi verelere onun ya ş adığı  ça ğı  tahmin edip ede-

miyeceklerini sordum. Kartaldede'nin ça ğdaşı  mıdır. soruma, Kartal-

dede Selçuki devrinde,, Tutdede daha sonra, Osmanl ılar, 2. Murat za-

mamndadır, Tutdede ondan daha yak ındır mealinde bilgi vermi ş lerdir. 

Bu bilgiyi veren ş ahıs, onlarla ilgili fermanlar ın, bazı  köylülerin ellerinde 

bulunduğunu, bunların emlaki olduğunu belirtti. Bu dedelerin, Türkmen 

olduklarını , Horasan'dan geldiklerini bilhassa ileri sürdü. Önceleri bu 

türbelerin bak ı cıları  varmış . Ş imdi kendi hallerine b ırakılmış lar. Fer- 
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manlar da birgün kaybolabilir diyor. Bütün bu deliller bunlar ın ya ş amış  
olan tarihi ş ahsiyetlere ait oldu ğunu gösteriyor. Dinler tarihi bak ı mından 

önemli olan onların varl ıklar' belli, kerametine inan ılan, bu kudretleri-

nin ölümlerinden sonra bile devam edebilece ğ ine güvendikleri, Tanr ı  
kat ında önemli yerleri oldu ğuna dair kuvvetli bir inanc ın bulunduğudur. 

Seydi Yusufi. Dede: 

Bülü'n ın Karaali buca ğı na bağ lı , Bülü'ya 25 kilometre mesafede 
ve Konya asfalt ııı a bir saat uzakl ıkta, Zn ı ra köyünde Seydi Yusufi 
dede, o çevrenin ş öhretli bir ziyaretgâh ı dır. Söylendildi ğ ine göre bunun 
da emlüki varmış , sonra "hükümete" intikal ettirilmi ş  .. . 

Bülü kazas ında Abdallarm 60  oturduğu baz ı  köylerde 61  murat, 

adak ziyareti ve kurban kesme ile ilgili inançlar üzerinde ayr ıca inceleme 
yapmak gerekiyor. 

civarında Alt ınçanak'ta bir çe şme duvar ında bulunan 

mezarta şı " 62  islâmiyetten önceki ça ğ lardan kalma olup, görüldüğü 

gibi bir inş aat maksadiyle, bilhassa, iri, düzgün ta ş  ihtiyacı  dolayısiyle 

yakın tarihlerde yap ılmış  bir çe ş mede kullan ılmış tır. Yaptığı mız ince-

lemede Bülü ve çevresinde Roma veya Bizans'tan intikal etmi ş  bir yat ır 
ve adak yeri mevcut olmad ığı nı  söylememiz hatal ı  olmaz dü şüncesin-
deyiz. 

BEYPAZARI 

Ankara'ya 100 kilometre kadar uzakl ıkta bulunan 63  Beypazar ı  
ziyaret yerleri bak ımından da önemli bir mevkie sahiptir. 

Beypazar ı 'ından Evliya Çelebi'de (Seyahatname C. 2. s. 456-458) 

bahsetmektedir. Buradaki ziyaret yerlerinden k ısaca'da olsa Ankara 

60 M. Fuat Köprülü, Abdal (maddesi), Türk Halk Edebiyatı  Ansiklopedisi, S. I. s. 23-56. 

İ stanbul 1935, Burhaneddin Bas ımevi. Anadolu'da Abdal adlar ını  ta şı yan köylerin adları , s. 46. 

61 (Prof.) Yusuf Ziya Yörükan, Anadolu Alevileri ve "Tahtac ılar", Darulfünun Ilahiyat 

Fak. Mec. (1928), bu seri makalelerin, 17 inci sayı s ının, (1931) Tahtac ılar ba ş lıklı  yazının "Soh-

bet" ad ı  altında 73 üncü sayfada "Bala kazas ının Ebuhas köyündeki Abdallar hakk ında bilgi 

verilmektedir. 

62 (Prof. Frans Miltner, Haymana Civar ında Bulunan Yeni Kitabeler, Türk Tarih, Ar-

keologya ve Etnografya Dergisi, İ stanbul 1936, Devlet Bas ımevi, S. 3. s. 91-99. Bala ile ilgili 

olanı , s. 91-92. 

63 Bir ilcenin Ankara'ya olan uzakl ıgırım bile tesbiti bazan bir mesele olmaktad ır. An-

kara Rehberi, İ st. 1949. s. 27 de (100) kilometre, Kandemir'in Ankara Vilayeti adl ı  eserinde, s. 

224.70 kilometre, Türkiye K ılavuzu Ankara İ li adlı  kitapta, s.279,100 kilometre; Türk Ansiklo-

pedisi C. 6. s. 293, 294. de 90 kilometre, Kamusulalam C. 2. s. 1332 de 80 kilometre olarak gös-

terilmektedir. 
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Vilayeti Salnamesinde (1325) bilgi vard ır. "Merkadi Mübareke" ba ş -
ilgiyle "Karaca Ahmet Sultan Hazretlerinin makam ı" ile "Mehmet 

Efendi " ve "Ivaz Baba" ve "Üç K ızlar merkatleri ziyaretgalli havas 

ve avam ve civar kasaba ve kura da (Kara Davut) ve (Necmeddi ıı, Kibri) 

ve (Yediler) namiyle me şhur zevat ı  kiramın türbeleri ziyaretgahl nas ı r-
dır. Kasabaya üç saat mesafede (K ı zıl Saray) kariyesinde defin haki 
gufran olan ceddi Al Osmaniyen (Gündüzalp)in merkadi şeritleri mev-

cuttur. " 64 

Ayvaşı k Dede: Ivaz Baba: 

Asil Beypazar ı 'na en yakın (2-3 km.) ziyaret ve adak yeri bir tepe-
nin dik yamac ı  üzerinde zirveye yak ın ve Beypazarı 'na hakim ve etrafı  
üç yandan gören bir yerde bulunan halk ın deyi ş iyle Ayva şı k dede, as-
lında Ivaz baba dı r. 80 metre kadar önünden yol geçiyor. Yat ırm bulun-

duğu yerde ve biraz a ş ağı sında çok ya ş lı  ağaçlar var Ankara yolu buraya 
500 metre kadar yak ındadır. Ayvaşı k Dede (Ivaz Baba)'n ın mezarı  
yıktırılmış . Hemen yanında kuyu ve çe ş me benzeri, kenar ı  taş larla ör-

tülü bir yer var. Buradan hafifce su s ı zıyor. Evvelce Ayva şı k Dede 
(Ivaz Baba)n ın mezarının muntazam olduğu anlaşı lıyor. Ziyaret-
gâh etrafında patikalar, yollar has ıl olmuş . Bu açılan yollar bile bu zi-
yaretgahm çevrede ne derece geleni ve önemi oldu ğunu gösteriyor. 

Buraya her murat için gelindi ğ i gibi, bilhassa sinir, ak ıl hastalık-
larına kar şı , Ş ifa istenilmek üzere ziyaret ediliyor. Gelenler ayn ı  zamanda 
bez de ba ğ lıyorlar. Çevresindeki çal ılara binlerce bez, çabut as ılı , bağ lı  
olarak durmaktad ır. Türbeyi evvelce bir jandarma komutan ı  yıktırmış . 
Yıktırılan ta ş ların üzerinde mum ak ıntıları  bol bol görülüyor. Eski 
ilgi azalsa bile gene devam ediyor. Halbuki apaç ık bir yerde bulunan 
ziyaretçilerin kolayca görünebilece ği bu yer yasa ğa rağmen rağbeti 

kaybetmiyor. Yaln ız bu defa hastalar ı  olanlar yıkmtıyı , hârâbeyi ziya-
ret,--ediyorlar. Jandarma komutan ı , kaymakamm emriyle türbeyi y ı -
kınca, art ık bu ilginin tamamen kesilece ğ ini sanıyormuş . Halkın ziyaret 
edi ş ine hayret etmi ş . Harabe kal ıntı sı , hattâ bütün o mahal gene sayg ıya 
layık olarak görülüyor. Ara ştırmamız sıras ında birisi: "Türbeleri y ık-
tılar, deli ço ğ aldı . O bizim için manevi bir destekti, bu destek y ıkılmak 
istendi"diyor. Halk tarafından buras ım ve benzerlerini y ıktıran kay-
makama: "Deli kaymakam bu türbeleri 1939-1940 y ı lında yıkt ırdı  " 
denilmi ş tir. Yaptığı mız incelemede bu kaymakam ın ve jandarma komu-
tanının ba şı na gelen birtak ım vakaları '', bu türbe, ziyaretgâh tahribin-
den ileri geldiğ i söyleniliyor. Önceleri bu tepede (Ivaz Baba)n ın bulun- 

64 Ankara Vilayeti Salnamesi, 1325, s. 147. 
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duğu yerin üstünde ya ğmur duas ına ç ıkı lırmış . Ivaz Baba'n ın sa ğı ndaki 
su haznesinin üzeri kapal ı  iken oras ını  da kaymakam y ıkt ırmış . Bu, 
üzeri kapal ı  ve muntazam bir ş ekilde yapılmış , tarihi bir de ğeri olmas ı  
kuvvetle muhtemel yeri y ıktırırken kaymakam, büyük bir korku geçire-
rek yıkma i ş ini orada yar ım b ırakt ırıyor. Gerçekten yapt ığı mı z ince-
leme de y ıkma i ş inin yarım kaldığı nı  göstermi ş tir. Su haznesi, üstü 
kapalı  muntazam bir çe ş me veya bir ayazma şekline benziyor. Bura-
sının ziyaret ve adak yeri oldu ğu ve bu a ğı r tahribe ra ğmen ziyaret yeri 
olmaktan ç ıkmadığı nı  yerinde yapt ığı mı z inceleme ile tesbit ettik. Bu 

muntazam ta ş lar aras ında onbinlerce mum yakılmış . Duvarları  simsiyah 

olmuş tur. İ nceleme yapt ığı m yerlerin hiçbirisinde bu kadar ına, bu ka-
dar yekpare büyük ta ş ları  simsiyah hale getirecek kadar çok mum ya-

kılmışı na rastlamam ış tım. Yıkıntıya bakılarak buras ının üstünün kub-
beli olduğu tahmin edilebilir. Dikilmi ş , adanmış  mumlar duruyor. İ lk 

defa olarak bu adak yerinde sentomisetin ve bromürlü ilaç kutular ı  ve 

tarifelerini tesbit ettik. Bu mahalde yapt ığı mız ara ş tırmamn verdi ğ i 
sonuç şu oldu: Sinir, akıl v.b. hastalar buraya geliyor veya getiriliyorlar, 
oradaki tastan onlara su içiriliyor. Çok zaman bu türlü ilaçlar ın tesirini 
artt ırmak veya tam bir ş ifa elde etmek üzere, o ş ifah, mübarek say ılan 
sudan da yard ım görülmek isteniliyor. T ıp, ilaç ve ş ifah, mübârek su 

ile tedavi böylece birle ş miş  oluyor. Bu su haznesinin oldu ğu bölmeye 

sokulmuş  bir ağ aç dalı  üzerine bezler ba ğ lanmış . Yeni ve içlerinde çok 
eski olduğu anlaşı lan yüzlerce bez dikkati çekiyor. Bunlar, patiska, ip-

lik, elbise kuma şı , pamuk ipliğ i ..dir. Baz ılarına birkaç küçük ta ş  da 

konulmuş  Su sızan yeri iki metre kadard ır. Su, s ı zdıktan sonra yamaca 

doğ ru bir oluk içinde akıyor. Burada hayvan pislikleri göze çarp ıyor. 

Bunların o tepede yay ılan, otlat ılan hayvanlar ın sulamak maksadiyle mi 

buraya getirildikleri, yoksa hasta hayvanlar ın mı  buradan iyile şmek üze-

re su içirildi ğ ini tesbit mümkün olamam ış tır. 
Tababetle mistik inanc ın birle ş tiğ i ve çok ş ifah olduğuna inan ıldığı  

bu suyun buraya kadar getirilemeyen hastalara al ınıp götürüldüğü nâ-

dir de olsa vaki imiş . 

Su haznesi ve bu ş ifalı  su ziyaretgahm ın solundaki türbelerin, hâkn 

mezarlar ın (mezar ta ş ları  birer tarafa at ılmış  vaziyettedir). yak ınların-

daki ağaçlar bir köylüden ald ığı m bilgiye göre, fındık aşı lanmış  Çit-
imbik ağ açları dır. Ankara Vilayeti Salnamelerinde Ivaz baba ve Ş eyh 

Mehmet adları  ile "havas ve avam" tarafından yardımc ı , önemli bir 

ziyaretgâh olarak gösterilen eski türbeler bunlard ır. Ivaz Baba (Ay-
va şı k Dede)nin tarihçesi belli olmamakla beraber as ırlarla ifade edile-

bilecek kadar eski oldu ğudur. Onun yanında sanatkârane bir yaz ı  ile 
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yazılmış , bir kenara at ılmış  ve toprak yığı mna gömümlmüş  bir mezar 

ta şı ndan bu Ş eyh Mehmet'in kim oldu ğunu anlıyabiliyoruz. Bu zat 

"çokjmuhterem bir evliya" olarak tan ınmış  ve inamlmış  Ivaz baba'nın 

yanına veya yak ınına gömülmeyi vasiyet etmi ş . "Ya Hn" diye ba ş lı -

yan ve "Kimse baki de ğ ildir" diyerek manzum bir ş ekilde devam eden 

mısralardan ç ıkan netice bu zat ın "Tarikati Halvetiye'den merhum 
Ş eyh Mehmet Efendi" oldu ğudur. "Sene 1264" yaz ı sı ' 6  kırık olmas ına 

rağmen okunabiliyor. "Kimse bâki de ğ ildir" ... Gel oku ihlâsla bir 

fatiha etme sükfıt gel nazar eyle bu mevta kabrine ibret al" gayet 

vâzıh olarak okunmaktad ır. Mezarta şmın baş  kısmı  (sank ve ş ekli ile) 

bayrâmi, halveti ba ş lıklarını  gösteriyor. 

Yaptığı mız ara ş tırmada buray ı  ziyarete gelenler ve tahsili (orta) 

olanlar as ıl dedenin bu olmad ığı nı  söylüyorlar. Burada evliya, dede 

(eren anlam ına) olarak inan ılan as ıl Ivaz baba, halkı n deyiş iyle Ayva şı k 
dede dir. Buradan ç ıkan diğer bir netice böyle bir evliyan ın yanına gö-

mülmeğ i o günün ileri gelenlerinin vasiyet ettikleri ve yak ınına gömül-

meğ i benimsedikleridir. 

Burada bu Dede münasebetiyle, ş ifalı  su, bez ba ğ lanılan ağ aç bir-
liğ ini görüdüğümüzü belirtirken, bu mahalden hemen 30-40 metre 
kadar yakınlardaki aynı  cinsten ağ açlara hiçbir suretle bez ba ğ lanmamış  
olmasıdır. 

Beypazarı  tarihi yönden oldu ğu kadar türbeleri, ziyaret yerleri 

bakı mından da zengindir. Beypazar ı  çar şı sında Karacaalimet tekkesi ve 

türbesi var. 

Tepe de, daha çok kad ınların ziyarete gitti ğ i, üstü açık, etrafı  taş  
dizili tiçktzlar ziyareti, İnözü boğ azında Yediler, Beypazarfndan 2 

Km. kadar uzakl ıkta Bulgur dedesi, etrafı  çıplak, düz bir yerde iki ta ş  
duvar aras ında bir mahalde bulunuyor. Mezarl ıktan aş ağı da kalan bu 

yere ufak çocuklar hasta olursa götürülüp yat ı rı lıyor, orada uyutuyor-
lar. Çocu ğu uyuttuktan sonra etrafına biraz bulgur götürüp serpiyorlar. 

Ne istenirse adamyor. Buraya mahsus bir adak ş ekli mevcut değ ildir. 

Beypazarına 5 kilometre kadar bir mesafede bulunan Tekke köyünde 

Tekke ve Karadavut türbesi, bir de cami avlusunda dikili iki Kuru 
Ağaç direğ i dinler tarihi bakımından da büyük bir önem ta şı yorlar. Bu 

iki ağ aç direk aras ından bir insan geçecek kadar aras ında açıklık var. 

Bir niyet için adakta bulunularak (kurban) oradan s ığı p geçiliyor. Ni-

yeti (iş i v.b.) olursa kurban kesiliyor. Hastalar da gidiyor. Kurbanlar: 
Koyun, sığı r, horoz (fakir için) dur. Ayr ıca mum da adanlyor ve dikili-
yor. 
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Dikili direkler cami içindedir. Cami içindeki iki direk alt ında dede 

vard ır. Mum, direklerin çevresinde cami içinde yak ılıyor. Buray ı  ziyarete 

her taraftan, köylerden geliyorlar. Ziyaret daha çok k ışı n yap ıhyor; 

günlerden hangisi olursa olsun ziyarete geliniyor. Kad ın. erkek, çocuk 

gidiyorlar. Niyeti yerine gelecek olan direkler aras ından geçiyor, buna 

böylece inan ı lıyor. Oradan geçemeyen de (bunlar ın çoğu günahkârm ış ) 

oluyor. O anda kurban ad ıyor ve böylece geçiyorlarnu ş . Tabii bu arada 

dua da okunuyor ve abdestli olarak buraya giriliyor. 

Tekke köyünde Beypazar ı 'nda birçok vakıfları  olan (camilerin 

bakımı  için bu vakıflar sat ı lmış !) (vakfiyeleri vak ıf sicillerinde kayıtlı ), 

600 yıllık bir geçmi ş i olduğu ileri sürülen Kara davut türbesi bulunuyor. 

Yaptığı mı z incelemede halk ın "deli" adını  takt ığı , kaymakamın bunu 
da yıkt ırdığı nı , fakat türbesinin yeniden yapt ı rıldığı nı  öğ reniyoruz. 

Karadavut da büyük bir ilgi ve inançla, her murat için, ziyaret ediliyor, 

ve adakta bulunuluyor. Adaklar, mum, kurban (koyun), kuzu'dur. 

Bir genç: "Bunlar birer manevi dayanakt ı . Halkı  ruhen sayg ı lı , 

edepli kıhyor, içten bir tesir yap ıyordu, kime ne zarar ı  vardı ," diye 

sordu. Bu düşünce din psikolojisi kadar, dinleri de ilgilendiriyor, bu 
bakımdan tahlilini netice k ısmında yapaca ğı mız bugibi dü şünceleri 

bu münasebetle belirtmek istiyoruz. 

Karadavut Tekke köyünde yatt ığı  ve ziyaret yeri oldu ğu gibi Kara-

davut'un babas ı  da Kozalan köyünde imi ş  

Beypazar ı 'na 25 kilometre kadar bir mesafede bulunan Kabaca 

köyünde "muazzam bir türbe" varm ış . Buras ı  da , benimsenen ziya-
retgâhlardanm ış  Bilhassa deliler ve çocu ğu olmayanlar tarafından-

ziyaret ediliyormu ş . 

Kaplıca gibi bir Pınar da Yıkanı lıp kurban kesiliyormu ş . Bunlar 

hastal ıklardan kurtulmak murad ı  ve kurban ada ğı  ile yapılıyor. 

Bu inceleme bölgesinde Tekke köyü ve Tekkenin bulundu ğ u yerde 

bir türbe bulunu şu ve gene ziyaret yeri olu şu dikkatimizi çekiyor. 

Hı rkatepe köyünde tarihi hüviyeti belli olan Gündüzalp'in türbesi, 

murat ve adak ziyaretgâh ı  olarak de ğ il, saygı  gösterilen bir türbe olarak 

tezahür ediyor. Her türbesi olan tarihi ş ahsiyetin hizmet ve mevkii ne 

olursa olsun bir murat ve adak ziyaretgâh ı  hâline gelmediğ ini buradaki 

incelememizle bir defa daha görmü ş  oluyoruz. Ara ş tırmamızın konusuna 

uygun bir ziyaretgâh olabilmesi, bir adak yeri olabilmesi için orada 

medfun bulunan ş ahısta ba şka vas ıflar aranmaktad ır. 
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Türbesi yıktırılan Ivaz Baba (Ayva şı k Dede) nin bu durumunu 
yorumlayan bir ş ahs ın: "Dede üzerine zaten türbe yap ılırsa yıkar atar, 
diyorlar. Baz ı  dedeler türbe istemezlermi ş . Belki bu da arzu etmiyordu, 
diyerek durumu aç ıklamak istiyordu. Türbe yıkma iş ine giriş enlerin 
başı na gelen bir yaka derhal çevrede yay ılarak, dedelerin, babalar ın 
yeni bir kerameti olarak görülüyordu. 

ÇUBUK 

Gülbaba ve diğ erleri: 

Ankara'ya 42 kilometre 65  mesafede bulunan Çubuk ilce ve köylerinde 
Gülbaba, Kalenderbaba (Seyit siyami; Kuzuk ı ran baba) türbeleri ba ş ta geli-
yor; Susuz köyündeki ziyaretgah olan Çam A ğ acı  ise ayrıca önem ta şı yor. 

Çubuk'a 1931 y ılında seyahat ederek gördüklerini yazan Kan-
demir'in Çubuk içerisinde Tekke ve Gülbaba türbeleri hakkında şu bilgiyi 
verdiğ ini görüyoruz: "Eski bir mezarl ık içinde yerlilerce "Tekke" denilen 
ve Selçuk kümbetlerini and ıran bir türbe var. D ış arıdan görünüşü ve 
kubbe tarzı , kubbe ile as ıl oda arasmda bir tavan bulunmas ı  gibi husu-

siyetler bunun bir Selçuk eseri oldu ğunu gösteriyor.Fakat ne bir kitabeye, 
ne de bir ize rastlayabildim. 

Bunun yanında üstü gül ağ açları  ile örtülü ve dallar ında binbir 
pez parças ı  bağ lı  "Gülbaba" türbesi var. Mezarın etrafı  eski kalelerde 
görülen kal ın tuğla ve ta ş lardarr mürekkep doldurma parçalarla çevrili. 
Burada yatan adam rivayete göre, İ mam Muhammet Bak ır'ın dördüncü 
hafididir. Bunun birçok müritleri varm ış . Birisi Sele köyünde yatan 
Kalender Sultan, diğ eri Cücük köyü'nde yatan Kuzuk ıran baba imiş  
İneğ i doğurmayanlar, yolcusu gelmeyenler, murad ına ermeyenler 
Gülbaba'ya Horoz keserlermi ş . 

Tarikatlarm kald ırıldığı  güne kadar kasabanm iki saat ş imaline 
düşen bir mevkide Karkın köyü ile daha ş imalde Sarıkoz, Çit, Mahmu-
toğ lan, Sele, Çavundur köylerinde alevilik vard ı . Asıl alevi köyü "Sele" 
idi. Burada me şhur Seyit siyami ile kalender baba yatar. Bunun zaviyesi 
bir türbedir. Buraya her taraftan hacet dilenae ğe, okunmağa gelirlerdi. 
Kendi itikatlar ınca burada yatan dede delilleri iyi eder." 66  

65 Kamus-ul Abim, C. 3. s. 1867, Çubukabad -maddesi. 

Türkiye Kılavuzu, Ankara İ li, s. 285-287. 

Ankara Rehberi, s. 27. 

Çubuk'un mesafesi de 40 ile 44 aras ında değ iş iyor. Kandemir'in Seyahatnamesinde ise 

42 kilometre olarak gösteriliyor. 

66 Kandemir, Ankara Vilâyeti, Ankara 1932, s. 207, 208. 
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Çubuk'ta o y ıllarda bile zayıflamış  bir inanç olarak, yeni geliri er-
kek evine götürülürken," bâzan Gülbaba'nın da etrafını  tavaf ettikten 

sonra, günbat ışı  tarafından yeni evine girdi ğ i (s. 208) belirtiliyor. 

Çubuk'ta Gülbaba türbesini epeyce ara ş tırdıktan sonra, bir avukat 

arkada ş .mın ilgili ş ahısları  toplamas ından, uzun bir soru ş turmadan son-

ra buras ını  bulmak mümkün olabildi. Türbe üzerine ve etraf ına evler 
yap ılmış . 1939 yı lından önce bu türbe ve mezarlar ın üzerini güller sar ı -

yormuş . Bunun nas ıl, ne zaman, kimin tarafından yıktırıdığı nı , Gülba-

ba'nın ne olduğunu muhtelif ş ahıslarla yapt ığı m konuş malarla bulma ğ a 

çalış tım. Birisi: " Ş ehirde inanç zayıfladığı ndan buras ı  sönük bir hale 

geldi. Gelenler kalmad ı , büsbütün unutulmak üzere. Zaten Cami'e gi-

denler de az. Üç cami var. Lokantalar ın da hemen hepsinde içki var. 
Içenler de fazla." diye bilgi vermek istiyordu. 1931 y ılında burada in-

celeme yapan Kandemir'in Çubuk hakk ında verdiğ i bilgi ş öyleydi: 

"Çabuk'ta içki iptilüs ı  hemen yok gibidir. Fuhu ş 'ta pek azd ır. Kuvvetli 

dini itikatlar ve muhitin ekseriyetle saf Türk kalm ış  olması , bugün 

vüeutca ve ruhca sa ğ lam bir neslin varlığı nı  temin etmi ş tir." (s. 208) 

Çubuk'un bir köyünden olan ve kasabada yerle şen avukat ar-
kadaşı mın yarı dımiyle bu türbeyi yıkan bulmak mümkün oldu. 1939 
yı lında yıkt ır ılmış . Ameleler korkup kaçm ış lar. Bir kısmı  bunu günah 

saydığı ndan i ş i bırakmış  Buras ım Kaymakamlığı n emriyle (ona emri 

veren de Ankara Valisi imi ş ) yıkan ve (Ziraatçi) lâkabiyle tan ınan ş ahıs 

durumu ş öyle anlatt ı : I şçiler, bu i ş ten kaçt ılar. Benim gündeli ğ ime 

kaymakam 10 lira teklif etti. Bu para o zaman için çok büyüktü. Ka-

bahat bana âit de ğ il ya, emir emirdir, bana de ğ il, ne olacaksa mri verene 

olsun" diyerek, yol ayak ın ve ziyarete elveri ş li ş artları  bulunan bu 

yat ır ve mezarlar ı  kaldırmaya koyulmu ş  Gül ağ açları  yolunuyor. Bu 

türbeyle birlikte di ğer mezarlar da kald ırı lıyor. Buradaki mezar ta ş -

larından birkaç ı  (bunlar yaz ı  ve nakış  bakımından sanatkârane ve çok 

eski yıllara aittir". Hemen buran ın biti ş iğ indeki Tekke denilen yerin 

avlusuna at ı lıyor. Tekkenin de 1.50-2.00 metre kadar yan topraklar ı  
açı lıyor. Gülbaba türbesini y ıkan ş ahıs• "Evliyalar çürümez, öylece, 

durur, derler. Eh ne yapal ım, bizde ba şka bir mezara naklederiz diye 

düşündüm. Fakat yalnız kemikler kalmış ". dedi. "Onları  da bir çuvala 

koyarak mezarlığ a ta şı yıp gömdüm. Bu konulan yer mezarl ıkta belli 

değ ildir. Bir çukura gömüldü ğü anlaşı lıyor. Bu yat ır üzerine ev yapt ı -

ran ş ahısla konuş tum. O endi şesiz bir ifadeyle". "Temelden tek tük ke-

mik çıktı . Belki buradaki mezardan kalan ı  da olmu ş tur." dedi. 

Tekkenin mahzen k ısmı  derinde kal ıyordu. Sözlere göre buras ı  
art ık kâmilen unutulmu ş tu. Yaptığı m incelemelerin verdi ğ i tecrübeyle 
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bunun böyle olmıyaca ğı na inanmış tım. Bu tahminimde yanılmadığı nn 

gördüm. Tekkenin mahzen kısmına (çukurda lo ş , ağı r bir kokuyu ihtiva 

ediyordu) girdim. Burada yeni yak ılmış  mumlar, birçok mum lekeleri, 
s ıra s ıra yar ı m kalmış , (sarı  renkli) mumlar görülüyordu. Duvarlar ı  is 

karartm ış tı . O çevredeki ş ah ı slara ve hemen ilerisinde in ş aat i ş leriyle 
me ş gul ustalara bunlar ın ne olduğunu sordum. "Yerli kad ınlar geliyor. 
Murat diliyor ve mum ad ıyorlar." dediler. Bu, içerisi karanl ık, izbe 
halinde ve a ğı r kokulu mahalde, 5 metrelik üstüvane ş eklindeki zemine 
oturarak kad ınlar mum yak ıyorlarm ış . Gülbaba türbesini y ıkan ş ahısa 
(Ziraatçi), bu gözlemimi anlatt ım: "Bazan mumlar ı  bana veriyorlar 
ben de i ş e yaras ın diye tekkenin üst odas ında yatan amelelerin yatt ığı  

yerde yak ıyorum" dedi. 
Yaptığı mız inceleme bize şunu gösterdi; Gülbaba ve di ğ er mezar-

lardan bu adak ve adak adama mahalli Tekke denilen yere tamamen 
intikal edivermi ş . Aynı  zamanda bu halin mistik, karanl ık durumu 
buna âmil olmakta ba şka, ürpertici bir tesir de yapm ış . 

Selçuki eseri olmas ı  ihtimalinin hallini sanat tarihçilerine b ırakı r-
ken buras ı  hakkında tarihi söylentiyi arzetmek istiyoruz. Bunun tarihi 

bir yer Timur devrini de görmü ş , önceleri askeri bir mahzen olarak kul-
lanılmas ı , bilâhare tekke halini alm ış  olmas ı , ileri sürülüyor. 

Tekkenin merdivenle ç ıkılan kı smına göre, sa ğ  duvarında insan 
veya arslan ba şı na, hattâ Timur bayra ğı  i ş aretinde de oldu ğu gibi üç 

yuvarlaktan ibaret dört ayr ı  bölümde kabartma görünüyor. Daha önce 

yan tarafta yatanlara ait dört dede ile ilgili oldu ğu, bunlar ın insan 
ba şı  anlam ına geldiğ i söylentisi de vard ı r. 

Çubuk köyleri türbe ve adak yerleri bak ımından dikkate ş ayandı r. 
Bilhassa Alevi köylerinde, ço ğu dede, baba adl ı  yat ırlara çok fazla ba ğ -
lı lık görülüyor. Önce Yusuf Ziya Yörüldin' ın incelemelerinden bahsede-
ce ğ iz 67 . 

67 Prof. Yusuf Ziya (Yörükân), Anadolu Alevileri ve "Tahtac ılar", Darülfünun Ilahiyat 

Fak. Mec. İ st. 1928, Evkaf Matbaas ı , Y ıl 2. S. 8 mart, s. 109-150. 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20. sa-

yılarda devam eden bu incelemede Çunbuk'taki baz ı  alevi ziyaret, adak yerlerinden bahseden 

yazı  8. sayıdadır. Biz bu incelemelerden faydalan ırken Yusuf Ziya Yörükân, Anadolu'da Dini 

Zümreler: Anadoluda Alevi köylüleri ve Bunlar ın İ tikat ve Adetleri, Hayat, C. 3. S. 56. s. 67, 

Aralık 1927 ve C. 3. S. 60, s. 155 Ocak 1928, Anadolu'da Alevi İ tikatlar ı  4- de Çubuk ilçesinde 

"Kalender ve Seyit Siyami'nin yatmakta oldu ğu Sele köyünde, 5-6 köyün ocakh dedeye (en 

sonunda Çelebi) tabi, bu dedenin zaviyesinin, bir türbe oldu ğu, buraya (hacet) için gelindi ğ inden, 

oradaki fal ta ş ları , geyik boynuzlar ından ve "mezarın altına do ğ ru kırık bir tahta aral ığı ndan 

içinde pamuk, toprak, ta ş  gibi muhtelif manalara delâlet eden şeyler bulunan bir delik" görül-

düğünden, türbe duvarlannda adanan kurbanlar ın kan lekelerinden, burada 4-5gün içinde 

delilerüı  iyileş tiğ inden bahsediyor. Bu incelemelerle ilahiyat Fak. Mec. n ın Çubuk'tan bahseden 

yerlerini kar şı laş tırdık. 
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"Anadoluda Çubuk taraflar ında Abdal köylerinde ve Eski ş ehir 

civarında görülen Alevilik Anadolunun ekser yerlerinde oldu ğu gibi 

"Çelebi koyu" aleviliğ idir. 

Bunların merkezi, Hac ı  Bekta ş  ta oturan çelebidir. Çelebiden son-
ra ikinci derecede merkezler gelir ki bunlar çelebilerle muhabereyi 

idare ederler. Bunlardan birisi Eski ş ehir civarındad ır ve buna üçüncü 

derecede merkezler tâbidir. Üçüncü derecede merkezlerin birisi Kes-

kinde Hasandede köyündedir. Çubuk taki Kark ın kariyesinde bulunan 

ve o civar ı!' en me ş hur ocaklı sı  olan dede, Keskin'e ba ğ lı dır. Ankara 

ş ehri içinde eski kalenin civar ında ve içinde bulunan aleviler Kark ın 
dedesine, Çubuk taraflar ında bulunan (Sele) kariyesi ocakl ı sı  gibi dede-
lerde keza Kark ın'a tâbidirler. Dedelerin umumiyetle mâlumat ı  ağı zdan 

ve atalar ından gördükleri ve belledikleri ş eylerdir. Bunlar için de okur 
yazar tak ımı  da vard ır." (s. 111-112) Yusuf Ziya Yörükân alevilerden 
çok bu dedelerin rak ıya düşkün olduklarını , "herhalde bu dini vazifeyi 
sızıncaya kadar ifa ettiklerini söylüyor. (s. 112) Alevilik hakk ında aç ık-

lamada bulunmak incelememizin d ışı nda olmakla beraber, ara ş t ırmamız 

s ıras ında bilhassa K ırıkkale (önce Keskin)nin Hasandede köyünde, 

türbe ve adak yerleri üzerindeki gözlemimizle ilgili olan böyle bir ba ğ -
lant ıya lüzum hissettik. Bundan ba şka Çubuk taki incelememizle ilgili 
Kalender Sultan (Baba)la ilgili di ğ er dede ve babalar ın kayna ğı  ve bun-

ların akrabahklar ı , dereceleri hakk ında da bilgi bulmaktay ı z. 

... bir hey'et halinde kasabaya gidiyorduk. Uzaktan bir kubbe 

göründü. Buras ı  Hamdi Sultan' ın türbesi imi ş . Hamdi Sultan Karg ın 
Dedesinin ceddi âlâs ı  imiş . Eskiden bu aile (Düdük) kariyesinde oturuyor-
larmış . Fakat Düdük kariyesi sünni olmu ş . Ş imdi orada yaln ız türbe 
kalmış . Hamdi Sultan' ın babas ı  "Kalender", Sele kariyesinde yatar. 

Fakat hali hayat ında her ikisi kar şı ki tepede, Düdük tepesinde oturu-

yorlard ı . . 

Hacı  Bekta ş  Veli, Malat'ya dan Seyit Battal Gazi'nin ziyaretine 
giderken Kalender'i ziyaret etmi ş . Kalender, Pirinin te ş rifini görünce 

"Salak" daki * kuzular ın hepsini pirin kudümüne kurban etmi ş . Ak ş am 

koyunlar gelince mele ş iyor. Hac ı  Bekta ş  bunun sebebini soruyor ve 
kurban edilen koyunlar ı  tekrar Salak'tan ç ıkarıyor, analar ına gön-
deriliyor. Bu sebeple Düdük köyü tepesine Kuzuk ıran tepesi denir. 
Elân kuzular ın yatt ığı  yerler bellidir. Hac ı  Bekta ş  kütüğünde buras ı  
Kuzukıran dergâh ı  diye okunur. Kalender, Sultan Murat'm alemdar ı - 

* Salak-etrafı  çevrilmi ş  yer, sele-kalbur veya elek demektir. Yusuf Ziya'mn makalesindeki 

I numaralı  notu. 
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dır. Muharebe esnas ında kendisinden su istemi ş ler, eline "sele" geçmi ş . 
onunla su getirmi ş . Bu sebeple kabrinin bulundu ğu köye (Sele) denil-
mi ş ." 

Yol arkada ş ları m, bana o civarda görünen tepelerde birer (yat ı r) 
bulunduğunu ve bunlara ait menkibeleri birer birer anlatt ılar. Bu 
kadar yat ır (Evliya) bolluğunu hiçbir yerde görmedim: Dur Hasan 
Baba, Türünlü Baba, Kepçeli Baba, S ır ı klı  Baba, Üç Ba ş , Yalın Gazi, 

Hüseyin Gazi, Yediler ve bunlar ın herbiri bir tepeyi tutmu ş  ve 
her tepe bu suretle yaln ı z maddeten de ğ il, mânen alevileri ruhlar ından 

cezbet ıniş tir. Bu noktai nazardan denebilir ki aleviler, yat ı rlar vas ı -
tas ı  ile vatanlar ının ta şan, topra ğı nı  ulûhile ş tirmi ş lerdir. 

Bu yat ırların tercümeihalleri çok caziptir ve bu hikâyeler taammüm 
etmi ş tir ki sünniler dahi yat ırlardan istiane ederler. Ziyaretlerine gider-
ler ve faydalar ını  umarlar." (s. 120) 

Seyit Siyâmi ve Kalender'in Türbeleri: 

Prof. Yusuf Ziya Yörükân 30 y ı l önce bu türbeleri incelemi ş tir. 
Biz onun incelemesinden sonra edindi ğ imiz bilgilerle, ikisini karşı la ş -
tıraca ğı z"... köye yakla ş mış tı k. Arkada şı m, etrafı  dört duvar ile çevril-
miş  bir yeri gösterdi. Bu Seyit Siyami (Siyam Fâkiye), köydeki büyük 

türbede yatmakta olan (Kalender)in babas ı dır. Gerek Kalender'in ve 
gerek Seyit Siyâmi'nin yatt ıkları  yerler çok dilni ş indir. İ ki tarafı  çamlık 
ve ağ açlık olan müselsel tepelerin aras ından Çubuk suyu ak ıyor. Dere 
kenarı  hep bahçeliktir. İ kisinin de kabirleri, dere kenar ında ağ açlıklar 
aras ındadır. Yalnız Seyit Siyami'nin türbesi yoktur. Çünkü Horasan 
Erenlerindendir. Horasan'dan gelen erenler gayet gazapl ı  ve s ıkıntı lı  
oldukları  için üzerlerinde kubbe tutmazlar. Bu köydeki ocakl ılar da ken-
dilerini Kalender nesline nisbet ederler. Halbuki bunlar, biz (Türkmen) 

değ iliz derler. Karg ın'daki Dede ise hâlis Türkmen olduklar ını  söyedik 

leri halde kendi neslini Kalender'e nisbet ediyordu." (s. 123) Yusuf 

Ziya Yörükân' ı  misafir eden alevi dedesi Kalender'den ve Seyit Siyami'-

den bahsettikten sonra, türbelere delilerin geldi ğ ini ve iki üç gün burada 
kaldıktan sonra iyile ş tiklerini anlat ıyor ve isim sayarak misaller veriyor. 
Ankara ve çevresindeki Erenlerin birbiri ile ba ğ lantı sı  bakımından dik-
kati çeken, Hac ı  Bekta ş 'ı  Seyit Battal Gazi'nin torunu olarak gösteren, 
Hac ı  Bekta ş 'ın 70 000 erenlerle Horasan'dan geldi ğ ini, ona 
dünya ve ahiret sultanl ığı  verildiğ ini, fakat onun yaln ız ahret 
sultanlığı nı  kabul ettiğ ini, her tarafa halifelerini gönderdi ğ ini, 
Kalender'in de onun !midesi oldu ğunu, Seyit Battal Gazinin as ıl 
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adının Abdülvehap Gazi olduğunu, onun babas ının Hüseyin Gazi 
olduğunu, onun da Ankara'da yatt ığı nı , o zamanlar halifenin Ba ğ -

dat'ta oturdu ğunu, bu erenlerin Malatya'dan Huruç ettiklerini, köpek-
lerinin Aya ş  cihetinde Abdüsselâm da ğı nda yatt ıklannı , Seyit Battal' ın 

Kalecik kalesini fethetti ğ i zaman oran ın ahalisinin a ğaca tapt ıklarmı  
anlat ıyor: "Ağ aca AMAN demi ş ler, secde etmi ş ler, a ğ ac ın adı  EMEN 
ağ ac ı  kalmış  Elân orada AMAN a ğ ac ı  diye anılan bir mesire varm ış ." 
(s. 125) 

Yusuf Ziya Yörükân, ö ğ le yeme ğ inde misafirlere kurban kesilmez-
se, muhakkak bir HOROZ kesildi ğ ini, yemek esnas ında, Sahi Merdan 
Pirimiz Hacı  Bekta ş  kelimelerinin geçti ğ i bir dua ile yenme ğ e ba ş landı -
ğı nı  , yemeğ in sonunda "pirlerden, erenlerin ervah ından bahsedilen dualar 
okundu ğunu söylüyor." "Bundan sonra Kalender'in türbesini ziyaret 

ettik. Türbe kârgir ve oldukça muazzam kubbesiyle eski bir tarihe ait 
olduğunu gösteriyordu. Türbenin hiçbir yerinde tarih yoktu. Köylüler 
aras ında buna dair anane mevcut de ğ il. Bu köyün muvahhir zamanda 
te ş ekkül ettiğ i ve türbenin çok eski olduğu anla şı lıyor. Türbenin 
duvannda kan p ıhtıları  görülüyor. Demek ki kurbanlar orada bo ğ az-
lamyormu ş . Türbenin birinci kap ı sından içeri girdik. Burada geyik 
boynuzlar ı  ve bu boynuzlara ba ğ lanmış  birçok çabut parçalar ı  görül-

dü. Kö ş ede tersine konmu ş  bir sütun ba ş lağı  duruyor. 'üzerinde 8, 10 
küçük ta ş  dar, bunlar da fal ta şı  imi ş . Murad ı  olan bu ta ş ları  çift tek 
ay ırı r, aras ına para kar ış tı rır ve niyetine göre cevap al ır. İ kinci 
kap ı dan girince türbe görülür. Burada da birçok bez parçalar ı . Türbe 
örtüsü parçalanm ış , tahminen ondan parçalar kopar ıldığı  anla şı lıyor. 
Türbenin bir tarafında zeminden alt ına do ğ ru bir delik var. İ çinde bez, 
pamuk, ta ş  ve toprak var. Bunlar, eline ne gelirse tefaül edilecek ve 

maalce edilecek ş eyler. Türbe resmen kapal ı  olmakla beraber ş amdan-
ların bakayesi içinde ... Hükümetin nazar ı  dikkatini celbedecek mahi-
yette de ğ il. 

Fakat Kalender'in as ı l calibi dikkat olan yeri, Damlalı  Taş 'taki 
çilehanesidir. Buras ı  köye yar ım saat mesafede. Damlal ı  Taş , büyük 
bir kayadan su s ı zmas ından dolay ı  bu nam ı  almış tı r. 

Burada Hazreti Ali'nin at ı lım izi ve kılıcı= iş areti var. Kar şı  
tepede yatan (yat ır) bir kı zı  takibeder ıniş . K ı z bu ta şı n içine dalmış  
ve ta ş  kı zı  içine ald ığı  için yat ırın bedduas ına uğ ramış . İ lelebed gözü-
nün ya şı  dinmesin. Bundan dolay ı  damlalar devam ediyormu ş . 

Bu uçurum gibi kayamn üzerinde güçlükle gidilebilen bir yerde, 
çilehane, bir ta ş  kovuğundan küçük bir inden ibaret. İnin tavan ı  orta- 
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sma tel ile bir nal parças ı  bağ lanmış . Gerek tel gerek nal parças ının 

etrafı  bez parçalar ı  ile dolu." (s. 125, 126) 

Yusuf Ziya Yörükân, köylülerden ço ğunun ecdadlar ının isimle-

rini bir silsile halinde bildiklerini, ellerinde silsilenameler bulundu ğunu ve 

dedelerin halk ı  kendilerine ba ğ lamak için eski gelenekleri koruma ğ a 

çalış tıklarını  anlatıyor, ve "bunlar ın bu köylerde oturmadan evvel 

nerelerde gezdiklerini ve mensup olduklar ı  ecdat (yat ırlar) ın tercümei 

halini bilenler de görüldü, (sf. 127) diyor. 

Yörükân, Çabuk'taki ziyaret etti ğ i türbe ve diğ er yatırlar hakk ın-

da yukar ıya nakletti ğ imiz bilgiyi veriyor. Alevilerin yat ırlara, erenlere 

çok önem verdiklerini, "o derecede ki baz ı  meçhul kabirler bile ziyaret-

gâh ittihaz edilmi ş tir. Tepelerin re'sinde muhakkak bir yat ır bulunur. 

Ekseriya yat ırların ziyaret mevsimi vard ır. Her yat ırm kendine has 

tesiri ve muayyen maraza Ş ifa vermek hassas ı  bulunduğuna itikat 

edilmektedir." (s. 148) demektedir. Bu meçhul kabirler nerededir, nas ıl 
ziyaretgâh ittihaz edilmi ş tir? Bu makalelerde bu cihete temas edilme-

mektedir. Silsilename ve ecdat ş eceresini bili ş le bu nas ıl uzla ş tırılabi-

liyor, üzerinde durulma ğ a de ğ er görülüyor. Bu yat ır çokluğundan müte-

vellit olacak, nitekim alevi köylerinde cami azl ığı  dolayısiyle "Alevi 

köylerinin hiçbirinde minare ve cami yoktur" (s. 147) denilmesine 

rağmen, Keskin ilcesinin ( ş imdi Kırıkkale) Hasandede köyünde mina-

re ve cami mevcuttur. Yusuf Ziya Yörükân' ın yukarda görülen, Hora-

san erlerinin gazapl ı  olduğu ve kubbesini attığı  da umumi say ılamaz, 

zira Horasan Eri için de kubbeli çat ı lı  olanlar ı  vard ır. Bunu yeri geldik-

çe kaydettik. Prof. Yörükân' ın tesbit etti ğ i şu gözlem, alevilerin ya-

tırlara verdi ğ i önemi bir defa daha göstermi ş  oluyor: "Her ş eyi ho ş  gö-

rürler, olur olmaz ş eylere kı zmazlar. Yaln ız imamlara ve erenlere kar şı  
söylenen sözlere tahammül edemzler." (s. 149) Gerçekten de yapt ığı mız 
ara ş tırmalar Aleviler hakkında bilgi veren yukardaki inceleme ğ i teyit 

etmi ş  durumdadır. Kalender Sultan hakk ında yaptığı mı z incelemede 

bazı  ilâveler görülecektir... 

Kalender Sultan: 

Çubuk ilcesine 12 kilometre kadar bir mesafede bulunan Kalender 

Sultan' ı /1 üstü kapalı  türbesi, Vak ıflarca tâmir de görmü ş tür. Bir yat ır 
kısmı , bir de üstü örtülü giri ş  yeri vard ır. Kalender Sultan, Çubuk çay ı  
yata ğı nın, çayın membama nazaran sol tarafında, tahminen 5-7 derece 

meyilde ve mecraya 80-100 metre uzakta bir yerde bulunmaktad ır. 
Türbe köyün içindedir. Etrafında basit bir duvar vard ır. Türbeye yak ın 
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birkaç meyve a ğ acı , türbenin gerisinde devam eden yamaçta ise epeyce 

ya ş lı  iri mazı , me şe ağaçları  mevcuttur. Türbe i ş lek bir yerde ve hemen 
bitiş iğ inde köy yolu bulunan, ziyareti kolayl ıkla mümkün olan bir ma-
haldedir. Kalender Sultan' ın türbesi yan ında ba şka bir türbe, daha 

açıkcası  ba şka bir adak yeri yoktur. O tek ba şı nadır. Türbedar ı  Kalender 

Sultan'm neslinden geldi ğ ine inanılan birisidir. Türbenin yak ınında 

ayrıca türbedara veya ona bak ıcıya ait hususi bir kulübe yoktur. Türbe 
çok uzaklardan, kar şı dan belli oluyor. Esasen türbenin yüksekli ğ i 3 .50- 

4 .00 metre kadard ır. Üst kısmı  tek kubbedir, uzaklardan kolayl ıkla 

görülebilir. Türbede bir yaz ı  varsa da Kalender Sultan türbesine çok 

sonradan konulmu ş  olabilir. Seleli çok ya ş lı  bir köylüye (dede veya baba 

olması  muhtemel) Hac ı  Bektaş  Veli'nin Kalender Sultan' ı  ziyaretine dair 

bilgisini anlatmasnu rica ettim. Bundan ş iddetle çekindi. İ srarlar ım ve 

israrlarımız uzun müddet devam etti. O, sakall ı , ihtiyar zat:" Anlata-

mam günah, diyor, inat ediyor ve" Yar ım anlat ırsam olmaz, günaha 

girerim" diyordu. Bunu diyen ihtiyar çok fazla rak ı  içermi ş . Avukat 

arkada şı mın israrıyle anlattı . Bu anlat ış la Yusuf Ziya Törükân' ın tes-

bit ettiğ i hikâye arasmda yak ınlık ve benzerlik varsa da, ayr ı  nokta-

ları  olduğu da görülüyor: "Çubuk kazas ının Cücük köyünde Kalender 

sülâlesinden Hamdullah iyile ş mekte iken kendisini ziyarete gelen Hac ı  
Bekta ş ' Veli'ye, Hacı  Bektaş ' ın haberi olmaks ı zın mâliki bulunduğu ku-

zularm hepsini kesip bunlar ı  yemek haline getirmekte iken, kuzusunu 

emzirme ğe gelen koyun sürüsü, kuzular ının emmek için gelmediklerini 

farkedip mele ş meğe baş layınca, gelen misafir kuzular ın ne olduğunu 

merak edip ev sahibi Hamdi'den sordu ğunda, kuzuların kendisine 

ikram olmak üzere kesildi ğ ini öğ renince, "Kalender, bunlar ın uzuvlarım 

bir araya getirdim, bir de Allaha dua edelim; canlans ınlar, tekrar ana-

larına kavu ş sunlar", diyerek istenilen ş ekil meydana getirilip, misafir 

Hacı  Bektaş  dua ve Kalender de "âmin" demek suretiyle Allaha mü-

racat edince, istek kabul edilerek, kuzular tekrar canlan ıyor ve anne-

lerine gidiyorlar. Bu sebepten Hamdi'ye Kalender'den ba şka, sonra 

(Amma da Kuzuk ı ran mış sı n) diye ona ayr ıca Kuzuk ıran adını  takı -

yorlar. Bu sebeple Kalender'e Kuzuk ıran da derler, denmektedir. Bu 

kesilen kuzularm ne kadar oldu ğunu sordum. Tahminen 100 kadarm ış . 

Ziyarete gelenler, bu tarihi bilgiyi biliyorlar. Ziyaret zaman ı  bahar 

ve güz aylar ı  olup, sabahleyin ziyaret ediliyor. Bu ziyaretler ferden 

olduğu gibi gurupla da yap ılıyor. Ayrıca topluca bir istek olan ya ğmur 

duası  maksadiyle de, hep birlikte oraya gidiliyor. 

Bu ziyarete gidi ş te elbisenin temiz veya yeni olmas ına gayret edi-

liyor. Adak yerinde Kur'an'dan sûre ve âyetlerle, dualar okunuyor. 
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Buraya mahsus hususi bir dua yoktur. Giiz ve yaz aylar ında günde iki 
veya üç aile, Çank ı rı , Çubuk ve çevresinden buraya ziyaretçi olarak ge-
liyorlar. Ziyaretçilerin yandan ço ğu kadındır. Daha çok yak ınlardan 
ziyarete geliniyorsa da uzak yerlerden de hiç umulmas ık kimseler geli-
yormu ş . Umumiyetle buraya geli ş te canlı  araçlardan (hayvan; at, e şek), 
köylü traktörleriyle ve bazan da yayan geliniyor. Ziyaretçiler aras ında 
çocuklar da görülüyor. Fakat bunlar ekseriya on ya şı ndan yukar ıdır. . 

Ziyaret, adak yerine lohusa ş erbeti veya su dökmek, ta ş  atmak, mı sı r 
serpmek gibi hareketler yap ılmamakta, yaln ız ziyaret yerinden toprak, 
buradaki deyimiyle (güher) al ınır ve yenilir. Çocuk isteyen kad ınlar bunu 
daha çok yaparlar. Kültür seviyesini ara ş tırmak için sordu ğum soruya 
şu cevabı  aldım. İ tikatla ilgisi olduğundan mektep mezunu da olsa ge-
liyor. Gelenler hiç olmazsa İ slâmiyetin umde ve kaidelerini bilenlerdir. 
Ziyaret yerine, H ıristiyan veya di ğer dinlere ba ğ lı  insanlar gelmiyormu ş . 
Bunu görmemi şler. Bu adak yerine gelinirken, ziyaretçiler yanlar ında 
Kurban, mum getiriyorlar. Kurban orada kesiliyor ve yeniliyor. Para 
da adanarak konuluyor. Yat ıra adak kurbanı  oluyor. Bu kurban ba ş ta 
koyun, kuzu, s ığı r, tavuk cinsi (horoz) dur. Bunlara mum ve paray ı  
(ehemmiyetsiz de ğ erde, kuruş  gibi) da eklersek adananlar bu kadard ır. 
Bez dış arıya, dış arda bulunan ağ aca, türbenin penceresindeki parmakl ık 
pencerelerine ba ğ lanıyor. Sebebini sordum. Bilmiyorlar. Bez, iplik, 
üzerlerinden, gömlelderinden, ba ş  örtüsünden (keten) den, entariden 
koparı lıyor. Dikkate de ğer bir taraf da Don'dan bez veya iplik kopar ı -
lıp bağ lanışı dır. Burada ta ş  yapış tırma veya saçla ilgili bir adak yok. 
Yalnız iplik ve bez ba ğ lanıyor. Birbirlerine bez, iplik vermiyorlar. Ver-
mezleriniş . "üzerlerinden kopanyorlar. Yaln ız yerden cevher —toprak—
alınır, yenilir veya saklan ır. 

Adak yeri etrafında dönme, dönü ş  vardır. Bir veya üç defa dö-
nülüyor. Ba ş langıç noktas ı  seçilir. Dönü ş ten sonra o noktaya gelince, 
'dönmenin bitiş inde ba şlangıç noktas ı  öpülür. Bu, türbenin duvarıdır. 
Adaldar, "adak vaadi mutlaka yerine getiriliyor. Getirilmemesi halinde 
çok izt ırap duyuluyor. Getirilmemesi hali de ğ il de adağı n gecikmesi 
halinden bahsedilebilir ki bu ıztırap verici halden kurtulmak ş ahıs 
için en zaruri bir i ş , bir mükellefiyet (sorumluluk) tan ıhyor. Adak, 
türbede yerine getiriliyor. Kurban kesimi v b Fakat adak adama yaln ız 
türbede, ziyaret yerinde olmuyor. Türbe d ışı nda da —ş ahsın evinde 
v.b. —olabiliyor." Ş u niyetim olursa ... diye apayr ı  bir yerde adanabi-
liyor. Kurban ada ğı  için türbe yanında kurban kesme ğe uygun bir 
yer var. Mum ada ğı  için yer kendili ğ inden doğmuş tur. (Pencere içi gibi). 
Türbenin bakı cısı  mevcut. Yaln ız onun menfaat düş ünmediğ ini, bunu 
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dini bir maksatla, daha çok sevap oldu ğu için yaptığı nı  öğ rendim. Ka-

lender Sultan' ın alevi olduğunu daha önce görmü ş tük. Ziyaretçilerin 

tahminen % 60 ı  alevi, geri kalan % 40 ı  sünni'dir. Sünniler, alevi dede-

si olduğunu bildikleri halde buraya gelirler. Sünnilere bunu nas ıl izah 

edecekleri sorulunca, "biz yaln ız veli olduğu için ziyaret ediyoruz" 

diyorlarmış . Bu ziyaret edilen ş ahsın bir tarikata mensup oldu ğu hemen 
herkes tarafından biliniyor. Buna o çevredeki din adamlar ı  cephe al-

mıyorlar, hiçbir müdahale de bulunmuyorlar. 

Tam bir inançla ziyaret olunan bu zat ı , isteklerinin olmas ı  için 

Allah nezdinde vas ıta kıhyorlar, onun veliliğ inden istifadeye kalk ıyor-
larmış . Bunu efsanevi bir inançla, mistik bir ilgi, heyecan, korku 
ile yapma ğa kalkıyorlar, bu i ş in tahlilini, evveliyatuu yoklama ğı  hiç 

düş ünmüyorlar, daha do ğ rusu dü ş ünmek bile istemiyorlarm ış . 

Kalender Sultan'dan bilhassa şunlar dileniyor: I—Çocuk, 2— Hasta-

lıktan kurtulmak, 3- İş lerinin hayırh olmas ı , 4-Fena yollardan, ş eytan 

ş errinden halâs .edilmesi, 5- Hay ı rlı  yol, yolculuk dile ğ i. 6 " Hasrete 

kavuş ma" ... 

Aşk, birle şme, evlenme hususunda ne adama ne de bir ziyaret ol-
madığı  söyleniliyor. Bu ziyaret yerinde de menfi tarzda, ba şkas ına 

belâ temennisinde bulunulmaz, fenal ık talep edilmez. 

Kalender Sultan'a olan ra ğbet ve ziyaret devam etmektedir. Bu 
çevrede ilk akla gelen ve ad ı  ileri sürülen ş ahıs Kalender Sultan d ır. 
Gül Baba yı  yaş lılar, kadınlar ve eski mahalleliler biliyorlar. 

0 köylerle ilgili kimselerle yapt ığı m soruş turmada, Sele köyünde-

ki Kalender Sultan'la Kuzuk ıran' ın aynı  şahıs olduğunu, Kalender'in 

akrabalar ının da, hepsinin de Kuzuk ıran say ıldığı nı , asıl Kalender'in 

kökünün de Kuzıkıran olduğunu ve orada bu türbeden ba şkası  bulun-

madığı nı  söylemiş lerdir. Çubuk ilcesine kadar tesir eden bu yat ırlarm 

tesir derecesi ve bilgisi hakk ında konu ş tuğum kimseler Cücük köyünde 

Kuzukıran Baba Sultan' ın da yat ırı  var, diyorlar ve Sele köyünde Seyit 
Siyami,nin (kalenderin Babas ı) bulunduğu , Kalender'in evlâtlar ı , Ka-

lender Baba onun ismi, diyorlar, as ıl ziyaretgâhm Seyit Siyami oldu ğu, 

fakat ad ına Kalender denildi ğ ini anlatmak istiyorlar. İncelemelerden 

çıkan netice Kalender Sultan' ın akrabaları  ve ya ş adığı  yerlerin, soyu-

nun, yer, takma ad ve as ıl ad dolayısiyle karış tırıldığı m gösteriyor. 

Fakat Sele Köyünde türbesi olan Kalender Sultan adı  en yayg ı nt ve ziyaret-
gâh sayı lanıdı r. 
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Susuz Köyündeki Çam Ağ acı  : 

Çubuk ilcesine 16 kilometre olan Susuz köyünde yat ı rsı z, iki üç 

çam a ğ ac ından ibaret bir ziyaretgâh vard ır. Oraya ya ğmur duas ına 
çıkıldığı  gibi , muratlar için bez, çap ıt ta ba ğ lanmaktad ır. (Tek a ğ aca). 

Bu ağ açlardan bilhassa birisine ra ğbet fazlad ır. Bu çam a ğ acının kutlu 

tanındığı  yerdeki köy halis bir Türk ve sünni köyüdür. A ğ az ın çok ya ş lı  
olduğu bellidir, fakat buran ın neden böyle oldu ğu hakkında kesin bir 

bilgi edinmek mümkün olmuyor. 

Çubuk ilcesinin yak ınlar ındaki, Yakac ık'tan sonra Memlik kö-

yünde ovaya yak ın bir (Türbe) bulunduğu bu ziyaret yerinden de 

muratta bulunuldu ğu adak adand ığı  (mum, kurban) anlat ıhyor. Kabrin 

üstü açık ta olsa türbe deniliyor. Bu yat ır da üstüne yap ılan türbeyi 

yıkıyormu ş . Yıktırılan türbelerin, halk taraf ından yorumlanışı  burada 

da diğer ilcelerdekine benzemektedir. 

GÜDÜL 

Kasım Dede: 

20. yüzy ı lda Güdül ilcesi hakk ında yay ınlanmış , salnamaler ve di-

ğer eserlerde 68  ilcede de gayri müslim bulunmad ığı nı , bucak oldu ğ u 

zamanlarda da çevrenin dikkatini kültür, iktisat ve müesseseleri bak ı -

mından üzerine çekiyor. Aya ş  ilcesine 25 kilometrelik bir mesafede bu-

lunan Güdül, sunulan bilgi do ğ ruysa Selçuk hiikamdarlar ından Birinci 
Kılınçarslan' ın damad ı , Güdül Bey'in Ankara ş ehrinin hem fatihi, hem de 

valisi olmak ve onun ad ını  ta şı makla 69  ziyaret ve adak yerleri bak ımın-

dan da bir önemi olup olm ıyaca ğı nı  merak ederek inceleme ğ e ba ş ladık. 

Güdül'e iki kilometre kadar bir mesafede Kas ı m dede ziyaretgalmun, 

ayrı ca ba ş ka bir mahalde Dedeağ aç adlı  bir ağ ac ın bulunduğunu gördük. 

Kasım Dede Ziyaret ve adak yeri: 

Türbe tepede, etrafı  ağ açla çevrili, biraz ilerisinde yamaçtan a ş ağı da, 

içinde akar suyu bulunan bir dereye yak ın ve yola tamamen hâkim bir 
noktada bulunuyordu. Türbenin üstü aç ıktı , tek ba şı na idi. Yan ında 

başka bir adak yeri yoktu. Türbenin biti ş iğ inde denecek kadar yak ın 

68 Kamus-ul Âlâm, C. I. s. 506. Aya ş  maddesinde-Güdül nahiyesi-k ı smında Türkiye Kı -

lavuzu, Ankara İ li, s. 275. 

69 (Refi Cevat) Ulunay, Tarihten Bir Sahife, Milliyet, 1958. 

Güdüldeki adak yerlerini incelemede, güdül kaymakam' arkada şı nı  (merhum) Mustafa 

Ârif Arık' ın incelemeyi kolayla ş tırı cı  yardımları  olmuş tur. 
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bir mescit vard ı . Mezarın boyu tabii bir mezar ın boyunun üç misli ka-
dardı . Adak yerinden 100 metre kadar ilerde, ufak bir dere ve çe ş me 
bulunan yerde, tedavi (s ı tma) maksadiyle daha önceleri suya giiiliyor-
muş . 

Kas ım Dede türbesinin ba ş  ucunda "dedenin hayrat ı  sayılan" 
bir Dut ağ acı  vardı . Bu adak yeri bilhassa may ıs ayında kar şı dan, 
yollar ve çevreler yemye ş il bir tepe olarak görülüyormu ş . Evvelce Ka-
sım Dede'nin çevresi evlerle ku ş atılmış  (40 hane kadar) iken bilâhare 
burada oturanlar, türbe ve tekkenin tahribi, arazi darl ığı , iş  bulma 
v. b. sebeplerle Güdül'e, Ankara'ya veya ba şka yerlere göçmü ş ler. 
Bu eski evlerin ta ş  yığı nları  halinde sıra s ıra harabeleri kalm ış . Böylece 
bu Tekke köyü dağı lmış . Kasım Dede ziyaret yerinin ba ş  ucunda ve 
çevresinde bir kitabe bulunmuyor. Sadece yuvarlak mezar ta ş ları  du-
ruyor. 

Burayı  ziyarete gelenler bu ziyaret yeri hakk ında şu bilgiye sa-
hiptirler: Kas ım Dede'nin Genç Osman' ın Bağdat' ı  fethi zaman ında 
ya ş adığı  söyleniyor. Genç Osman Ba ğ dat fethinde iken, Kas ım Dede 
bulunduğu bu yerde, sava şı n cereyamn ı  sezerek, elindeki sopay ı  yere 
vuruyor, "O tarafa, bu tarafa" diye söyleniyormu ş . Bu tarihi 7. yüz-
yı lın baş ları  diye tamamlamak isteyenler oluyor. 

Kas ım Dede için diğ er bir söylenti de ş udur: Dede o yoldan geçen 
askerlere bazlama sunuyor, elinde birkaç bazlama oldu ğu halde baz-
lamalar tükenmeksizin devam ediyor. 0 kadar bereketli ve kerametli 

imiş . Onun "bu kerametleri, iyi, temiz yüreklili ğ i" sebebiyle bir zi-
yaretgâh haline geldi ğ ini, söylüyorlar. Buraya ziyarete gelenler aç ık-
ladığı = bu bilgiyi bilmektedirler. 

Ekmek, bazlama ile ilgili kerametleri Ankara çevresinden ba ş ka 
Türkiye'nin diğer illerindeki ziyaret yerlerinde de, hattâ hazreti İ sa'nın 
ekmekle ilgili ziyafeti münasebetiyle İ ncil'de de görüyoruz. Evliyalar ıxı  
ekmek, yiyecek kerametleri de esasen bir hayli çokluk göstermektedir. 
Ziyaret zaman ı  olarak hususi bir ay ve gün 'tahsis edilmi ş  değ ildir. 
Ziyaret ferd olarak yap ıldığı  gibi, daha ziyade birkaç ki ş i ile de yap ı l-
maktadır. Yağmur duası  maksadiyle bu tepede toplamld ığı  zaman top-
luca ziyaret ediliyor. Ziyaret yerine gündelik k ıyafetle geliyorlar. Dini 

dua dışı nda, hususi bir dua veya tekerlemeye rastlayamad ık. 

Ziyaretin zaman ı  ihtiyacın zuhuru, mıirat, ve dile ğ in tahakkuku 
gibi hemen isteme gibi sebeplerle ilgili. Umumiyetle i ş  zamanlar ı  dışı nda 
veya bir dinlenme zamamnda geliniyor. Ya ğmur duas ı  gayesiyle geli ş i 
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bundan ay ırmak gerekiyor. Ziyaretçiler aras ında kad ınlar daha çoktur. 

Sayı  tahmin etmek mümkün de ğ ildir. Bunun niçin böyle oldu ğunu sor-

duğumuzda, erke ğ in daha çok -vakit alan bir i ş  hayatına sahip oldu ğ u 

ileri sürülmüş tür. Kad ınlar da hissi olarak bir yak ınlık bulunduğu gibi, 

kendi aralar ındaki gündelik konu ş malarda bu ilgi ve inanc ı  kuvvetlen-

dirici hikâyelerin, olaylar ın anlat ıldığı m öğ reniyoruz. 

Buraya Ankara ş ehrinden yalnı z adak maksadiyle gelenlere rast-

lanmamış tır. Daha ziyade çevreden gezme ğe gelenler uğ ruyorlar. Bir 

ziyaret ve bir gezinti (manzaral ı , havadar) yeri ve durumu buna uygun-

dur. Bu yerin ziyaret s ınırı  ortalama be ş  kilometre kadard ır. Çok defa 

yayan geliniyor. Gelenlerin ortalamas ı  haftada 10 ki ş i (so ğuk, kış  v.b. 

gibi engelli günler hariç) denebilir. Bir gezinti, bir oturma yeri (mesire) 

durumu da mevcut olduğundan çocuklar nâdiren de olsa getiriliyorlar. 

Daha önceki y ıllarda (15-20 y ı l önce) çocuklar da ziyarete getirilerek me-

zarın bir tarafındaki toprak bu çocuklara yalat ı lıyormu ş . Böylece o 

çocuk kuvvetli oluyormu ş , hastal ıkları  yeniyormu ş . Oraya önceleri 

gelmi ş  olan bir zat bunu anlatt ıktan, bu topraktan kendisinin de ço-

cukluğunda yaladığı nı  söyledikten sonra, "Günümüzde bu inanç ve âdet 
tavsam ış tır" dedi. Gelenlerin tahsil durumlar ı  ilkokulla, ondan daha 

az ı dı r. İ slâm dini hakk ında bilgileri de vasatt ır. Daha çok İ slâmın 

ş artları  ve ibâdetle olan ilgili k ı sı mlar üzerinde bil- gileri var. 

Ziyaret yerine yemekli gelindi ğ i gibi, adak niyetiyle mum, kurban 

(koyun, horuz) da getiriliyor. Önceleri kurban kesme ğe elveri şli bir 

yer te ş ekkül etmi ş . Hüseyin Gazi Ziyaretgâhmda oldu ğu gibi kurban 

kesmeğe mahsus bir yer yap ılmamış . Esasen Tekke köyündeki Kas ım 

Dede türbesinin (Türbe ve çevresi 20 y ı l önce 1939-40) ta Valilik emriyle 

yıktırılmış ) hem mescit hem de türbedar ı  varmış . Ş imdi ise birisi, koyun-

lar ım otlatma i ş iyle buramn bekçili ğ ini yap ıyor. Türbeye koyun adan-

dığı  oluyor. Bu bekçi bu i ş  için yardım edebiliyor. Adak yerinde mum 
da adanarak yak ıhyor. Gündüz buna dair bir ize ve yan ık muma rast-

lamış  

Ziyaret, adak yeri etraf ında bekçi (türbedar durumunda) görün-
mesine rağmen bu ş ahsın yalnı z ticari bir maksat güttü ğü de ileri 

sürülemez. Ziyaret yerini inceledi ğ im zat ın bir tarikata mensup olup 
olmadığı nı  ara ş tırdımsa da bu hususta sa ğ lam bir bilgi edinmek müm-

kün olmadı . Bu türbenin bulundu ğu köyün Tekke köyü adını  alması  da 

gösteriyor ki bu hârabeler, ta ş  yığı nları  aras ında bir tekke varm ış . Tür-

beden elli metre kadar ilerde bir kamyon tekerle ğ inden iri bir ta şı n 

evvelce üzerine ç ıkılarak ezan okundu ğunu, ba şka bir maksat için kul- 
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lanılmadığı nı  öğ rendik. Bunun mukaddes tan ımp tan ınmadığı nı , ba ş ka 
bir tarihi tesiri ve önemi olup olmad ığı m ara ş t ırdımsa da daima "Hay ır!" 
cevab ını  aldım. Kas ım Dede etrafında bir dönü ş  olup olmadığı na da, 
"Hayır!" kar şı lığı nı  aldım. 

Kas ım Dede'ye bez ba ğ lama, hâlen ziyaretçiler tarafından iyi 
bir gözle görülmüyor. Bez, iplik ba ğ lama, para b ırakma, ta ş  yığ ma, taş  
yapış tırma gibi âdetleri türbe çevresinde görmedik. 

Kızılcık Ağacı  Ziyaret Yeri (Dedea ğaç): 

Bez veya iplik, Güdül'e iki kilometre kadar bir mesafede bulunan 

Dedeağ aç mevkiindeki K ı z ı lcık ağ ac ına bağ lanırmış . Bu ağ aç önceleri 
çok rağbet görüyormu ş . Ziyarete gelen ş ah ı s üzerinden kopardığı  veya 
getirdi ğ i bir ipliğ i, bezi a ğ acın bir tarafına ba ğ lıyor. Ziyaret yeri etraf ın-
da bir dönü ş  olmuyormu ş . Burada bir ada ğı n yerine getirili ş ini tesbit 
edemedim. Fakat Kas ı m Dede'ye adanan bir adak yerine getiriliyor. 
Ziyaretçilerin ço ğunu kad ınlar te ş kil ediyor. Onlar da adaklar ını  yerine 
getiriyorlar. 

Güdül'e iki kilometre kadar ayr ı  bir istikamette hâlen âtil bir 

durumda kalan ve ziyareti kesilen (bilhassa erkekler taraf ından hiç 
ilgi görmeyen) bu yere neden ra ğbetin azalışı n ara ş tırdım. Burada 
okulların tesirinden ziyarete bilhassa hocalar ın (Güdül'de üç cami 

var) bu gibi hareketleri "bid'ad " hattâ " ş irk" olarak gördüklerini ve 

bunu cemaate anlatt ıklarım haber ald ım. Bilgili bir hoca ile bu hususta 
konu ş tum. Hoca "Bu âdetlerin İ slâmiyete s ığ mıyaca ğı  hususunda" 
cemaate telkinde bulundu ğunu söyledi. Hoca ile yapt ığı m görü ş me de 
onun samimiyetle bu gibi hareketleri önleyici olarak çal ış tığı na kanaat 
getirdim. Hattâ hoca bunlarla ilgilenme ğ i bile arzu etmiyordu. Kas ım 

Dede türbesinde bile benim teklifimle Fatiha okumay ı  kabul ederek: 
" İş te ölünün istedi ğ i yaln ı z budur!" dedi. "Yoksa ş u veya bu i ş i yapacak-
mış  gibi onun ruh varl ığı nı  apayrı  bir ş ekilde dü ş ünmek hatalı  olur. 
Dilek, murat Allah'tan dilenir". dedi. 

Hocanın vaazlar ında iyi kar şı lamadığı , uygun görmedi ğ i, tenkit 

ettiğ i ve ö ğütler verdi ğ i bu konuda ald ığı  netice çok dikkati çekecek 

bir seviyededir. Hususi sohbetleri aras ında da bu yolda konu ş tuğunu 

öğ rendim. Türbenin yı kılması , yıkt ırılmas ı , yasak edilmesi gibi hallerde 

bile ziyaret ve adak yerlerinin ra ğbetten dü ş mek ş öyle dursun bazan 

geli ş tiğ ini bile tesbit ve mü ş ahade etmi ş tim. Kanuni yasaklar ın bu âdeti 

örtülü, gizli bir hâle getirdi ğ ini, oraya yemekler götürülerek bir k ır 
gezintisi havas ı  içinde ziyarete gidildi ğ ini, bazen bir tarihi eseri inceleme, 
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veya merak ederek bak ınıyormu ş  gibi ziyarette, murat ve adakta bu-
lunduklarını  ö ğ rendim. Hocalar ın Horoz A dağı , Horoz Kurbanı  hakkın-

da da menfi dü şündüklerini, horozun kurban say ılmıyac ğı na dair dü-

ş ünceleri oldu ğunu i ş ittim.Hele Mum adamak,mum yakmak gibi davranış -

lar ı  bir Hıristiyan âdeti olarak görüyorlard ı . 

Güdül'de Dedeağ aç ziyaretinin, hattâ Kas ım Dede ziyaretinin mu-

rat ve adak yeri halinden ç ıkma durumunu, çevresinde sayg ı  duyulan 

bir ş ahsın dini vaazlarm ın çok büyük tesir ve rolü oldu ğunu bu ilcede 

aç ıkca tesbit etmek mümkün oldu. 

HAYMANA 

Cimcime Sultan: 

Ankara'ya 76 kilometre uzakl ıkta olan bu ilce 70  de Cimcime Sultan 

adl ı  bir evliya, ziyaret ve adak yeridir. Nezihe Araz buradaki ziyaret 

yerini etrafl ı ca incelemi ş tir: Anadolu'nun ba ş tan ba ş a ş ifah sular ülkesi 

olduğunu her bölgenin bir içmesi, bir kapl ı ças ı  ve her içmenin her kap-

lıcan ın da bir evliyas ı  bulunduğunu söylüyor. Gerçekten de içme ve 
kaplı calar ın ço ğunun yanında bir ziyaret, bir adak yeri veya u ğurlu ta-

n ınan bir mahal vard ır. Nezihe Araz: "Sifah kapl ı caların sahibi umumi-

yetle kad ın evliyalard ır. Hikayeleri büyük de ğ i ş iklik göstermez. Küçük 

farklarla hep birbirine benzer." 71  " . .dar bir soka ğa saptık. Küçük bir 

tahta kap ı  vardı ,kilitliydi.Mahallenin çocuklar ı  türbedar nineyi buldular. 

...Aydınlık Ş ip ş irin küçük bir bahçeye gelmi ş tik. Kocaman Bir 

dut ağ ac ı  hemen de yegane gölgelikti. Alt ında küçük bir kabir vard ı , 

ba şı nda, en küçük bir yaz ı sı  bile olmayan küçük bir ta ş . Türbedar nine 

Cimcime Sultan hakk ında hiçbir ş ey bilmiyordu. Na zaman ya ş amış , 
kimin kı zıymış , neden ad ı  Cimcimey'mi ş  ? Nafile ? Onun bildi ğ i tek 

ş ey, çok ulu bir sultand ır, her derdimize ko ş ar, her dile ğ imizi yerine 

getirir, her kara günümüzü ayd ın eder. Bahçeden ç ıkıyorduk ki nine 

omuzunu tuttu: "Nereye gidiyorsun, bir ş ey edilemedin ki" dedi. Ne 

dileyim, ziyaret ettim, kâfi" dedimse de dinletemedim. "Olur mu ya .. 

70 Kamus-ul Alâm, İ st. 1308, C. 3. s. 2006. 

Ankara Yilâyeti Salnamesi, 1325, Tarihçesi s. 174. Yeni kurulmu ş tur deniliyor. Bu tarih-

lerde kasabada müslüman olarak 304 erkek 292 kad ına mukabil, gayri müslim 92 erkek, 49 

kadın var. Köylerde (30083), köylerde gayri müslim yok. (s. 175) 1923 ü müteakip gayri müslim 

görülmüyor. 

Kandemir, Ankara Vilâyeti, Ankara 1932, s. 241-253. 

Türkiye Kılavuzu-Ankara İ li, Ankara, 1946. s. 288-292. 

71 Nezihe Araz, Anadolu Evliyalar ı , Cimcime Sultan. 
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Gücenir sonra, hat ırı  kalır Cimcime'nin" diye ı srar etti. Döndük, men-

dilimi istediler. Cimcime Sultan' ın üzerine serdiler: "E ğer dile ğ in ola-
caksa yar ın sabaha kadar mendil üzerinden dü ş mez" dediler. Ev içinde 
lubunan bir yatır' daha ziyade, hattâ he mnehemen kad ınlar, kızlar 

ziyaret etmekte, evlenmek, çocuk ... gibi dileklerde bulunmakta, ni-
yetlerinin olup olnnyaca ğı nı  anlamak üzere de mendillerini mezar ın 

üzerine sermektedirler. Mum ve kurban adand ığı  da oluyor. 

Adı  ile Arap harflerinin cim'i aras ında bir benzerlik bulanlar var. 

Üvey bir annenin kendi k ı zından çok güzel ve iyi kalbli olan üvey k ızım 

kıskandığı ndan, nihayet onu babas ına yapt ıkları  telkin ve tesirler, kav-
ga döğüşle evden uzalda şmağ a razı  ediyorlar. Babas ını  kı zını  hiçbir 
ş ey söylemeksizin, önceleri yal ın bir tepe olan kapl ıcaların bulunduğu 

sahaya getiriyor. O geceyi orada geçiriyorlar, babas ı  kızmı  bırakıp ka-
çıyor. Yalnız kalan, güne ş  ışığı  alt ında sıcak ve açlıktan bunalan k ız 

hastalanıyor, vücudundan yaralar, ç ıbanlar ç ıkıyor; kızca ğı z tırnak-
ları  ile topra ğı  kazıyor, Tanrı  yerden su kaynat ıyor, onunla yıkanıyor, 
çıbanları  geçiyor. Böylece buran ın namım çobanlar, köylüler her 
tarafa yay ıyorlar. Bu surette Haymana'n ın me şhur kaplıcaları  doğmuş  
oluyor. Bu kı zın kerameti ve duas ının kabul ediliş i sebebiyle öldükten 

sonra büyük bir sevgi ve sayg ı  görüyor ... 

Haymana çevresinde baz ı  köylerde çok eski, latince mezar ta ş -
ları  muntazam bir ş ekilde muhafaza edilmi ş  olarak bulunmu ş tur. Bu 

ta ş lardaki yaz ılar okunmu ş  ve mezar ta ş larının bulunduğu yerlerde de 
inceleme yap ılmış tır 72. Biz de ba ş ka bir bakı mdan soru ş turma yaparak 

bu gibi mezar ta ş larının bulunduğu yerlerde ziyaret ve adak yeri bulu-
nup bulunmadığı nı , bu mezar ta ş larının kutlu tamil') tamnmad ıldarmı  
sorduk. Bunlara herhangi eskiden kalma süslü, oymal ı  ta ş  nazariyle 
baktıklarını  ve bunlarla ilgili bir ziyaret ve adak yeri duymad ıldarmı  
bildirdiler. 

KALEC İ K 

Koçu Baba ve diğerleri: 

Evliya Çelebi'nin_ de üç gün geçirdi ğ i Kalecik Ankara'ya 72 kilo 

metre mesafede tarihi " bir ilcedir. Kurulu ş u 15. inci yüzy ı lı  bulur. Ev-
liya Çelebi, Kalecik İ lcesinin Koçu baba adlı  Türk Köyündeki (Koçu 

72 Prof. Frans Miltner, Haymana Civar ında Bulunan Yeni Kitabeler, Türk Tarih, Arke-

ologya ve Etnografya Dergisi, İ stanbul 1936, Devlet Bas ımevi, Sf. 91-99. 

73 Türkiye Kılavuzu, Ankara İ li, s. 302-304. 

Ankara Vilâyeti Sa1namesi, (Merkadi Mübareke) S. 191. 
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Baba) ziyaretgah ından bahsederken bunun Bekta ş  halifesi de olduğunu 
"Türkmen taifesinin bu babaya gayet mutekit" oldu ğunu söylüyor 
ve şu beyti de ilave ediyor: 

Bu tarik üzre cem'i ömrümüz oldu heba 
Himmetinle şehr ruma gidelim Koçu Baba '. 

Keskin içinde Kalecik kazas ı  nahiyesinde güzel bir köy olan ( Ş eyh 
Ş ami) de, Bayrami Tarikat ından olan ve as ıl adı  Hamza "Ziyaret Haz-
reti Şeyh Şami) kerametinden, onun nas ıl su çıkardığ mdan bahsedi-
diyor ve gene bir beyit söylüyor: 

Hazreti Ş eyh Şami gelip ziyaret eyledik 
Çok ş ükür hakka yine hüsnü ibadet eyledik. (Sf. 416) 

Gene Evliya Çelebi (Kazanc ı  Baba) ziyaretinden ve onun kerametinden 
bahsetmektedir. (Sf. 417) 

Koçu Baba K ırıkkale'nin Hasan Dede Köyündeki Hasan Dede 
Türbesi gibi bak ımlı  değ ildir. Hattâ kısmen harapt ır. Alevi Dedesi 
olduğuna inamhyor. Ziyaret edenler ve adak adayanlar ı  gene az de ğ il-
dir. 

Ankara Vilayeti Salnamelerinde de görülece ğ i veçhile 75  İ lcede Baba 
Nahas ve Ş eyh Davut gibi erenlerin, çevresinde de Ş eyh Âlimî, Ş eyh 
Hüseyin, Mahmut Çelebi, Balı  Ş eyh ve Koçu Baba türbe ve ziyaret 
yerlerinin tarihini kesin olarak tesbit imkans ızsa da, bu ziyaret edilen 
ş ahısların eski bir mazileri bulundu ğu, ço ğunun bir tarikatla ilgisi 
olduğu anlaşı lmış tır. Kalecik'e 4 saat mesafede Çöte Köyünde Bal ım 
Gazi adlı  diğer şöhreti yaygın olan bir zat metfundur. Bu sayd ıklarımız 
ve köylerdeki di ğer erenlerin sayg ı  ve inançla ziyaret edildi ğ i, murat 
(hastalıktan ş ifa, çocuk sahibi olmak ba ş ta geliyor) ve adaklarda bu-
lunulduğu 30 yıl önce buraya (mum, kurban, süpürge, örtü v.b.) u ğ ra-
yan seyyah Kandemir taraf ından ş öyle t asvir edilmi ş tir: 

"Mezarlıklar, harap türbeler, y ıkık pencerelerinde hala binlerce 
bez parças ının düğümünü saklıyan veliler" 76  

Önceleri çok bakımlı  olan türbeler harap olmu ş , muhtelif tesirlerle 
yıkılmış sa da, bilhassa kad ın ve kızların bu murat ve adak yerlerini 
ziyaretleri, onlara sayg ı lı  tavırları  değ iş memiş tir. Iplik, bez Ba ğ lama gibi 
adetleri burada da görüyoruz. 

74 Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, İ st. 1314. C. 2, Sf. 415. 

75 Kalecik o zamana mahsus (1325) olarak bulunan gayri müslim say ı sı  342 erkek ve 354 

kadındır. Ayni ilcede ise müslim 2816 erkek ve 2963 kad ındır. Bütün köylerin nüfusu 40.000 

kadar olup köylerde gayri müslim yoktur. s. 188. 

76 Kandemir, Ankara Vilayeti, Ankara 1932 s. 276. (Kalecik bölümü). 
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KESKIN 

Halil Dede: Haydar Dede: 

Evliya Çelebi'nin "Türkmen Keskin'i" (Seyahatname C. 2.) de-
diğ i Keskin, K ırıkkale İ lcesine 28 kilometrelik bir yolla ba ğ lıdır. Kırık-
kale'yi de dahil edecek olursak Ankara'ya 60 kilometre (K ırıkkale 30 
Km. trenle) kadar bir mesafededir. 7 7  

Keskin'in köylerinde bulunan Halil dede ve Haydar dede'nin tür-
beleri yalnı z bu çevrelerde de ğ il, baş ka ş ehirlerde bile geni ş  bir ş öhrete 
sahipmiş . Yaptığı mız incelemede çok dikkate de ğer türbe ziyaret yeri 
olarak gördüklerimizin ba şı nda gelenlerdendir, diyebiliriz. Halil Dede 
hakkında söylenilenler çok dikkate ş ayandı r. 

Halil Dede: 

Çelebi buca ğı na bağ lı  Türbe Köyünde bulunan ve Btılâ'ya gidi ş  
yolunda I ğde Beli Köyünde inilerek yürünmesi gereken bu türbe, Kes-
kin İ lcesine yaya olarak 5-6 saat kadar sürmektedir. 

Köylüler Onun Alevi olmadığı nı  söylüyorlar. Çevredeki İ lcelerde 
(Kırıkkale) de bu hususta bilgi edinme ğe çalış tım. "Bunların (Halil 
Dede ve köylüleri) aile efradx Budaladı r. Türbelerinden bir ş ey alamaz-
sın. Derhal türbe kap ı sı  kapanır. Türbe içinde bir y ılan vardır. O yılan 
türbe içinde ve türbenin bekçisi gibidir. Türbeye zararl ı  bir hareket 
olmasa ç ıkmıyor. Ziyarete gelenlere sata şmıyor, görünmüyor. Fakat. 
orada y ılan olduğu muhakkakt ır." diyorlar. Halil Dede'nin Türbesin-
den birşey çalanın başı na derhal felaket gelirmi ş . Daha a ş ağı da bahse-
deceğ imiz, Haydar Dede Türbesine ba ğ lı  o köyden olan, Baba Makamın-
da bulunan bir zat, kendi köyündeki türbe ile mukayese etmek suretiyle, 
Halil Dede daha çabuktur. Ona kar şı  kötülük iş lemek isteyenin ba şı na 
felaket çabuk gelir, fakat bizim Haydar Dede ona nazaran daha geçtir, 
felaket daha sonra olur." demektedir. 

Halil Dede'nin Türbesi köyden hariçte köye nazaran a ş ağı dadı r. 
Halil Dede türbede toprak bir mezardad ır. Türbenin her tarafı  açık, 

77 Ankara Vilâyeti Salnamesi'nde, kaza merkezi olarak Maden Kasabas ı  gösterilmekte, 

(Sf. 268-270), 271. inci sayfada da 43.000 müslim 2000 gayri müslim oldu ğu, köylerde hiç gayri 

müslim bulunmadığı  Kasabada iki cami ve iki kilise bulundu ğu hakkında bilgi ediniyoruz. 

Keskin'in 1931 yılındaki iktisadi ve içtimai, kültür durumunu gösteren Kandemir Ankara 

Vilâyeti, Ankara 1932, s. 260-272. de bilgi mevcuttur. Kasabada 1931 y ılında 120 Ermeni bulun-

duğunu bildiriyor (Sf. 272). 

Türkiye Kılavuzu, Ankara İ li, 1946, s. 305-309. Nüfus, Iktisadi durumu (Zirai Kredi 

Kooperatifleri, okul, v.s. dahil) 
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üstü toprak, tepede bir kulübede olmas ına, kap ı sının kapat ılmamasma, 

ba şı nda bir bekçi olmamas ına rağmen, o türbenin içinden kimse bir 
ş ey alam ıyormu ş . Hattâ o köyün davarlar ını  bile çalamazlarm ış , O 
Türbe bütün köyü, köylünün e ş yasım korurmuş .. Buna çok kuvvetli 
bir inançla ba ğhdırlar. Bu Budala denilenler, hastay ı , sı zıh olanları  
sığ arlar, onlar ın sığ adıkları  kimseler mutlaka Ş ifa bulurmu ş . Buna ba şka 

köyden olanlar (Aleviler) da inan ıyorlar. Haydar Dede Köyünden ya ş lı , 
kültürlü bir ş ah ı s bu çevrenin en kuvvetli dedesi budur, diyor. 

Halil Dede'nin fermanlar ı  var. Dördüncü İmam Zeynelâbidin'in 
soyundan geldiğ ine inanıyorlar. 

Halil Dede'ye ziyarete gelenler orada isterlerse bir ş eyi emanet 
olarak b ırakıyor. Bu emaneti kimse alam ıyor, almağ a niyetlenenler 
mutlaka bir zarara uğruyormu ş . Hattâ türbelerin kapat ılmasından 
sonra bazı  yerlerdeki türbeler y ıktırıldığı  halde, Halil Dede'ye önce hiç 
kimse dokunamam ış . Bunun hakikat oldu ğuna tan ıklık edenler çoktur. 
Keskin'de bir tahsildar-Halil Dede ş öyle dursun —onun evlâtlarma, 
borçlar ını  ödeyemedikleri için hakarette bulunuyor, biraz sonra attan 
düşüp bacağı  kırı lıyor, sonra kangren olan aya ğı m kesiyorlar. iyile ş in-
, ce, ikinci defa inat ederek yine gidiyor, hakaret ediyor. O aya ğı  da kang-' 
ren olup kesiliyor. Bu hakikattir, ş ahitleri çoktur, diyorlar. Di ğer tür-
beleri kapatan veya yıkan jandarmalar, nihayet gayretke ş likle Halil 
Dede'nin Türbesini de behemahal y ıkmağa karar veriyorlar. Türbeyi 
kısmen tahrip ediyorlar. Fakat, elleri ayaklar ı  derhal felç oluyor. Tür-
beyi kilitleten 2 jandarma 10 metre ileride dü şüp ölmüş ler. 

Halil Dede'ye her murat için gidilebiliyor. O'na dilekler için bir 
sınır tanımıyorlar. Adaklardan kurban ba ş ta geliyor. 

Haydar Dede: 

Keskin-Kaman yolu üzerinde, Keskin'den yaya 3 saat, Konur'a 
yaya bir saat kader sürüyor". Keskin'in bat ı sında, Hasan Dede Kö-
yünün, güneyindedir. Haydar.Dede'nin Türbesi Böyrek Da ğı 'nın gün 
doğusunda, dağı n-  eteğ ine doğ rudur. Kı zıhrmak ile aras ında bir dağ  var-
dır. Bir yan ı  bir saat kadar yürünürse K ızıhrmak'a ç ıkar. Haydar 
Sultan'a ait ufak Türbenin yak ınında bir kuyu vard ır. Katip Çelebi, 
Cihannüma'da "ve bu Engürü semtinde bir garip ş ey naklederlerki 
Engürü'nün ş arkında Kızı lırmak' ın beri tarafına karip harap bir kilise 
vardır. Anda bir kuyu vardır. Suyu yoktur. İ smine Deliler kuyusu der- 

78 Ahmet Refik, Anadolu'da Türk A ş iretleri (966-1200), İ stanbul 1930 Devlet Matbaas ı . 

s. 197-198, burada Haydar Dede vakf ından bahsedilmektedir. H. 1147. 
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ler. Deli olan kimseyi ol kuyuya keteni ile götürürler. Oraya vard ıktan 
ol kuyuya bakt ırırlar. Ol deli ol kuyuya bakarken ya ölür, yahut ol 
marazdan kurtulur. Engürü halk ında me şhurdur. Hattâ ol kuyu et-
rafında bir azim mezaristan vard ır. Deliler Mezar ı  derler. Sağ  kimse baksa 
asla birş ey görmez ve asla zarar olmaz. Ancak, kibrit kokusuna benzer 
bir rayiha ne ş reder." 79  

Kâtip Çelebi'nin bahsetti ğ i,. yön bakımından güney doğuya düş en 
(Keskin İ lcesinin) güneyinde, K ı zılırmak'm berisinde (do ğusunda) 
olan yer, Haydar Sultan ziyaret ve adak yerlerinden olan ve kuyu hak-
kında da bilgi verece ğ imiz yer olmas ı  kuvvetle muhtemeldir. 

Türbenin tavan k ısmı  betonla yap ılmış tır. Bu kuyunun suyu kay-
nıyor, buğu çıkarıyor, insana baygınlık veriyor. Üstelik suyu so ğuktur. 
Burada kuvvetli kükürt kokusu vard ır. Türbe ve kuyu bir avlu içindedir. 
Türbeye yakın, suyu uzaktan emekle getirilen bir su da vard ır. Buranın 
ziyaretçisi çoktur. Deliler, ak ıl hastaları  tedavi edilmek üzere buraya 
getiriliyorlar. Deliler kuyunun üz'erine yat ırılıyor, uzat ıllyor. İnsan 
bu kuyunun üzerinde ancak birkaç dakika yatabiliyor, kalabiliyor. Daha 
fazla kahn ırsa baygınlık geliyor. Kuyu yerle bir hizada, derinli ğ i üç 
metre kadar. Suyu mütemadiyen kapl ıyor, al, ye şil buhar ç ıkıyor. 
Altında bir çalgı  çalımr gibi ses ç ıkıyor. Kuyunun yar ım metre kadar 
ağ zı  var. Bu a ğı z kısmı  mermer ta ş la kapalıdır. Bir hasta gelince muvak-
katen aç ıhp kapatılabiliyor. Suyu gazoz gibi kekredir, bununla beraber 
içilebilir; hayrete de ğer tarafı  da so ğuk olmas ıdır. 

Bu yer hakkında yaş lı  ve bilgiç kimseler şu bilgiyi veriyorlar: "Ah-
met Yesevi" nin o ğ lu, Rum diyarını  islâmlaş tırmak için geliyor, buradaki 
mücahedede de esir oluyor. Ve Haydar Dede Köyünde bir kuyuya (Deli 
Kuyu) hapsediliyor. Babas ı  çok uzak mesafeye ra ğmen hissediyor: 
of! diyor, O ğ lunun hapsolunduğunu söylüyor. Nihayet Onu kurtar ı -
yorlar. Babas ını  ziyaretten sonra gene dönüyor. Tekrar mücadele edi-
yor, oraya yerle ş iyor. Fakat bu yandaki kâfirler tekrar tekrar döndük-
leri için "buranın kâfiri amma keskinmi ş  T" diyor." Bu hikâyeyi ba şka 
ba şka yerlerden ve birbirinden habersiz kimselerden dinledim. Baz ı  
ş ahıslar daha ayrıntıh ve etrafl ı  anlatıyorlar: Haydar Sultan İ slam Or-
dusu başı nda çarp ışı rken, Bizanshlara esir dü şüyor. Bu kuyunun bulun-
duğu yere Haydar Sultan' ı  hapsediyorlar, buras ı  O'nun zindanı  oluyor. 

79 Katip Çelebi, (Kitabı) Cihanniima, s. 633, 634 (633 mükerrer). 

80 Küprülü Zade Mehmet Fuat, (Prof. Fuat Köprülü), Türk Edebiyatmda ilk mutasavv ıf-
lar, İ stanbul 1918 Matbaai Amire, Ahmet Yesevi'nin Hayat ı  ve Menkıbeleri h. s. 31-96 ve Ahmet 

Yesevi'nin Halifeleri ve Tarikat' hakk ında s. 97-133. Hoca Ahmet Yesevrnin eseri hakkmda s. 

134-182 ve Ahmet Yesevrnin Tesirleri muakipleri hakk ında s. 183-201. 
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Üzerini ta ş la örtüyorlar, art ık yeri belli olmuyor. Ahmet Yesevi: 
her kim benim o ğ lumdan haber getirirse diye konu ş uyorsada nihayet 
kendisi Güvercin donuna girip O'nu zindanda buluyor. O ğ lunu burada 
çok periş an bir halde görüyor. Memleketine götürmek istiyorsada O, 
ben gitmem diyor. Babas ı  dönüyor. Fakat O'da babas ını  son defa 
görmek üzere Doğan Donuna girip babas ının yanına ula şı yor. Tek-
rar bu çevreye dönerek islâmla ş tırmak istiyor. Fakat yedi defa müslü-
man olup dönüyorlar. "Hazreti Pir buran ın ne keskin kâfiri var! Diyor." 

Hazreti Pir bir defa daha Türkistan'a gidiyor. Tekrar buradaki Türk 

memleketine avdet ediyor. Eceli ile vefat ediyor. "O kuyuya Haydar 
Sultan' ın çile çektiğ i kuyu" denilir 

Haydar Dede'yi buralarda en önceki erenlerden tan ıyorlar. Hoca 
Ahmet Yesevi'nin o ğ lu olduğuna inan ıyorlar. Diyar ı  Ruma ilk gelen-
lerdendir, diyorlar. Hac ı  Bekta şı  Veli, Türkistan taraflar ında iken Hay-
dar Dede ondan çok önce buraya gelmi ş tir, demektedirler. Biz o çevredeki 
ş ahıslarla, içlerinde (baba) olmu ş  zatlarla olan konu ş malarımı zda bunu 
böylece tesbit ettik." 

K ış  hariç, bilhassa yaz ın ziyaret ediliyor. Deliler, İ zmir, Sivas, 
İ stanbul taraflar ından getiriliyorlar. Hatta İ stanbuldan Yahudiler de 
buraya geliyorlar. O ğ lu deliren bir yahudi, Istanbul'da tedavi ettireme-
diğ i oğ lu ile birlikte, buraya, inceleme yapt ığı m günlerden bir kaç ay 
önce gelmi ş . Bir hafta kadar buradaki tedaviye devam etmi ş , o buğuya 
oğ lunu üç defa bakt ırmış . Fazla olursa insan kendinden geçiyor, bay ı -
lıveriyor. Yahudinin o ğ lu (ad ını  ve adresini biliyorlar) iyile ş miş . Buradan 
çok memnun ayrılan yahudi, bir çok hediyeler göndermi ş , oraya gaz 
ocağı  bile göndermi ş . 

Bu kuyu tedavisinde Ş ifa niyetine adaklar adan ıyor. Ş ifa bulanlar 
kurban kesiyorlar. Kurban ada ğı  burada da ba ş ta geliyor. 

Haydar Dede Türbesine k ı sır kad ınlar da çocuk istemek üzere ge-
liyor, çocuk diliyor, kurban ad ıyorlar. 

81 Köprülü Zade Mehmet Fuat (Prof. Fuat Köprülü), Türk Edebiyat ında İ lk Mutasavvı f-
lar, İ stanbul 1918 Matbaai Amire s. 60, 61, Ahmet Yesevi'nin O ğ lu Haydar ve Onun 12 Ya şı nda 
"Başı na Taç ve beline kı lıç ku ş atı"lıp 5000 sava ş çıyla sava ş a gidi ş i ve ş eyhin oğ lunu gönderir-

ken "her nasılsa Allah adım anmadığı ndan" ordunun yenildi ğ i, Haydar' ın esir edildiğ i, maiye-

tinin kılıçtan geçirildi ğ i, Haydar' ın 7 yıl hapiste kaldığı , Horasan ahalisinin Bedehş an kafir-

lerinden çekmedikleri kalmad ığı , nihayet gelip Hoca Ahmet Yesevi'ye yalvard ıkları , O'nun Alla-

ha münacaat ettiğ i ve birdenbire tekke kap ı sında Hac ı  Bektaş ]. Veli belirdiğ i, Ş eyhe selam verip 
eş iğ e yüz sürdü ğü, Bekta şı  Veli hemen şahin kıyafetine girip uçtu ğu, Haydar' ı  eseretten kur-

tardığı , sonra onun Anadolu'ya Yesevi'nin emriyle gitti ğ i v.b. Velayetname için Hac ı  Bekta şı  
Veli'den naklediyor. 
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Kesilen kurbanlar ı , çoban ve diğ er ş ahıslar yiyormuş . 

Suyun tahlilini yaptırmış lar. Ş işeye koyamıyorlarmış , ş işeyi patla-

tıyormuş . Suyun tazyik etti ğ i anla şı lıyor. Bu ğuyu tahlil ettirip ettir-

mediklerini sordum. Buğuyu tahlil ettirememi ş ler. Sudan radyo aktif 

Işadamı  kaybolması  ihtimali kuvvetle beliriyor 82 . 

önceleri doktorlar ın tedavide ba ş arı  sağhyamadıkları  akıl, ruh ve 

sinir hastalar ını  barındırmak üzere tam te şkilat varmış . Deliler için 

hususi odalar, bak ı cılar V, B. Tekkelerin kapat ıldığı  türbedarl ık ve bu 

gibi iş lerin yasak edildi ğ i günlerden sonra ,bu gibi vazifeliler i ş lerini b ı -

raktıklarından, delileri, akrabalar ı , yakınları  getirerek, kuyunun kapa-

ğı nı  açıp koklatmak mecburiyetinde kalm ış lar. Buraya üç yerine 4 defa 

gelen, belirli nefesten fazla alanlar, koklayanlar bay ı lıyor, daha fazla 

bu buğudan, havadan teneffüs etmi ş se derhal ölüyorlarm ış . Bakı cıların 

nezareti olmadan kendi kendilerine tedaviye giri ş ilmesi ve hastanın bu 
buğuda, havada fazla tutulmas ı  ve koklatılması  sebebiyle ölenler olmu ş . 

Halil Dede ve Haydar Dede'lerin (sülâksinin) ellerinde fermanlar ı  
olduğu söyleniyor. Bu fermanlarm kimde oldu ğunu tesbit, fotokopisinin 
alınması  günlere ve güvendirme ğe bağ lı  bir iş  olmakla beraber, müm-

kündür. 

1925 Yılında türbelerin kapat ılması  ve türbedarl ıklarm . kaldırıl-
ması  ş ehirlerde tatbikata intikal etmekle beraber, buralarda 1927 de 

Haydar Dede'nin Türbesini kapatm ış lar. Buran ın kapat ılması  ve kısmen 

tahribinde rolü olan müftünün gözünün kör oldu ğunu, kuyuyu dol-
duramn 2 y ıl sonra başka bir vak'a münasebetiyle b ıçaklanıp öldürül-

dü ğünü, kısaca bu çevrede türbeler,. dedeler rahats ız eden, y ıkt ıran, 

tahkir eden kimselerin ba ş larına felaketler geldi ğ ini , hattâ hepsinin öl-

düğünü, ismen anlatmak suretiyle teyid etmek istiyorlar. 

Hacı  Bekta ş ]. Veli'nin Türbesinden al ınan bir çok e şyalarının, topuz, . 

tesbih (sığ anırmış ) v. s. toparlan ıp Ankara'ya (Etno ğ rafya Müzesi ola-
cak) götürülmesi zaman ında, Haydar Dede Türbesinden de baz ı  e şya-
ların alınmış  olduğunu ileri sürüyorlar. 

Haydar Dede ve di ğ er türbelerin tarihçesinin ve haklar ındaki diğ er 

bilgilerin derlenip yay ımlanmas ım, bu çevreli, tahsil sahibi kimselere 

82 Haydar Sultan Tekkesi ile kar şı laş tırılması  ve böylece muhtelif hikâyeler, ad benzer-

likleri v.b. 

F. W. Hasluck, Bekta ş ilik tetkikleri, mütercimi• Rag ıp Hulüsi, İ stanbul 1928 Devlet Mat-

baası  s. 63. "Anadolu'nun dini tarih ve etno ğ rafyasma dair tetkikat merkezi ne şriyatı : 1" 

(Ankara civarında Haydar Es Sultan Tekyesi ) ve (Notlar) kısmında "Haydar, Hoca Ahmet 

ve Karaca Ahmet hakk ında" s 85-86. F. W. Hasluck, Christianity And İ slam Under The Sul-

tans, Vol. 1, Oxford 1929 The Clarendon Press, s. 52-53. 
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söyledim. Halil Dede ve Haydar Dede hakk ında bir kitap kayna ğı  olup 

olmadığı nı  da ara ş t ırdım. Haydar Dede'yi Evliya Çelebi'nin ziyaret 

ettiğ ini, "Yeti ş , ya Hacı  Bekta şı  Veli" adl ı  bir kitapta k ısaca Haydar 

Dede'den bahsedildiğ ini bildirdiler. Ara ş tırmamıza ra ğmen böyle bir 

kitab ı  henüz ele geçirebilmi ş  

Haydar Dede'yi benimseyen köylülere göre, muhtemelen Haydar 
Dede Alevi'dir. 

Keskin'de Hac ılar Köyünde Ş aban Dede (Sar ıkaya) adlı  bir Türbe 

bulunduğunu haber ald ımsa da bunun hakk ında bilgi edinmek ve ye-

rinde bir inceleme yapmak mümkün olamad ı . Bunun ayr ı  özellikleri ol-

duğu hakkında bir bilgi mevcut de ğ ildir. 

KIRIKKALE 

Hasan Dede: 

Ankara'ya demiryolu ile 30 kilometrelik bir mesafede bulunan 
K ırıkkale, 1923 yılından sonra geli ş en bir ilce olmakla, ş ehir içerisinde 

bir türbe, bir ziyaret, adak yeri bulunmamaktad ır. 

Hasan Dede Keskin İ lcesine 8-10 kilometre, ba ğ lı  olduğu K ı rık-

kale'ye kara yolundan 10-12 kilometre kadar bir mesafede 83  alevilik 

bakımından da me şhur Hasan dede köyündedir. " Câminin minare ta-

rafından ilk türbe Hasan Dede'ye, ikinci türbe O'nun o ğulları  Ş eyh Ha-
lil İ brahim ve Ş eyh 'Mustafa ile, k ı zı  Ümmühan Ana'nın müş terek tür-

b eleridir 

Hasan Dede ziyaret edilen, murat dilenen ve adak adanan, kera-

metine ve evliyal ığı na inanılan bir zatt ır. Her nevi murat için ziyaret 
ediliyor, mum ve kurban adan ıyor. Ziyaretler ferden veya topluca da 
yapılmaktad ır. Köy çocuklar ı  da topluca ziyaret ediyorlar. 

Hasan Dede Camiinin (yap ı lışı  h. 1014) ön duvarlar ında kap ının sol 

kısmında, duvarla ayni hizada bulunan, yüksekli ğ i bir metreden biraz 

83 Kandemir, Ankara Vilayeti, s. 272-273. 

Türkiye Kılavuzu, Ankara lli, s. 293-296. 

84 Kum Ahmet o ğ lu Naci, Anadolu Etnolojisi ve Etno ğ rafyas ı : Türkmen Baraklar-III, 

İ s (dergisi), C. 14 S. 79, s. 56-57, Ist. 1948 "Barakların asılları  alevîdir, Keskin'in Hasan Dede 

Köyünde yatan Hasan Dede'nin oca ğı na bağ lıdır". s. 56 "Baraklar aras ında Hasan Dede'nin 

menkı beleri söylenmektedir." s. 57. 

Kumahmeto ğ lu, 1944 yılında tlkü'de yay ınkıdığı  bir makalesinde Hasan Dede 

köyünden ve Hasan Dede'den bahsetmektedir. 
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fazla olan, 20-30 santimetre kadar uzunlu ğunda, 15 sm kadar enlili-

ğ inde bir dörtgen ayrıca saygı  ve ilgi gören bir ta ş  vard ır. Parlak, siyah, 

beyaz cilâh mermere benzeyen bu ta ş a ziyaretçiler taraf ından el sürü-

lüyor, öpülüyor. 

Kendilerini Türkmen olarak bilen ve Horasan diyar ından geldik-

lerini anlatan buradaki dede ve babalar tarihi bilgiye de sahiptirler ". 

Hasan Dede'nin babas ı nın Horasan Diyar ı  Karaman'da ya ş a-

yan Ş eyh Yakup olduğunu, h. 970 de buraya geldi ğ ini, tarikat cihetin-

den (Hac ı  Bekta ş 'ın ondan 300 sene kadar önce oldu ğunu biliyorlar) 

bağ lı , Balım Sultan zaman ından olduğunu, mür ş idinin Balım ve Ot-

man Baba olduğunu, Hasan Dede'nin nefesleri bulundu ğ unu, E ş ref 

Oğ lu diyerek yazdığı nı , hattâ bir fıkıh eseri yazd ığı nı , elinde ferman ı  
mevcut oldu ğunu ara ş tırmalarımda öğ rendim ve Ş er'iye sicilini v.s. 

gördüm86. Bu bilgi hakkında ba şka kaynaklardan ara ş tırdım, bir Alevi 

Babas ı  olan Kırıkkale'ye yerle ş ip orada ma ğ aza açm ış , yaş lı  bir zattan 

da ( İ . Ö). teyiden şu bilgiyi ald ı m: h. 970 yı lında bu memlekete Hora-

san'dan 7 dervi şle geliyor. "Hazreti Pir" Bal ım Sultan'a var ıp ondan 

nasip istiyor. O'da "Anavarza Kalesine git, orada 4 a ş iret var onları  
kendine tâbi k ıl "diyor. Hasan Dede Günde şli, Beydili, Kuyumcu ve 

Gökçekli a ş iretlerini kendine tâbi k ılıyor. Bunların milli türküleri var. 

Keskin civar ına yerle ş iyorlar. Hasan Dede'nin emrinde padi ş aha çok 

yardımları  dokunuyor. Hasan Dede Viyana seferine de i ş tirak ediyor. 

Fermanda bunlara dair i ş aret vard ır. 

Hasan Dede Köyünden Hasandede oğ lu Abdullah Demirhan ise:Gün-

de ş li, Beydili, Kuyumcu ve Gökçekli ad ındaki 4 a ş ireti ile Hasan Dede'nin 

Köyünü be ğenip -Sarı  Selim veya Süleyman zaman ında- yerle ş tiğ ini, 

camiye ba şlattığı nı , kendisinin ayni zamanda hoca olduğunu fakat 

85 Enver Behnan Ş apolyo, Etnolojik Köy Ara ş tırmaları , Ankara'da Beydili A şireti; 

Türk Yurdu, S. 3 (236). Eylül 1954. 

86 Hasan Dede Câmiinin yap ıldığı  tarih h. 1014 (1605), Hasan Dede Türbesinin yap ı lış  
tarihi 17. inci yüz yıl. Ankar Ş er'iye sicili: 83. Belge Nu. 540. Hasan Fak ı  Zaviyesi için v(i ı it 

olan Fermam Ş eriftir. Emir-ül Ilmera-ül-Kiram keb ir-ül-kübera-ül-fiham zülkadri ve'el ihtiram 

sahib-ül izzi ve'el-ihti şam... 

(Hasan Dede Zaviyesi, Hasan Fak ı  Zaviyesi olarak geçiyor. Ferman ı  ş erifin tarihi 

h. 1116 dır.) 
İ mza 

Be-Makamı  Konstaniyye 

El-Mahzura 

Bu fermanda diyar ı  Karaman'dan geldi ğ i, vakfı  zaviye-i Hasan Fakı  Veled-i Ş eyh Yakup Fa-

kı , mezkıir Ş eyh Hasan Fakı  8 nefer dervi ş an ile diyar ı  Karaman'dan gelüp zaviyeye ve vak-

fına müsaade edildi ğ i hak. 
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camiyi kızının ikmal ettiğ ini anlattı . Câmi duvarındaki ta şı  Kırıkkaleli 
(Hac ı  Ömer Ağ a) Ali Akyürek'in Dedesi Hac ı  Ömer Ağa Mekke'den 
getirtiyor. Mekke'deki mukaddes ta ş a (Haceri Esvete) benziyormu ş . 
Cami yap ılırken getiriliyor. Hac ı  Ömer Ağ a 40 ş inik buğday ile bir öküz 
vakfediyor. 

Abdullah Demirhan; Çubukta gözden geçirdi ğ imiz Kalender Dede'-
nin, Hasan Dede'nin ça ğda şı  olduğunu söylüyor. Bu hayali alevilerinin 
en büyük piri Hasan Dede tan ıyor 87 . 

Hasan Dede'yi ziyaretde türbe içine girilip bir defa dönü ş ten son-
ra duyuluyor: "Esselâmü Aleyküm Nuru Muhammet Mustafa, Esselâmü 
Aleyküm Nuru Aliyül Murtaza ..." denilerek hep bir a ğı zdan tekrar-
lanıyor, sonra 12 imamın adı  sayı lıyor. Isteyen 2 rekât namaz k ı lıyor. 

Türbelerin kapat ılmas ı  zaman ında Hasan Dede-  Türbesinden 4 
sandık e şya ve 4 imaret kazan ı  alınıp götürülüyor. Bunlar kilim, seccade, 
mum, örtü gibi adanmış  eşyalardır. Ve vakıft ırlar. Haydar (Dede) 
Sultan' ın (daha önce Haydar Dede h. 600-700) müritleri yoktu. Haydar 
dede Köyü halk ı  Hasan Dede'yi (h. 900-1000) sayar. 

Hasan Dede Köyü muhtar ı , Hasan Dede'nin nefeslerini, m ısralar ım 
vecitle okumaktad ır (muhtar ın adı  Hüseyin İ lhan'dır). Hasan Dede'nin 
E ş refoğ lu'na (ölümü 1469)" nazire ve târizlerini, bu köy halk ının çoğu 
ezbere bilmektedir. Zaten ş iirleri çok bak ımlı  türbesinin duvarına cam-
'atılmış  levhalar halinde as ılmış tır. 

Keskin-K ırıkkale yolu kenar ında bir set üzerinde olan türbeler ve 
cami yakınında bulunan bir çe ş me de vardır. Buraya H ıristiyanlar 
(Amerikalılar) ziyarete gelmi ş ler ve büyük ş amdanlar hediye etmi ş lerdir. 
Bunun örnekleri çoktur. Fakat bunlar ın bir adak olup olmad ığı nı  tesbit 
güçtür. 

87 Enver Behnan Ş apolyo, Ankara'da Beydili A şireti, Türk Yurdu, Sa. 236. Eylül 1954, 

s. 222. 

88 Abdülbaki Gölp ınarlı , Mevlâna'dan sonra Mevlevilik, s. 435. Muhtar, Hasan Dede'nin: 

Eş refoğ lu al haberi bahçe biziz gül bizdedir ile ba şhyamnın ve Hasan Dede'nin o ğ lu Şeyh Halil 

Ibrahim'e söylediği: Hasan Dede ci ğerciğ im sızılar: böyle imiş  mukadder de yaz ılar Gurbetteki 

sı lasım arzular: Hubbül vatan minel iman Ibrahim, m ı sralar ını  vecitle söylemektedir. Bu 

hususta Abdülbaki Gölp ınarlı  şu bilgiyi veriyor: "Köçek: ev -niyaza ve bilhassa yeni semâ, 

çıkaran genç muhibbe "köçek" ve "Mevlâna köçe ğ i" denirdi. Ayrıca herhangi bir dedenin, yahut 

şeyhin hücre veya daire hizmetine bakan ve onun terbiyesi altmda bulunan dervi şe de "filânın 

köçeğ i" derlerdi. E şrefoğ lu'ya (ülm. 1469) tariz yollu, Hasan Dede taraf ından söylenen me şhur 

nefeste: Tekkelerin çiçe ğ iyiz Dervi ş lerin gökçe ğ iyüz 

Hacı  Bekta ş  köçe ğ iyüz Edep erkân yol bizdedir. Dörtlü ğ ünden anlıyoruz ki bu 

tâbir, Bekta ş iler tarafından da kullanı lmış tır. ihtimal Kalenderi veya Haydarilerden geçen bu 

tâbir, sonradan Mevlevilere mahsus terimlerden olmu ş tur." (Sf. 435), Mevlâna'dan Sonra Mev-

levilik,  Gölpınarlı . 
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KIZILCAHAMAM 

Mehdi Dede: H ızır Dede: Dikmen Dede: 

Ankara'ya 86 kilometre mesafede bulunan K ı zılcahamam 89  içeri-

sinde bir adak yeri tesbit edemedik. 

Köylerden, AM Köyü 90  yakınında Mehdi Dede'nin bir ziyaret ve 
adak yeri olduğunu, buraya bilhassa çocuk sahibi olmak için "ba ğ lan-

mağa" gidildiğ ini, kurban, mum veya o ğ lan çocuğu olursa Dede'nin 
adının konulduğunu öğ rendik. 

Örencik Köyünün 91  Dikmen dede ve h ı z ı r dede ziyaret ve adak yer-

leri o çevrede tan ınmış t ır. Bu yerlere hastal ıktan kurtulmak, çocuk 

sahibi olmak gibi dilekler ba ş ta gelmek ve kurban, mum gibi yiyece ğ e 

ve ayd ınlığ a ait adaklarla beraber do ğ acak çocu ğun o dedeye adanarak 

adlanmas ı  gibi hareketleri tesbit ediyoruz. Bu ziyaret ve adak yerlerine 

ferd olarak veya topluca gidilebiliyor. Husus! ziyaret günleri yoksa da 

umumiyetle iyi havalarda ve i ş  dışı nda gidildiğ ini öğ reniyoruz. Bunlar-

dan ba ş ka Dikmen ve Hızır Dede'lere ya ğmur duâs ı  için gidildi ğ ini, su, 

tepe, a ğaç münasebetinin burada da bulundu ğunu öğ reniyoruz. 

Ankara Vilâyeti Salnamelerinde "Merkad-i mübareke" ba ş lığı  al-

tında ba şka ziyaret yerlerinden de bahsedilmektedir: Ş eyhler Kö-

yünde92  "Hazreti Ömer-fil Faruk (Radyallahu anh) efendimizin sülâlei 

fâhirelerinden Ş eyh Ali-ül Semerkandi"den ve kerametlerinden ve ora-

daki Sığı rcık Suyu'nun nereye götürülürse kar ın ve kanatlar ı  beyaz 

bir nevi s ığı rc ık ku şu "olduğu ve ha ş erat yedi ğ i hakk ındaki söylenti" 

anlat ılmakta, "Kürt ve Çeki köylerinde Encik Dede Sultan ve Hasan 

Baba ziyaretleri" ö ğfilmektedir93 . 

Çeltik buca ğı na ba ğ lı  Verimli köyünde, "Turasan Ş ah bini Duman 

Ağ a'nın türbesi vard ır. Bu türbenin 600 y ıllık bir tarihi oldu ğu ileri sü-

rülmektedir ". 

89 Kamus-ul Alâm, C. 6. s. 4791. Yabanabad maddesi. Kandemir, Ankara Vilâyeti, An-

kara 1932, s. 279-290. 

90 Türkiye Kılavuzu, Ankara İ li, Ankara 1946, s. 298-301. Dr. Mehmet Tu ğrul, Ankara 

Örencik ve Ahi Köylerinin Türküleri, Halkevi Ne ş riyat ı  Nu. 28. Ankara 1945, Recep Uluso ğ lu 

Bas ımevi, s. 8. 

91 Aynı  eser, s. 7. 

92 Kandemir, Ankara Vilâyeti, ( Ş eyhler Yaylas ı), s. 289. Ş eyhler Köyü hakk ında da bilgi 

verilmektedir S. 289, 290. 

93 Ankara Vilâyeti Salnamesi, (1325), s. 192. Yabanâbat h. "Merkad-i Mübâreke" bahsi 

s. 199. 

94 Türkiye Kılavuzu, Ankara İ li, s. 298• 
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K ı zılcahamam türbelerinden (Nall ıhandaki gibi) farkl ı lık ve özellik 

görülmemekle beraber, o köy çevresindekiler taraf ından ilgi ve rağbet 

bulmakta, manevi bir destek, bir yard ı mcı  sayılmaktadır. 

NALLIHAN 

Emrem Sultan: 

Nallıhan ilcesi, Ankara'dan 162 kilometre kadar uzakl ıkta ve zi-

yaret ve adak yerleri bak ımından çok dikkate de ğer bir mevkide bu-

lunmaktadır 95 . 

Nallıhan ilcesinde inceleme ve ara ş tırma s ıras ında ilkönce Emrem 

Sultan (Tapduk Emre) ı  önemle söylüyorlar 96 . 

"Nallıhan kazas ının 3 saat mesafesinde Emrem Sultan Kariyesinde 

Kibar Evliyaullah'dan Emrem Sultan Hazretleri ve Tekke Kariyesinde 

de Veliyyü mü ş arinileyhin kerimeleri Bac ım Sultan Hazretleri defin-
hâk-i ıtırnak olup illeti cununa müptalâ olanlar, mü ş arünileyhanın kab-

riıı i ziyaretle ş ifayab olduklar ı  mücerrebattand ır." 97  denilerek gerek 

Emrem Sultan, gerek Bac ım Sultan hakk ında 60 yıl önce de saygılı  bir 

durum ve inanç belirmi ş  oluyor. 

Bu çevredeki halk, köylüler taraf ından tanınan ve inanılan, ziya-

ret ve adak yeri halinde bulunan bir çok türbeler aras ında, Emrem 
Sultan, Bac ım Sultan ba şta geliyor. Bunlardan ba şka ş imdiye kadar 

incelediğ imiz yerlerde rastlamad ığı mız apayr ı  ziyaret ve adak yerlerini 

burada buluyoruz. 

Nall ıhan'a yaya 3 saat kadar süren, takriben 16 kilometre kadar 

bir mesafede bulunan; yak ınlarda Etibank tarafından Türbesi kubbeli 
olarak yap ılan Taptuk Emre Türbesi, tatl ı  bir meyil üzerinde bulunuyor 

ve halk tarafından büyük bir ilgi ve sevgi ile ziyaret ediliyor. Türbe yol 

üzerinden görülebiliyor. Türbenin ön taraf ı  ağ açlı , meyve bahçelidir. 

Türbe yakınında su yoktur. Su köyde bulunuyor. Köyün ad ıda Emrem 

95 Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 1314 tabi, C. II, s. 459. E. Ç. "Müslüman köyüdiir" diyor. 

Ankara Vilayeti Salnamesi, 1325, s. 148-154. 15989 islam ve 923 gayr ımüslim kayıthdır. 
Kandemir, Ankara Vilayeti, s. 232-237. Türkiye K ılavuzu, Ankara İ li, s. 210-212. 

96 Tapduk Emre ile Yunus Emre aras ındaki münasebet hakkında, bu çevredeki yerli 

zatlar aras ındaki söylenti ve köylülerin bilgisi ile "Türk Edebiyat ında İ lk Mutasavvıflar" eser-

deki bilgi arasında baz ı  farklar mevcuttur. Köprülüzade Mehmet Fuad, Türk Edebiyat ında ilk 

mutasavv ıflar,Istanbul, 1918, Matbaai Âmire, s. 290, 291, 301, 302, 303. Yunus Emre'nin hayat- ı  
hakkında• Ayn ı  eser, s. 289-320, Yunus Emre'nin eseri, tesiri ve muhataplar ı , s. 320-394. 

97 Ankara Vilayeti Salnamei Resmisi, İ stanbul h. 1318, s. 146. 
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Sultadd ır. Bir kilometre ilerden Sakarya Nehri geçmektedir. Emrem 

Sultan'a bilhassa kı sır kad ınlar geliyor ve çocuk Biliyorlar. Mum götü-

rülüyor, kurban kesiliyor. Buran ın adaklarının mum ve kurban oldu-

ğu anla şı lıyor. Taptuk Emre'yi ziyarete yak ı n çevredekilerden ba ş ka 

uzak yerlerden de geliyorlar. 

Emrem Sultan Köyünde Türbenin kar şı sında 500 metre kadar 

ilerde, öksürük, bo ğmaca için çok ş ifalı  sayılan, bir çocuk s ığ acak kadar 

ortas ı  delik yerden (ta ş ), hasta çocuk geçiriliyor, bu s ırada 3 ihla's oku-

nuyor, çok ş ifah neticeler ahn ıyormu ş . 

Emrem Sultan' ın hikayesi, incelememizde aç ıklamağa çalış aca ğı -

m ız Bac ım Sultan'lada ilgili bulunduğundan bu çevrede ince farklara 

rağmen anlat ılan birbirine benzeyen deyi ş leri naklediyoruz: 

Yunus Emre'nin hocas ı  olan, Yunus Emre'nin hizmet etti ğ i Taptuk 

Emre'ye, Yunus odun ta şı ma anında bir ara "of" diyor. Ama olan Tap-

tuk Emre bu "of" üzerine al ınıp, "mademki ş ikâyetçisin art ık hizmetin 

bana haramd ır." diyor. Yunus oradan ayr ı lıyor. Aya ş  civarında 2 ev-

liya ile karşı la şı yor. Onla da ac ıkmış lar. Erenler dua ediyorlar, önlerine 

birer kap yemek ç ıkıyor. S ıra Yunus'a gelince, Yunus Emre: "Yarabbi 

Onlar neyi anarak dua ettilerse, ben de onun huzurundaki sevgisine 

ediyorum" diyor, Yunus'a 3 kap yemek geliyor. Di ğer erenler ş a şı -

rıyorlar. Onlar Yunus Kulunun a ş kına demiş ler. Yunus, bunun üzerine 

pi ş man olarak Taptuk'a dönüyor. Taptuk'un kar ı sı  Yunus'a: "Kap ı  
e ş iğ ine yat, Taptuk geçerken sana de ğı leğ i ile dokunur ve (kimdir o ?) 

diye sorarsa ben de (Yunus!) derim, (bizim Yunus mu?) diye sorarsa 

seni kabul ediyor demektir." diyor. Taptuk Emre'nin "Bizim Yunus 

mu?" demesi üzerine, Yunus kalk ıp Taptuk'un elini öpüyor. Bir müddet 

sonra Taptuk as'as ırn atarak Yunus'a: "Ara, onu bul" diyor. Yunus 

yedi ve yetmi ş  yı l onu arıyor, nihayet buluyor, bulduğu yerde vefat edi-

yor ve oraya gömülüyor 9 8  . 

Emrem Sultan' ın kadın-erkek münasebeti ile ilgilendirilerek ç ıka-

rı lan (K ı zı  Bacım Sultan ile Dervi ş  Yunus Emre'nin Sakarya k ıyılarm-

daki da ğ lardan odun kesmeleri ile ilgili) dedikodular ın yanlışı m belirt-

mek üzere, ate ş le pamuğu bir araya koymu ş , ate ş  yanmış , pamuk yan-

mamış , böylece dedikoduuculara bir ders vermi ş tir. 

98 Yunus Emre Divanı , (Burhan Toprak) İ stanbul 1953 ink ıl8p Kitabevi 3. cü bask ı . 

Abdülbaki Gölp ınarlı , Yunus Emre Divana İ stanbul 1948 Ahmet Halit Kitabevi, 

C. 2, 3. "Türk Klâsikleri serisi: 4" Faiz Demircio ğ lu, Yunus Emre'nin mezar ı  hakkında notlar, 

Türk Folklor Ara ş tırmaları  C. 4, Sa. 95. Bu makalede Sar ıköydeki mezarın Yunus'a ait olmad ığı , 

Yunus Emre adlı  ba şka bir şahsa ait olduğu öne sürülmek isteniyor. Nezihe Araz, Bugün Yunus 

Emre Günü, Yenisabah 25 /5 /1958. Abdülbaki Gölp ınarlı  yaymı : 
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Naki Tezel'in derledi ğ i bilgiler aras ında Yunus'un kap ı  e ş iğ ine yat-
masi ile ilgili olan Bac ım Sultan'd ır. Bu yaz ı daki bilgide Taptuk Emre'-
nin kirpik ve ka ş e çok olduğu için gözünü örttü ğünden önünü göremedi ğ i, 
kap ı da yatan Yunus için "bu kim" diye sordu ğu, K ı z ı  Bacım Sultan' ın 

"Yunus" dedi ğ i, o da "bizim Yunus mu ?" deyince, Yunus'un Taptuk 
Emre'nin eline sarı lıp öptüğü belirtiliyor. Emrem Sultan "Sen kendine 
malik değ ildin ş imdi bu sırra vak ıf oldun; o halde bu asay ı  at ıyorum, 

gözle ... nereye giderse oraya git yat" diyor. Asay ı  at ıyor, asâ Sar ıköye 
düş üyor. Yunus 5 y ıl sonra Sar ıköyde asay ı  buluyor ve orada ölüyor" 

"Taptuk Emre, Selçuklular devrinde Türkistan taraflar ından geler-

ek Emrem Sultan Köyüne yerle ş miş . Geldikleri tarih 600 tahmin olun-
maktadır. Bir çok vakfiyeleri varm ış . Hala Evkafta kay ıtları  vard ır. 
(Bac ım Sultan Vakfından) diye senetler ve beratlar mevcuttur." " 

Emrem Sultan'da "Taptuk Emre"yi ziyarette, sayg ı  ve abdest e-
sast ır. Burada define oldu ğunu sanarak , kazma ğa yeltenen ve kazma 

gömülü bulunan Taptuk Emre'nin ba şı na değ ecek ve ses ç ıkaracak ka-
vak kadar i ş i ileri götüren, birbirinin candan arkada şı  olan 3 ki ş i, bu 

hadiseyi müteakip basit bir sebeple bozu ş uyorlar, ve birisi iki arkada-
da şı nı  da öldürüyor. Bu tarafta görü ş tüğümüz ş ahıslar bunu Emrem 
Sultan'a yap ılan sayg ı sı zlığı n cezas ı  olarak kabul ediyorlar. 

Bacım Sultan: 

Tekke Köyünde Türbesi olan Bac ım Sultan çok dikkate sayan bir 
ziyaret yeridir. Bac ım Sultan Taptuk Emre'nin k ı zı dır, böyle olduğuna 
inanı lıyor. Bac ı m Sultan Türbesinin bulundu ğu Tekke Köyü Nall ıhan'a 
15-16 kilometre kadard ır. Ya ğ murlu ve karlı  havalar hariç, ziyarete 
gidilebilir. Türbe tepededir, etraf ında ard ı ç ağ açları  ve yakınında yol 
vard ır. Buradaki tek ziyaret ve adak yeridir. Türbenin yak ınında kö-
yün bekçisi bulunmaktad ır. Türbe bu çevreye hakim bir mevkide olup, 
bat ı dan balulmca 7-8 saatlik köyden görülüyor. Ba ş ucunda bir yaz ı , 
bir kitaba yoktur. Türbeyi ziyarete gelenler Bac ı m sultan'ın "tarihini", 
hikayesini biliyorlar: Bac ım Sultan, Hamza Sultan' ın oğ lu Ulvi Sultan 
(Hulbiye Sultan)a gelin gidiyor. Bac ım Sultan' ı  yolda, erenler mevkiin-
de kaybediyorlar. Bunun üzerine dönüp babas ı  Taptuk Emre'ye ba şvu-
ruyorlar. O da "gidin, gelin orada, ... yerdedir." diyor. Geliyorlar, Onu 
bir ard ıç ağ ac ına dayanmış  olarak (halen o semtte gömülü imi ş ) öylece 
durduğunu görüyorlar. Kocas ı  olacak zat için "ben buraya kadar geldim, 

99 Naki Tezel, Rivayetten Gerçe ğ e: Nallıhan ve Yunus Emre, Ülkü (Dergisi), C. 6, S. 63, 

s. 13-14, Ankara 1 /May ı s /1944. 
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o da buraya kadar gelsin" diyor. Böylece evleniyorlar, orada kal ıyorlar 

ve oras ı  köy haline geliyor. 

Bacım Sultan' ın Türbesinde, 4 erkek, 3 kad ın, 3 hizmetçi'den.ibaret 

10 kabir daha vard ır. Tek çat ının altında 3 ayrı  oda var. Kap ı dan girince 

hizmetçiler, sa ğdaki odada erkekler (4 ki ş i), solda da 3 kad ın yatmak-

tad ırlar. Büyük hürmet gören Bac ım Sultan'dır. 

Bac ım Sultan oradan gelip geçenlerin yemesi, içmesi, bar ınmas ı  
için odalar yapt ırdığı ndan köyün de ad ı  Tekke oluyor. 

Bacım Sultan' ın hayat hikâyesini anlatan bir ilâhiden birkaç m ı sra 

naklediyoruz: 

Eren lere selâm verdik ; 

Öğ lenin dal vaktinde namaza durduk, 

Selâm verdik, gelin kayboldu. 

Benim ad ı m Bac ı m Sultan 

Senin adı n Hulbiye Sultan, 

Yunus e ş iğ imizde yatan 

Ben Allah ın aşı k ıy ım, 

Zikr-i tevhid mâ ş ukuyum, 

Peygamberler derviş iyim. 

Gelirlerin düğünlerde ba şı na kına yakıhrken söylenilen bir ilâhiyi 

"Nallıhan'da bütün kad ınların bildiklerini söyleyen Ali Öztürk, bunu 

da "Aba'dan yazd ığı nı" Naki Tezel, Nallıhan ve Yunus Emre adl ı  
yazı sında belirtmektedir: 

Emrem Sultan'a İmralı m, 

Hâcet namazın k ı lalım, 

Hayır duası n alalı m, 

Emrem Sultan, Bac ı m Sultan. 

Yunus e ş iğ imizde yatan, 

Dertlililere derman katan 

Emrem Sultan, Bac ı m Sultan 

Emrem Sultan bir ki ş idir, 

Evliyalar yoldaşı dı r, 

Emrem Sultan Bac ı m Sultan. 
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Sağ  yan ı nda oğ lu yat ı r, 

Sol yan ında k ı z ı  yatı r, 

Var kendini nf ı ra battı., 
Emrem Sultan Bac ı m Sultan. 

Türbesinin önü güller, 

Güllerde ötüş ür bülbüller 

Bana Emrem Sultan derler 

Emrem Sultan Bac ı m Sultan. 

Türbesinin önü vefa, 

Orada sürerler sefa, 

Ceddim Muhammet Mustafa, 

Emrem Sultan Bac ı m Sultan. 

Naki Tezel, suretini ald ığı  bir beratta Bac ım Sultan'dan ve onun 

vakfiyelerinden bahsedildi ğ ini, Bac ım Sultan' ın Tekke Köyü civar ındaki 

vakfiyelerine ait tapu kay ı tları  bulunduğunu anlat ıyor. Onun incele-

mesi Yunus Emre'nin as ıl mezar ını  tesbitle ilgili oldu ğundan yaz ı sının 

bütünü bu görü şünü ispatlama ğa matuftur "°. 

Taş lık bir tepede etrafında ard ı ç a ğ açları  bulunan, üstü çat ı  olan 

bu türben in 200 metre kadar a ş ağı s ında, suyu kova ile çekilen bir 
Kuyu bulunmaktad ır. Suyu tuzludur. Bunun sebebini inceledim: 

Bacım Sultan hamur yo ğururken "baban geliyor" demi ş ler. O'da 

sevinçle fırlayıp, tarlalara do ğru ko ş muş . Elinin hamurlu oldu ğunu 

görünce babas ına kar şı  sayg ı sızlık olaca ğı ndan ürpererek, birden 
toprağ a diz çökmüş , Allaha yalvarmış . Toprağ a eğ ilip: "Ç ık ya mübarek" 

demiş , oradan hemen su ç ıkmış , Bac ım Sultan'da ellerini yumu ş . 

Bac ım Sultan'ın bu yaptıklarını  ziyaretçiler biliyorlar. Bolu tara-
fından, Eski ş ehir çevresinden ziyarete geliyorlar. Hattâ önceleri (40-50 
yı l) Istanbul'dan bile zincirli deliler getiriliyormu ş . Deli, 5-6 gün Tekke 

Köyünde kahyormu ş . En ziyade kara sevdaya iyi geliyormu ş . Burada 

iyile ş enler, iyile ş meyenlerden daha çokmu ş . 

100 Naki Tezel, Yunus Emre'nin Mezar ı  hakkında "Sarıköyde, Erzurum'da, Konya Ak-

saray' ında, Sivas civarında, Kula ve Salihli aras ı nda, Sand ıkl ı 'da, Keçiborlu'da ve Bursa'da" 

olduğuna dair iddialardan Sar ıköy'ün delillerini üstün buluyor. Gerçi baz ı  yerlerde Yunus ve 

Taptık mezarları  yakındır. Fakat Taptık'ın kızı , akrabaları , vakıf kayıtları , beratlar v.b. ile Sa-

rıköy ve Nalhhan çevresinin delilleri üstün görülüyor. Yunus Emrenin Karaman'da yatt ığı  ve 

oralı  oldu ğu iddiası  ve delilleri de dikkati çekiyor ve bu konuda tart ış malar devam ediyor. 

Cahit Oztelli, Yunus Emre ve ş iköri Tarihi, Türk Dili, XIV, 165, 1 Haziran 1965. S. 618-621. 
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Bacım Sultan'a ziyarete gelen veya getirilenler, ba ş ta kadın-erkek 

sevdas ı  ile, akıl, ruh hastal ıkları  ile ilgili olanlar ve kı sır kadınlardır. 

Buradaki adak Kurbandı r. İ kinci olarak adak maksad ı  ile mum 

getirilmektedir. Ziyaret için hususi bir gün, zaman mevcut de ğ il. Tek 

veya toplu olarak gelMiyor. Buna dair bir hüküm verilemiyor, bununla 

ilgili kesin bir kaide yoktur, Ziyaretçilerin say ı sı  belli olmuyor. Baz ı  
yı llar çok ziyaretçi geliyormu ş  , bu yıl günlerce yatan bir ziyaretçi 
gelmemiş . Uğ rayıp geçmiş ler. Geçen y ıl (1957) Bolu'dan ziyaretçiler 

gelmiş ler. Gelenler ya ş lı , genç, kad ın, erkek, çocuktur. Ekseriyetle ka-
dınlar veya kadın deliler getiriliyormu ş . Delileri ba ğ lama, bakma usul-

leri olduğu gibi önceleri bu i ş in uzmanı  durumunda olanlar da varm ış . 

Azgın deliler, tokmaklar veya a ğaç aras ına bağ lanıyor, okunuyor, s ı -

vazlanıyor. Ziyaretçiler, hastalar canl ı  araçlar veya ciplerle getiriliyor-
muş . 

Buraya getirilen hastaya fazla yiyecek verilmedi ğ i, perhiz, ettiril-

diğ i, hattâ müshil verildi ğ i gibi bilhassa deli "Bacı m Sultan' ın Ş ifalı  
Suyu"nda yıkanıyor (su hamurla kar ış tığı  için tuzlu imiş ), kova ile su 

alınarak içiriliyor. Eve bile götürülerek içiriliyormu ş . Bu suyun mü-
lâyim tuttu ğu anla şı lıyor. 

Gelenlerin ş ahsiyeti, kültür derecesi kar ışı k. Her kültür seviyesin-

den kimseler geliyormu ş . Bu yeri ziyarete gelenlerin İ slam dini, İ slam 

bilgisi ve İ slâmiyetin geni ş  ruh ve anlamından ziyade ş artlar ı  ve ibâdet 
hakkında oldukça bilgileri varmış . 

Önceleri din fark ı  gözetmeksizin H ıristiyanlardan da gelenler olu-
yormu ş . Köy halkı  tarafından onlara da çok iyi muamele ediliyormu ş . 

Fakat yak ınlarda gelen bir h ıristiyan ziyaretçiyi hat ırlamıyorlar. 

Buraya gelip bir kaç gün kalanlar, yiyeceklerini v.s. köyden temin 

ediyorlar. Deli iyile ş irse adak kurban ı  kesiliyor. Kurban kesme i ş ini 

köyün bekçisi yap ıyor. Kurban i ş i ile, tedariki vesairesi ile köyün ima-
mı  ilgileniyormu ş . Kurban kesmek istenilmezse, kat'iyen talep veya 
ısrarda da bulunulmuyormu ş . Kurbanlar; koyun, keçi, s ığı rdır. Horoz 
ada ğı  ve kurbanı  burada olmuyor. Kesilen kurban yak ındaki köylüye 

dağı tı lıyor. 

Kurban adağı ndan ba şka çocuk dile ğ inde bulunan kadınlar, adak 

mahiyetinde, ince tülbent gibi veya çuhadan, çuhaya benzer bir bez 

(tülbent) al ıp, ş imdi tahtadan, a ğaçtan çatma yap ı lıp mezar üstünde 

olan yerin üzerine koyuyorlar, getirdikleri e şyanın ucunu da, kimse 

kullanmasın diye koparıyorlar. Eskiden burada ustal ıkla yap ılmış  bir 
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sanduka varm ış . Onun üzerine s ıra s ıra yayarlarm ış . Kurban, tülbent 
adağmdan ba şka, seccade, kilim, türlü haz ır veya i ş lenmiş  örtüler bu-
raya arma ğ an ediliyormu ş . 

Ziyaretçi, türbenin içinde Yedi defa dolan ıyor. Yedi defa doland ık-
tan, bu dönmeyi tamamlad ıktan sonra, kad ınlar, türbe odas ında bu-
lunan Bacım Sultan' ın baş  kı smını  öpüyorlar. Sonra seccade de iki rekât 
namaz kı lıyorlar, (Müslümanlar). 

Erkekler, kad ınların gömülü bulunduğu tarafa girmiyorlar. Er-
kekler erke ğ i, kadınlar kadına ziyaret ediyor, murat ve adakta bulu-
nuyorlar. 

Adağı  olanlar, muratlar ı  olmuş sa mutlaka adaklarnn yerine getiri-
yorlar. 

Kurban kesme ğe mahsus bir yer yap ı lmamış tır. Fakat al ışı lan bir 
yer vard ır. Maamafih hangi taraf olursa kurban kesilebilir. Mum, 
örtü gibi ş eylerin yerleri vard ır. 

Ziyaret ve adak yerinin yak ınında bekçi bulunmaktad ır. 

Akı l, ruh, sinir hastalar ına mahsus saçla ilgili bir durum olup ol-
madığı nı , saç ada ğı  gibi bir hareketin burada bulunup bulunmad ığı nı  
ara ş tı rd ı m. Böyle bir ş eyi burada da bilmiyorlar. Yaln ız getirilen delilerin 
saçlar ımn kesildiğ i , yıkand ıkları , temizletildikleri, hoca= (önceleri) 
onlarla konu ş tuğu, hocay ı  en azg ın delillerin sayd ıkları , onun yan ında 
uysalla ş t ıkları , hoca= delileri s ıvazlay ıp (masaj ş eklinde) telkinde 
bulundu ğu, tedavi zaman ında delilerin mülâyim tutulduklar ı , az ve 
belirli yemek verildi ğ i yüzde seksen ş ifa bulduklar ı , gelenlerin ve getiren-
lerin bu inançla geldikleri anlat ılmaktad ır. 

Köyde deli mezarlığı  bulunup bulunmad ığı na ara ş tırdım. Yalnı z 
delilerin gömüldü ğü bir mezarlığı n bulunduğunu ö ğ rendim. Ad ına da 
Deli mezarl ığı , denilmektedir. 

Evvelce hastalar ın tedavi edildiğ i bu yere, "hükümet taraf ından 
Çorbalı k para" veriliyormu ş . 

Türbe y ıkmak ve türbe e şyalar ın alıp atma veya satma gibi olay-
ların nas ı l inanç ve sonuçlara yol açt ığı  ara ş tırı linca, burada da di ğ er 
yerlerdekine uygun olay ve sonuçlar anlat ılmaktad ır: 1939-1940 y ılında, 
oraya ba ş  çavu ş  ve maiyetinin atlarla geldikleri, hem türbeyi tahrip, hem 
de e şyalar ı  alıp Nallıhan'a satmaya götürdükleri, tasah fakat neticeden 
memnun bir ş ekilde hikaye ediliyor. Baç ş avuş  türbe mahallinde birde 
türbeye ve yatanlara a ğı r hakaret te bulunuyor (vak'ay ı  ismen tafsilât ı  
ile anlatmaktad ırlar.). Ba ş çavu ş  türbeden dönü ş te at ından yuvarlanı - 
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yor. At ı  derhal ölüyor, kendisi yaral ı  olarak evine dönebiliyor. Eve 

dönü ş ünde kar ı sını  çıldırmış  buluyor. Kar ı sını  ve kendisini tedavi ettir-

mek üzere alelacele Istanbul'a gidiyor. Bir daha da Nall ıhan'a gelmiyor. 

Ba ş çavu şun dine, imana söverek balta ile türbenin ah ş ap kısmını  kı r-
dikim, 12 hayvana türbe e ş yalarının sar ılıp yüklenerek Nall ıhan'a ge-

tirildiğ ini, çok ucuz fiatla, örtü, seceade, kilim, hali, ş amdanlık v.s. bir-

çok e şyarl ın alenen sat ılığ a ç ıkarıldığı nı , hiç kimsenin almadığı nı , 

e ş yaların öylece y ığı lı  kala kald ığı nı , fakat din cephesi çok zay ıf birisi-

nin aldığı nı  (bunun adını  da tesbit etmi ş , diğer vak'alar gibi muhtelif 

ş ah ı slar tarafından teyid edilmi ş  olduğunu belirtmek isteriz.), halk ın 

buna ho ş a gitmeyecek bir ad takt ığı nı  (gâvur) anlat ıyorlar. Bu tecavüzü 

müteakip baz ı  ormanc ı larm da türbe ile e ğ lenip sata ş tığı nı , oradan ay-

rılır ayrılmaz, ormandan hücum eden bir domuz taraf ından bunun 

karn ının parçaland ığı nı , bu yaka üzerine ormanc ılarm, de ğ il türbeye 

Tekke Köylülere bile dokunmayacaklar ına dair tövbe ettiklerini ilave 

ettiler. 

Üçüncü olarak tesbit edilen ve gerçek oldu ğu ara ş tırmalarımıza 

göre tezahür eden bir vak'ada ş öyle cereyan ediyor: 

Nallıhan'a yaya 3 saat kadar süren, takriben 15 kilometre kadar 

mesafede bulunan Karahisar Kozlu Köyüne oral ı  bir hac ı  hayrat olarak, 

uzak mesafelere boru dö ş etip su getirmek istiyor. Borular ı  masraf ederek 

alıyor (muhtemelen 1948 y ı lı) fakat muhtarla aras ı  açık, birbirlerine 

düş man durumda olduklar ından muhtar "Ilac ının suyunu akıtmıyaca-

ğı m" diyor: Anla ş mazlık kaymakama aksediyor. Hac ı , "Mademki öyle 

Tekke Köyüne vereyim" diyor. Fakat muhtar ve kaymakam, (ba şka 

hangi sebepler araya kar ışı yor, bunu incelemedim) borular ın verilmesine 

de raz ı  olmuyorlar. Hatta muhtar, "borular ı  burada çürütece ğ im" diye 

orada burada söyleniyor. Birkaç gün sonra muhtar' ın oğlu çıldırıyor. 

Tekke köyüne muhtaç oluyor. Çocu ğunu endi ş e ile oraya götürüyor. 

Tekke köylülerin kabul edip etmiyeceklerini soruyor. Tekke Köylüleri, 

arada hiçbir olay geçmemi ş  gibi, onları , oğ lunu kabul ediyorlar. O ğ lu 

yukarı da belirtti ğ imiz esaslara uyularak tedavi ediliyor. Türbeyi ziyaret 

ediyorlar. Muhtar ın oğ lu Ş ifa buluyor. Sonra bir k ı sım dö ş enmi ş  borular ı  
kendi eliyle sökerek: "Aman, al ın götürün"diyor. Halen Tekke Köy ünde 

bu borular kullan ılıyor ve oradan köye su ak ıyor. 

Akdere Köyünde Hoş ebe: 

Nallıhan'a 2-3 kilometre kadar bir yerde, Akdere köyünde bulunan 

Ho ş ebe yat ırı  (Türbesi diyorlar) Ankara'da ş imdiye kadar inceledi ğ imiz 
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çevredeki türbe, yat ırlardan apayr ı  bir mahiyet gösteriyor. Ziyaret 

yeri yüksek bir tepenin yamac ındadı r. Etrafında üst tarafında Ard ı ç 
A ğ açlı  bir koruluk vard ır. Ho ş ebe'den 10 metre kadar a ş a ğı da, içilebilen 

bir su vardır. Bu yer, bir mesire yeri olarak kullan ı lıyor. Bu "türbe" 

çevresinde içki içilip oynan ıyor. Bu zât ho ş  görürmü ş , eskiden mum di-

key, bez bağ larlarmış ,. Bu yer insana büyük bir ne ş 'e, e ğ lence tesiri yap ı -
yor. Ho ş ebe, ne ş 'elenmeğ e yarıyormu ş . Önceleri burada bayram edilirmi ş . 

Hı drellez günü oraya gidiliyor, 0 gün orada geçiriliyormu ş . Diğ er za-

manlarda pek seyrek gidiliyor. Tamamiyle bir e ğ lenme yeri olan Ho ş e-

be'nin mezar ına hemen biti ş ik, düzlük bir yerde oturuluyor, içki içiliyor, 

hattâ Ho ş ebe'nin üstüne bile dökülebiliyormu ş . Tasa, ac ı  da ğı tmak ve 

Ho ş ebe'nin e ğ lendirici yakınlığı  dolayısile içki bile yarı  ş aka, ayarı  ciddi 

oraya s ıçratı lıyormu ş . Dökülmesi halinde gülü ş üyor, seviniliyormuş . 

Bütün bunları  Hoş ebe'nin ho ş  karşı lıyaca ğma, onun ne ş e muradı  ile 
gidenlere yard ım edece ğ ine inanılıyor, buna kar şı  sanki bir adak yerine 
getiriliyormu ş  gibi topra ğı na içki dökülüyor. 

Gebe Sak ızhk: 

Nalh Kozlu Köyünde bulunan Gebe Sak ızlık Türbesinin he-
men yanında bulunan Sak ızlık ağ ac ı , bir insan gövdesinin iki üç 

kulacı  kadar büyüklü ğünde yabani Ş am F ı stığı  ağ ac ı  dikkati çe-

kiyor. Çocuk dileyen kad ını  bir koca gibi bu türbeye sat ıyorlar. Kadın 

bahsetti ğ imiz ağ ac ı  kucaklıyor. Çocuk olmas ı  için bu hareketi yaparken, 
kurban da ad ıyor. Çocu ğu olursa kurban ada ğı nı  yerine getiriyor. Ço-

cuğu ya ş amayan kad ınlar da, çocu ğunun ya ş amas ı  murad ı  ile buras ını  
ziyaret ediyor ve kurban ad ıyorlar. Sığı r, koyun, horoz kurban ediliyor. 

Bu ziyaret yerine deliler de getiriliyormu ş . 

O taraftan olanlar bu dedenin (Cafer Sad ık, diğ er adı  Rahim Baba) 
olduğunu 'söylüyorlar. Bayrakl ı  bir çerçeve içinde kitâbesi de mevcut-
muş . 

S ıtmaya tutulanlar, üzerlerinden bir "çul", "bez" kopar ıp oradaki 
ağ açlara (ard ı ç ağ ac ı) as ıyorlar. Burada binlerce bez as ılı  duruyormu ş . 

Bu as ılacak bez, iplik evden de al ınıp götürülebiliyormu ş . 

öksürük Taşı : 

Nallıhan' ın doğusunda, kasabaya 20-25 kilometrelik bir mesafede 

bulunan Ye ş ilyurt (eski adı  Harami) köyünde bir türbenin yan ında bu-
lunan ta şı  yallyorlar. Veya toz haline getirerek yiyorlarm ış . Bunun 
öksürüğ e çok iyi geldiğ ini, öksürüğü geçirdiğ ini inançla söylüyorlar. Bu 

ziyaret yerinin ad ı  öksürük taşı  imi ş . Buras ının etrafı  Çamlı k olup te-

pemsi, tatl ı  bir s ırtta bulunuyor. Buna adanm ıyor, türbeye adan ıyormu ş . 
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Hasan Dede: 

Nall ıhan'a 5 kilometre kadar bir mesafede bulunan Sobran Kö-

yünün Hasan dede'si incelemelerimiz aras ında baz ı  noktalarda farkl ı -
lıklar göstermektedir. Türbenin çok eski oldu ğu Eren'in Horasan'dan 
geldiğ i söyleniyor. Yüksek bir tepede bulunan Hasan Dede Türbesinin 

çevresinde koruluk ve su vard ır. Buradan kimse a ğ aç kesemiyor. Kesi-
lirse, kesenin mutlaka cezas ını  görece ğ ine, ba şı na bir felaket gelece ğ ine, 
"iflah olmıyaca ğı na" inan ı lıyor. Köylünün çok sayg ı  gösterdiğ i bu yerde 

ya ğmur duas ı  için toplan ılmakta ve ya ğmur duas ı  münasebeti ile yetmi ş  
bin ta ş  gömülmektedir. Askere gidecek olan köy gençleri mutlaka de-

deyi ziyaret ediyor, Türbeye 5-10 kuru ş  para at ıyorlar. 
Bu yerde Oğ lak Bayram ı nda 45-50 kurban kesiliyor. Bu, yaz ın 

baş langı c ında, haziran ın sonuna do ğ ru, "gün dönümünden 'Ogün önce 
oluyor" Hasan Dede Türbesinin yan ında birkaç ard ıç ağ ac ına bez 

bağ lan ıyor, adak adan ıyor. Türbenin ba şı ndaki ağ ac ın gövdesinin 

insan geçecek kadar olan oyu ğundan iı ç defa geçiliyor. Sonra türbe 

üstüne para at ıyorlar. Ayr ı ca türbe topra ğı ndan da al ıp üstlerine serpi-
yorlar. Kalabal ık bir bayram toplulu ğu gibi oluyor. S ıras ı  ile 100 ki ş i 

birbirini takiben bu i ş e giri ş iyor. Bez parças ı  (K ıyık) Allahtan bir ş ey 

dileyip, isteyip oraya (A ğaca) ba ğ lıyor. 
Oğ lak bayram ı  veköyden ayr ı lış  ziyaretinden ba şka oraya gidilmesi 

pek nadir oluyor. Köyden ayr ı lıp askere veya uzak bir yere gidenin mu-
radı , hayı rlı sı  ile dönmek, kazaya belâya u ğ ramamakt ı r. 

Hasan Dede ziyaretinin (türbe) hemen ayak k ısmından ş ehrin içme 
suyu çıkmaktadı r. 

Nallıhan civar ında baz ı  köylerde yap ılan kaz ılarda Roma ve Bizans-
eserleri bulunmu ş tur. Bu rahip, rahibe, takdis hareketini, Incil v.s. gös-

teren kabartma ve heykeller, orta okulun bahçesine konulmu ş tur. Bu 
gibi eserlerin ç ıktığı  yerlerde böyle heykel, kabartma, mezar ta ş ları  ile 

ilgili bir adet , bir ziyaret adak yeri olup olmad ığı nı  soru ş turdum, böy-
le bir davran ış , inanış  olmadığı nı  temin etmek istediler. 

POLATLI 

Karaca Ahmet: 

Ankara'ya demiryolu ile 119 kilometre mesafede bulunan Po-

lath 1 °' ilcesi, 1923 y ı lından sonra biden geli ş miş , yeni say ılabilecek bir 
ş ehir haline gelmi ş tir. Yeni kurulan ve demiryolunda istasyonlar ı  bu- 

101 Kandemir, Ankara Vilâyeti, s. 237-241. Türkiye K ılavuzu, Ankara İ li, s. 315-318. 
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lunan Etimes'ut gibi yerlerde de oldu ğu gibi Polath kasabas ının içinde 

bir adak yeri yoktur. Sakarya Ş ehitlerinin an ı t ı  ve mezarl ığı  ( Ş ehitlik) 
mevcut olmakla beraber, oras ı  milli günlerde veya ayr ıca ruhlar ı na Fâ-

tiha okunmak üzre ziyaret edilmekte, sayg ı  ve sevgi gösterilmektedir. 
Fakat buras ının adak konusu ile hiç bir suretle ilgi ve ba ğ lant ı s ı  mevcut 
de ğ ildir. 

Polath' n ı n Tekke Köyünde, Polath'ya 28 kilometre uzakl ı kta, köy 
içinde Karaca Ahmet Türbesi vard ır. Sakarya Nehri köyün kenar ından 

geçmektedir. Köy a ğ açl ıkt ır. Karaca Ahmet Türbesi tek ba şı nad ır. Türbe 

ta ş tan dört duvar olup, uzaktan belli dir. Mescidi y ıkılmış t ı r. Türbedar ı , 
daha do ğ rusu bekçisi ve bekçinin veya türbedar ı n köy içinde ş ahsi evi 

vard ı r. Kafi tarihi bilinmedi ğ i gibi ayrı ca kitâbeye benzer bir i ş aret de 

yoktur. Adak yeri hakk ı nda ş u bilgiyi elde edebiliyoruz: 

Karaca Ahmet Köyde çiftçilik yap ı yormu ş . Çifte, İ ki Geyik koş armış . 
Geyiğ inin birini avc ı lar vurmu ş lar. Geyi ğ i vuran avc ı lar y ı llarca bundan 
ı zt ı rap duymu ş lar. Karaca Ahmet çok s ıcak bir günde, tarlas ında 
k ı ldığı  öğ le namaz ını  müteakip Allandan o mevkiin a ğ açlık ve ye ş illik 
olmas ını  dilemi ş , murad ı  tahakkuk etmi ş . 

Karaca Ahmet'in hayat ına dair anlat ılara, bilinen bir hikaye de onun 

at arabas ı  ile Sakarya Irma ğı ndan geçmi ş  olmas ı dır. 

Bunları  gelenlerin bir k ı smı  biliyor. Bilmeyenler de türbedardan 
bilgi alıyorlar. Hiç bilmeden, yaln ız Dedenin ad ını  duyarak, övgüsünü 
iş iterek, telkinat ve itikatla geliyorlar. 

Bu ziyaret ve adak yerine akli muvazenesi bozuk olanlarla, çocu ğ u 
olmayan veya çocu ğu olupta ya ş amayan kad ınlar gelmekte, hastalar 
ş ifa, kı sırlar çocuk, çocu ğu ya ş amayanlar sa ğ lık dile ğ inde bulunuyorlar. 
Bu ziyaretin hususi bir zaman ı , geli ş in gün ve zaman bak ımından özel-
liğ i yoktur. Fert olarak gelindi ğ i gibi üç-be ş  kiş ilik kümeler halinde 
de ziyaret ediliyor. K ıyafetlerde de bir de ğ iş iklik yoktur. Buraya günde 
tahminen 1-3 ki ş i gelmektedir. Kad ınlar ço ğunluğu te ş kil ediyorlar. Nis-
bet üç kad ına bir erkektir. Gelenlerin geli ş  yerlerinin uzaklığı  veya ya-
kınlığı  hakkında da kesin bir ş ey söylemek mümkün de ğ ildir. Uzak 
yerlerden de gelenler olmaktad ır. Bu köye ziyaret için taksi veya kam-
yon gibi araçlara binilmektedir. Orta ya ş lı  ve ihtiyarlar ço ğunluğu 
te şkil etmekle beraber, yanlar ında çocuklar ını  getirenler de vard ır. 
Umumiyetle tahsilsiz veya ilk okul mezunu olmakla beraber yüksek tah-

sillilerden de gelenler oluyor. Gelenler islamiyetin sadece umumi esas-
lar ını , ş artlar ı  ile ibadetlerini bilmektedirler. islamiyet hakk ında derin 
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bir bilgiye sahip kimse görülmemektedir. Hiristiyanlar ın veya ba ş ka 

dinlere mensup kimselerin ziyaret edip etmediklerine ait bir bilgi almak 
mümkün olmad ı . Böyle ziyaretleri hat ırlam ıyorlar, bilmiyorlar. 

Gelenler yiyeceklerini türbedar ın evinden temin ediyorlar. Gelirken 

kurban da getiriyorlar. Kurbanlar daha ziyade koyun ve keçidir. 

Bu yat ıra Kurban adıyorlar. Türbeye gelenler bez ba ğ lamıyorlar. 

Bilâkis yat ı rın neslinden gelen türbedarlar oraya ba şvuran hastalara 

okuyarak bez ve iplik ba ğ lıyorlar. Baz ı  kimselerin yat ırın inezarma 

ellerini yüzlerini sürdükleri de görülüyor. Yat ırın etrafında bir dönü ş  
olmuyor. Yaln ı z yat ırın üstüne yüz sürü ş  hazan yap ılmaktadır. Kur-

ban kesmek i ş in hususi bir yer yap ılmamış tır. Kurban kesile kesile böyle 

bir yer kendiliğ inden belirmiş tir. 

Bu ziyaretgâh ın türbedar ı  ibâdet ve taatta bulunmakta, bununla 

beraber geçimini ziyarete gelen ş ahıslardan sa ğ lamaktad ır. 
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III 

BAZI TÜRKIYE İLLERİNDEKİ  ADAK VE ADAK YERLERİYLE 
İLGİLİ  İNANÇLARA UMUMI BİR BAKIŞ  VE ANKARA 

İLE ÇEVRESINDEKI ADAKLA İ LGİLİ  İNANÇ- 
LARLA KISA BİR KARŞ ILAŞTIRMA 

ADANA 

Adana çevresindeki Yürüklerin adakla ilgili inançlar ından 45 ş ehiri 

gözden geçirdikten sonra bahsedece ğ iz. Burada Kadirli'nin kuzeyinde 

Hasan Dede adl ı  evliyan ın türbesine, ya ğmura ihtiyaç oldu ğu ayda, 

(ba ş ka başka köylerden) birçok köylünün toplan ıp oraya ziyarete gittik-

lerini (çok zaman çar ş amba ve cuma günleri), dua ve niyazdan sonra 
Kurban kestiklerini, yemekten sonra "ta ş  yazma" s ı ras ının geldiğ ini, 70 

bin kadar ta şı  dua ile yaz ıp yaladıktan sonra hususi bir torbaya koyduk-
ların', daha sonra bunu ya ğmur ya ğı ncaya kadar akar bir suyun içine 
ast ıklarını , yağmuru müteakip oradan ç ıkardıklarını , bazan da ç ıkarma-

dıklarım zikretmek 1, evliya, kurban ve ta ş  münasebetini belirtmek isti-

yoruz. 

Bunun Ankara ile benzer taraflar ı  görülüyor. Bununla beraber 

teferruat noktalar ında bir fark da mevcuttur. 

Zilli Dede: 
"Adana'da Seyhan Nehrinin Demirköprü kuzeyinde, sa ğ  sahilde" 2  

Dilberler Sekisinde, Zilli Dede ad ı  verilen ve evliya oldu ğuna inan ılan 

bir zat bulunmaktad ır. Buras ı  manzarah, yüksek, havadar bir yer olup, 

evvelce baz ı  Adanal ı  hanımların mesire, gezinti yeri imi ş . Önceleri bağ  
ve bahçeleri varm ış . Bilhassa baharda buraya gelinir, bu yüksek yerde 
eğ lenilir, parmaklara zil tak ılarak oyunlar oynan ırmış . Bu eğ lence, gezi 

mahallerine yak ın s ırtlarda Zilli Dede'nin çobanl ık yapt ığı na, fala bak- 

1 Mustafa Uz: Ta ş  Yazma, T. F. A., C. 3, Say ı : 65. 

2 Yusuf Ayhan, Adana'dan Röportaj: Zilli Dede, Kudret, 15 Haziran 1961. 
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tığı na dair bir söylenti mevcut oldu ğundan, baz ı  kadınlar fala bakt ır-
mak üzere Dilberler Sekisine Çoban Dede'ye geliyorlar. Böylece Çoban 

Dede kerametli bir kimse olarak tan ınıyor. Zilli Dede ölünce buraya 

gömülüyor ve mezar ı  kad ınlar tarafından kolay do ğum veya çocuk di-
leğ i için ziyaret ediliyor. Umumiyetle, usulüne, adâb ına göre göbek 

atmak ve renkli, fantazi mum (bu maksatla hususi olarak yap ılmış  
mum) adanıyor. Usulü ise Zilli Dede türküsü söylenerek oluyor: 

Zilli Dede, Zilli Dede, 

Kâbe yolunda yatan Dede, 

Eğer muradı m ı  verirsen, 

K ı rk göbek aram Dede ! 

Bu sözleri müteakip "Al Sana bir göbek; ver bana bir bebek" de-

niliyor. Zilli Dede Türküsü söylenmeden at ı lan göbekleri, Zilli Dedenin 

kabul etmedi ğ ine inananlar oldu ğu gibi, bu ş artlara uyulmadan ziyaret 

edenlerde ç ıkıyor. Ziyaretçiler, adak adayanlar umumiyetle ellerine 

kına yakıyorlar, kirpiklerine sürme çekiyorlar, ka ş larına rast ık çalıyor-
lar. Ayr ıca, abdestli, yıkanmış  olmak da ziyaretin ş artlarından biliniyor. 

Türkiye'nin birçok yerlerinde (bunlar ın bir kısmı  ait oldu ğu iller 

içinde aç ıklanacakt ır) çocu ğu olmıyanların ziyaret ettikleri, çocuk sa-

hibi oldukları  zaman adak adad ıkları , ayr ıca çocuklar ının adlarını  
adak adad ıkları  türbedeki yat ıra göre koyduklar ını  biliyorz. Ceyhan 

ilcesine bağ lı  "Durasan Dede" köyünde, Durasan Dede'ye göre Dede 

adını ; Islâhiye, Osmaniye taraflar ında Hasan Dede türbesine adanan 

çocukların Hasan veya Dede adını  aldıklarını  görüyoruz'. 

Naci Kumahmeto ğ lu, Osmaniye ilcesindeki Hasan Dede adlı  ta ş  
ve kitabesi bulunm ıyan ziyaret yerini, K ı rıkkale ilcesine ba ğ lı  (o vakit-

lerde Keskin) Hasan Dede'nin manevi bir makam ı  olmas ı  lâzımdır, di- 

yor 4. 

Oğ lan çocuğuna sahip olan aileler çok zaman kurban adamakta 

ve ada ğı nı  da yerine getirmektedir. 

3 Naci Kum: Ruhi Tedavide: Karaca Ahmetler Hakk ında incelemeler, Dü şünceler. T. 

F. A., C. 4, Sa. 94, Sf. 1503. 

4 Kumahmeto ğ lu Naci: Anadolu Etnoloji ve Etnografyas ı : Türkmen Baraklar III, Ist. 

1948, İş  (dergisi), C. 14, Sa. 79. Sf. 57. 
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ADIYAMAN 

Sepli Vakkas Mezar ı : 

Sarıkaya köyü ile Emir Haydar köyü aras ındaki bu mezar ın, Haz-

reti Muhammed'in sancaktar ı  Seydi Vakkas'ın mezarı  olduğuna dair 

halk aras ındaki inanç kuvvetlidir. Halk bu mezar ı  ziyarete ve ziyaret 
yerine kar şı  saygı  göstermekte, çocuklar ına da tercihan bu ad ı  koymak-
tad ır. Bundan dolayı  Besni'de Vakkas adına çokça rastlanmaktad ır. 
Bu da bize çocuk olmas ı , veya erkek bir çocu ğ a sahip olunması , yahut 

doğ an çocuğun ona göre adland ırılmasını  göstermektedir. Ayn ı  ş ekilde, 

muhtelif Türk il, ilce, köylerinde o çevrede tan ınmış , inanılmış  ve ba ğ -
lanılmış  evliyalara göre adlar tak ı ldığı na dair bir di ğer örnek te şkil et-

mektedir 5 . 

AFYONKARAH İ SAR 

Sultan Divâni ve Diğ erleri: 

Bunun efsanesi veya kuvvetli söylentisi, Afyonkarahisar' ın güne-
yinde kıraç bir da ğı n zirvesindeki Dede İni adındaki yerden zuhur 
ediyor. Sultan Divânrnin kerametleri babas ından ba ş lıyor. Divâni'nin 
babas ı , Sultan Abd-Pus- ı, Veli'dir. 15 inci yüzy ıla yakın bir zamanda 

Dede İni'nde yiyece ğ i yulaf ekme ğ i olan kanaatkâr, riyazet halinde bir 
dervi ş . Onun as ıl adının Bâli Mehmet Çelebi oldu ğunu, Sultan Veled'in 

kızı  Mutahhana Hatun'un torunlar ından say ı ldığı nı , Afyon Mevlevi 
Dergâhı 'mn çılıbilik makamının ona ait oldu ğunu görüyoruz 6 . Bu mü-
nasebetle ş unu belirtmek isteriz ki, bu zat ın mensup olduğu aile, bir 

tarikatla ilgilidir. Gene birçok hallerde oldu ğu gibi, ba ş ka bir adla ta-
nınmaktad ır. Afyon'da ç ıkan bir taun s ıras ında hemen bütün aile efra-
dının, çocuklar ının ölüm haberi ona ula ş tırıhrken, o sâkin bir yüzle 
dua etmektedir. En çok sevdi ğ i küçük o ğ lunun da ölüm haberi bu Dede 
İni'ndeki mahalde kendisine duyurulurken, o, söyleyenlerin yandd ığ nn 

anlatt ıktan sonra, küçük o ğ lunun yanına gelerek, o ğ lunun uyuduğunu 

söylüyor ve ona: "Senin bu dünyada hizmetin var, uyan Mehmed'im" 

diyor. Bu keramet o ça ğda elbette halk üzerinde büyük bir tesir yap ıyor. 

Anadolu'daki evliyalar ın, ya Hazreti Muhammed ile uzak yak ın bir 

ilgisi bulundu ğunu veya Anadolu'yu islâmla ş tırmak için u ğ ra ş an, 

iman, fazilet ve gayret sahibi dervi ş ler, dedeler, babalar veya ola ğ anüs- 

5 Salih San: Her Bak ımdan Kısaca Besni, Malatya 1950, Güven Matbaas ı , Sf. 21. 

6 Nezihe Araz: Anadolu Evliyalar ı  İ stanbul 1958, (Sultan Divâni) S. 281-287. 
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tü, destani, efsanele ş en bir hayata sahip kimseler oldu ğunu Ankara 
ile ilgili inceleme ve aç ıklamamız s ıras ında belirtmiş tik. Bundan ba şka 
ziyaretgâh haline gelmi ş  veya getirilmi ş  olanların büyük çoğunluğunun 
bir tarikata mensup oldu ğunu da bilhassa belirtmek isteriz. Afyonka-
rahisar'daki Abâ-Pu ş -ı  Veli, Sultan Divâni ve onun kı zı  Destina Hâtun, 
hep mevlevidirler. Nezihe Araz, Afyon Mevlevi Dergah', Konya'dan 
sonra mutlaka u ğ ranılan bir aşı klar makamıydı . Sultan Divâni, Mev-
leviliğ in ikinci pir'i, ya da Mevlana'y ı  en ayd ın ş ekilde aksettiren bir 
ayna gibi görülüyordu. Mehmet Çelebi'nin türbesi Afyon dergah ındadır. 
Üzerinde: " İ sa bile ba ş  ucuna gelse, senden yadigâr olan derdime deva 
olamaz" manas ında bir beyit yaz ılıdır. 

Sultan Divâni'den sonra hilafet, k ızı  Destina Hatun'a kalm ış -
tır. Destinâ Hatun, erkekler gibi h ırka ve külah giyer semahanede 
mevlevi ayinini idare edermi ş  Destina Hatun, Afyon'daki dergahm 
yanmas ı  neticesinde (keramet) göstererek, babas ını  rüyada görür ve 
babas ı  ona bir yerde gümü ş  ibriğ in altınla dolu olduğunu, onunla dergah ı  
yaptırmas ını  söyler; böylece dergâh, ikinci defa bu alt ınlarla yap ılır. 

Sultan Divâni' ılin ate ş  ba şı sı , ahçıbaşı sı  Furuni Dede'nin de cüb-
besinin içinden yüzlerce s ıcak pide çıkardığı  söylenerek, hem ad ı  yayıl-
mış , hem de kerametine inan ılmış tır. Ekmek temini, doyurmak üzere 
yemekler elde etmek gibi kerametlere dinler tarihinde, Hazreti Isa'dan 
ba şka, birçok yerlerde erenler, azizler, evliyalar aras ında rastlamlmakta-
dır. Buna Güdül'de zikretti ğ imiz dedeyi hat ırlatmakla yetinece ğ iz. 

Bu incelememiz s ırasında ortaya ç ıkan iki ayr ı  görü şe, dinler tarihi 
bakımından pek tipik bir hadise olarak dikkati çekerken, bu iki ayr ı  
görü şü sunaca ğı z: 

Karacaahmed- 

İ hsaniye ilçesinin Karacaahmed köyünde bulunan türbe, Afyon'a 
30 k.m. kadar uzaklıkta olup, Türkiye'de pek geni ş  bir ş öhrete sahip-

tir. Buraya ruh hastalar ı  getirilmekte, türbede özel bir tedaviye tabi 
tutulmakta ve çok zaman Ş ifa görüldü ğüne inanılmaktadır. 

Bir akıl hekimi olan Karacaahmed'in, 773 (1371) den önce öldü ğü, 
Orhan Gazi ve I. Murad zaman ında ya ş adığı  sanılmaktadır. 

Edip Ali Bâki, Karacaahmed hakk ında ki incelemesinde, Seyyit 
Sahih Ahmed' Dede'nin "Mecmuai Tevarihi Mevleviye" ve Evliya Çe-
lebei Seyahatnamesinin 9. cildine dayanarak bilgi verme ğe çalış tıktan 

başka, bu mahal hakkındaki gözlemlerini de ilave etmi ş tir. Karacaah- 

7 Nezihe Araz: Anadolu Evliyalan, (K ızı  Destina Hatun), S. 285-286. 
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met'in, Horasan Türk ş ehzadelerinden, alim, hekim bir zat oldu ğu, 

Moğol istilas ı  önünde göçtü ğü, Selçuklular zaman ında Anadolu'ya gel-

diğ i ve Bizansl ılara kar şı  sava ş tığı , Manisa ve Afyon (Karahisar)da 

ya ş adığı  belirtiliyor. (Edib Âli Bâki, Eski bir Türk halk hekimi; Ka-

raeaahmet ve delilleri tedavi yurdu, İ st. Üniv. Tıp Tarihi Enstitüsü 

6, İ stanbul 1947, S. 5.) Burada tashihi gereken bir cihet, Edip Ali Baki: 

"Anadolu'nun birçok kasaba ve köylerinde metfun aziz yatarlar ın tür-

belerinden deliler için himmet ve hizmet bekleme adet olmam ış tır." 

(Sf. 7) diyor ki, bu, yaptığı mı z incelemeye göre do ğ ru de ğ ildir. Birçok 

türbeler bu maksatla kullan ı lmaktad ır. Nitekim kendisi de 13. sayfada 

Karacaahmed'in muhtelif yerlerde türbesi oldu ğunu söylemek-

tedir: "Manisa bölgesinde Karacaahmed'e izafe edilen üç türbe bulun-

maktadır, I-Manisa'ya bir saat mesafede Horoz köyünün cenubun da, 

2- Akhisar' ın Karan Köyünde, 3- E ş me'nin Karacahmed köyünde" 

"E ş me kazas ının Karacaahmet köyündeki türbesine, son zamanlara 
kadar delilerle, çocuklar ı  olmıyan kad ınlar ziyarete gelirmi ş . Bu türbe 

de Karacaahmed'in annesi Sultan Ana'n ın da metfun oldu ğu söylenir." 

(S. 13) "Üsküdar'da Karacaahmed mezarl ığı  ile Istanbul'un fethinden 

70 yıl önce ölen Karacaahmedin nisbet derecesinin ne oldu ğu hakkıyle 

bilinmemektedir." (Sf. 13). 

Karacaahmed hakk ındaki Efsaneler: Horasan'dan gelen Karacaah-

med, Karahisar Tez Hüyük civar ında oturuyor. Oran ın Beyi Uhyas ına: 

«Git, gör bakal ım ş u karşı da çadır kurar yörük mü ? Nedir ? Anla, kim-
lermi ş  ? Görelim 9» diyor. Bahar mevsimi olmas ına rağmen Karacaah-

met'in, sö ğüt ağ ac ından elma kopard ığı nı  görünce ş a şı rıyor. Karacaah-

met: "Beye bo ş  gidilmez, deyip bir mendil elma doldurup yan ına alıyor. 

Bey, bu elmalar ı  sihirli, afsunlu zannedip almak istemiyor, üstelik ha-

karete niyetleniyorsa da yan ında "ruhen hasta olan" feryad ve figan 

içinde ağ layan, ç ırpınan kı zı , Karacaahmed'i görünce birden" susuyor. 

(Sf. 8) Sakinle ş iyor. Bey ş aşı rıyor, nereli olduğu sorusuna, "Horasan 

erlerinden" cevab ını  alınca, "kı zına nefes ve himmet rica" ediyor. «Ka-

racaahmet k ı zı  sığ ayarak ona bir ş eyler» okuyor, birkaç gün içinde k ı zı  
tedavi ediyor. Bey, ona geni ş  arazi ba ğış lıyor, onlar da ş imdiki Karacaah-

met köyüne yerle ş iyorlar. Di ğ er bir efsane de ş öyledir: "Karacaahmet" 

H. 688 (1289) da, Manisa ş ehrinin fethine kat ılmış . "Afyonkarahisar 

halkı  da, Karahisar kalesinin fethinde, Karacaahmet'le beraber, Gazl ı -

göl civarında yatan, Hayran Bal ı  ve iscehisar'da, Seyitler köyünde met-

fun Hasan Basri bulundu ğunu rivayet ederler. Hatta, kalenin civar ında 

Olucak çe ş mesi, Karacaahmet, burada su olacak , diye asas ını  vurunca 

pınar ç ıkmış , bu sudan gaziler abdest al ıp namaz k ılmış lar." (Sf. 14). 
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Bu ziyaretgahm üstü kapal ı , bakımlı  bir türbe olup, Karacaahmet'in 
sandukas ı  demir parmakl ıklarla çevrilidir.. Ba ş  ucunda ayy ıldızlı , iş lemdi 

bir sancak vard ır. Sanduka üzerinde dualar i ş lenmiş  bir örtü bulun-
maktad ır. 

Karacaahmet'te Tedavi Ş ekli: Buraya ak ı l ve ruh hastalar ı  getirilir-

ler. Karacaahmet sülâlesinden ş ahı sların evlerine misafir olarak getiri-
lenler, ba ğı rıp ça ğı rır, üstünü ba şı nı  yolar, gürültü ederlerse, onlar te-
daviye alınıyor. Hasta, sar'al ı , bunak ve sükûnet halinde ise "bu bizim 
hastamız değ ildir" diye kabul edilmiyor, veya birkaç gün sonra tedavi 
edilmeden iade ediliyor. Muhtelif ş ahı sların evleri tedavi yurdu duru-

munda olarak, evvelce kullan ılmış tır. Önce "Karacaahmet ve E ş ref 

Sultanın ve onlar ın evlat ve tevabiinden k ırka yakın mezarı  ihtiva 

eden (Not 5) tekkenin bir kö ş esinde gündüz tomru ğa çekilerek, bütün 
geceyi karanl ık ve korkunç geni ş  kubbeli yerde yalnı z başı na geçirir. 

Tomruk, bir nevi sabit falaka, iki kal ın ve sağ lam kiri ş ten ibaret, alt 
kiriş  yerde çak ı lı " (Sf. 10), üç adet deliklerden uygununa ayak soku-

luyor, üstüne kiri ş  kapatı lıyor. Böylece ayaktan prangaya vurul-
muş  gibi s ıkı ca bağ lanıyor. Sabahleyin gelen iki kad ın, hastan ın etra-
fını  temizliyor ve sonra hasta bir eve götürülüyor. Buna birkaç gün 

devam ediliyor. Umumiyetle 7 gece sürüyor. Hasta bu müddet içerisin-
de kimseyle görü ş türülmez, perhize tâbi tutulur, tuzsuz ekmek ve hafif 
sebze yeme ğ i yedirilir. Et ve a ğı r yemekler yasakt ır. Sorular sorularak iyi 

olup olmadığı  kontrol edilir Avluda gezdirmek, ışı k ve temiz hava 
da da dola ş tırmak ve ak ş am yine tomruğ a çekilmek devam eder. Kara-

caahmet'in sa ğhğı nda "üzerinde oturup dinlendi ğ i yumuş ak bir kaya-
dan getirilen ta ş  parçalar ı  döğülerek toprak haline konur. Bir bardak 
içerisine at ı lır, buna CÜHER denir, süzüldükten sonra bu su, hastaya 

içirilir. 

Hasta lüzumuna göre caminin önündeki kuyudan ç ıkarılan su ile 

yıkanır." (Sf. 12) Tedavi en çok 40 gün devam eder. Hastan ın adamları  
almak üzere gelememi ş se, nekahat devrinde ba ğa, çifte götürülür ve 

hafif i ş lerde çal ış tırıhr. Durumu iyice anla şı lır. Karacaahmet'in k ı z 
torunları , kadın hastalar ın tedavilerini takip ederler, bak ı cı lık ederler. 

Devlet vaktiyle bu yerelere yard ım eder, hatta tedavi ile u ğ ra ş anlar ı  
askerlikten muaf bile tutard ı . 

Karacaahmet İ lâhisi: 

Özel bir beste ile, Karacaahmet için "her sabah ezan ında ve ramazan 

gecelerinde, sair kandil günlerinde Karacaahmet cami'inin minaresinde 

ilahi okunuyor: 
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Karacaahmet ulu veli, 

Ak ı llanı r gelen deli. 

Karşı s ı nda Hayranbalı . 

Sultan Karacaahmet Sultan 

Eş ref oğ lu, kâmil insan. 

Türbesinin önü yaz ı  (k ırlı k) 

Etrafı  hep koyun kuzu 

Yeti ş inci Bayram Gazi 

Sultan Karacaahmet Sultan 

Oğ lu Eşref, kâmil insan. 

Türbesinin önü ahlat, 

Ahlat değ il o bir hikmet 

İmdad eyle Karacaahmet. 

Sultan Karacaahmet Sultan 

Eş ref oğ lu, kâmil insan. 

Devriş leri giyer aba, 

Anlar gezer tekke türbe, 

Karşı sı nda gözcü baba 

Sultan Karacaahmet Sultan 

Eş ref oğ lu, kâmil insan. 

Iyile ş en hastalar için kurban kesilir, mali durumu müsaitse, baz ı  
hediyeler vererek ve çok zaman ş ifa görerek oradan ayr ılı r. Çok zaman, 

tıbbi yolları  deneyerek iyile ş ememiş  kimselerin buradan Ş ifa ile ayrıl
dıkları  sabit olduğundan, ak ıl, ve ruh hastalığı  uzmanlarından bir 

gurup bu yeri gelip incelemi ş ler ve baz ı  hastalıklar için ş ifa sağ lanabile-

ceğ ini teyit etmi ş lerdir. Bu ilim heyeti, Prof. Rasim Adasal, Profesör 

Nafiz Uzluk, Doç. Dr. Recep Doksat, Doç. Dr. Co şkun Ş arman, Dr. 

Gülören Unlüoğ lu dan teş ekkül etmi ş ti. (Hürriyet, Ruh Hastalar ına Yeni 
Bir Ümit Kap ı sı , 27 Mayıs 1967; ve gene Hürriyet, Türbenirı  Akıl Has-

talarına Ş ifa Verdiğ ini Doktorlar'da Kabul etti, 26 Haziran 1967 ..v.b.) 

gazeteler bu konuya geni ş  yer verdiler. Prof. Rasim Adasal: «Bu tedavi-
nin esas ı , bugün yaptığı mız elektro'ş okta oldu ğu gibi, direkt, yani biyo-
lojik ş ok değ ildir. Bu daha ziyade, ruh hastas ı  da olsa, inanc ı  bulunan 

bir insanın, gece tecrit halinde nefsiyle kar şı  kar şı ya gelmesi, nefsiyle 

savaşması , daha do ğ rusu psikanalizin de öne sürdü ğü ruh savunma 

makanizmas ını  uyarmak suretiyle bir manevi temizleme yapmas ı  esas ı -

dır" ve ş ifa görenlerin "organsal psikiyatrik ruh hastalar ı  (saralı , buna-

ma..) dışı nda "manevi inançlar ı  kuvvetli baz ı  ailelerin, daha çok günlük 
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olaylara bağ lı  reaktif ruhi bozukluklar ı  olan hastalar" "mani ve melân-
koli gibi affektif ve manevi kamç ı lamalar ve çöküntüleri olanlard ır" 
demektedir. Tedavide hekime inanç ve güven duyulmas ı  gerekti ğ ini 
ifadeden sonra "Karacaahmet köyündeki tedavi'nin "bugünkü ş ekliyle 
devam edeme" yece ğ ini, "modern ruh hekimli ğ i ilerledikçe günün 
birinde izleri kalma"yaca ğı nı  ileri sürmekte ve bu köyde Karacaahmet'in 
adı nı  ya ş atacak modern bir ak ı l hastahanesi aç ılmasını  tavsiye etmekte-
dir. Yapmış  olduğumuz incelemeler, modern imkân ve ilâçlarla tedaviye 
çalış anların, çe ş itli türbeleri, yat ı rları  ziyaret ettiklerini, hatta ilaçlar ı  
oralarda kulland ıklanm göstermi ş tir. 

Karacaahmet türbe ve köyünde yap ı lan tedaviden ş ifa görenlerin 
adak kurbanlar ını  kestikleri bir mahal olu şu, buraya olan ra ğbetin diğ er 
bir delili olmaktad ı r. 

1933 yı lında Halk Bilgisi Haberleri dergisinde yay ınlanan "Afyon, 
Eski ş ehir ve Civar ında Halk İ nanmaları " İ ncelemesinde 8 , Musa Kaz ım, 
evliyaların kerametine inançtan ve onlar ın canhlara yard ımından bah-
setmekte ve;. "Afyonkarahisar, Kütahya, Eski ş ehir'in hemen orta-
larına gelen" Karacaahmet adındaki bir "veli" evliyarun mezar ından, 
onun kerametinden sözü getirerek (Sf. 33), bilhassa delileri iyile ş tirdi-
ğ ine inanıldığı nı , evliyanın mezarının yan ında büyük "tomruklar" 
bulunduğunu, deliyi günlerce o tonıru ğ a bağ lad ıklarını  ve evliyamn 
bunlara şı fa verdi ğ ine inanıldığı nı  aç ıklıyor (Ankara ve çevresindeki 
incelemelerimizde buna benzer yerlerden, Haydar ve Bac ı m Sultanlar 
v.b. bahsetmi ş tik). 

Sultan Divâni: 

Afyonkarahisar'da Sultan Divâni adl ı  zattan ve ona ait inançlar-
dan bahsederken bilhassa: "Afyon'da halk ın hemen umumu bu velinin 
mezar ım tehâlükle ziyaret ederler. Hastalar ve hasta çocuklar burada 
üfletilir ve ölünün ziyareti ile ondan hastal ıkların def'i için istirham edi-
lir: Herhangi bir zat bir i ş inde muvaffak olmak için ondan istiane eder. 
Bunun hakk ında yüzlerce efsane vard ı r. 

Sultan Divân' ın ayakkab ı s ı  kemali itina ile saklan ır. Bir ye ş il çu-

haya sar ı lı  olan bu ayakkab ıyı  erken yürümiyen çocuklar ın ayaklarına 
geçirmek o çocu ğun bir an evvel yürümesini temin eder. 

Bütün hastal ıklarda ölünün türbedâr ı  mezkâr ayakkab ıyı  (ki 

Basamağı  Ş erif derler), hastan ın ba şı na, omuzlarına ve s ırt ına sürmekle 

8 Musa K6g ım• Afyon, Eski ş ehir ve Civar ında Halk inanmaları , Halk Bilgisi Haberleri, 

C. 3, Sa. 26, Sf. 32-38. 15 Temmuz 1933. 
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hastanın derhal ş ifayap olaca ğı nı  zannederler. Herhangi bir hasta, dok-
tordan mukaddem mezkür mezar ı  ziyaret eder ve ayakkab ı  ile ba şı  
megsedilir. Çok zaman doktorlara müracaata lüzum kalmaz. 

Birçok hastal ıklarda Sultan Divanrnin merkadi üzerinde bulunan 
büyük kavuğun suyu çok müessir bir ilaç gibi kullan ı lır Filhakika "Des-
tar suyu-D ı mış kı  suyu" diye yadedilen bu su, tekkenin türbedar ı  tara-
fından ş öylece haz ırlan ır" (Sf. 35). 

Burada evvela tekkenin bir türbedar ı  olduğu noktas ına da i ş aret 
etmek isteriz. Yukarda nakletti ğ imiz gibi, Musa Kaz ım da, Sultan 
Divan ı" ölünce, erkek evlad ı  olmadığı  için, kı zının yerine halife oldu ğunu, 
dergahm yand ığı nı , rüyas ında babas ın ı, gördüğünü, ibriğ in içinin alt ın 
dolu olduğunu, uyand ıktan sonra o ibri ğ i tarif edilen yerde buldu ğunu, 
içi alt ın dolu olan bu ibriğ in alt ınları  ile dergahm tekrar yapt ırıldığı nı  
anlatıyor. Nezihe Araz'dan farkl ı  olarak onun yazd ıklarında olmıyan 
ibrik ve kavukla ilgili su hakkında izahat veriyor: "Gümü ş  ibrik o za-
mandanberi içine türbedar taraf ından y ıkanan "kavuk suyu" konmak 
suretiyle kullan ı lır. Türbedar kavu ğu yıkad ıktan sonra, kullan ı lmış  
suyu o ibri ğe dolduruyor. Zaten kavuk suyu olmakla mukaddes bulunan 
o suyun mukaddes ibri ğe girmekle kutsiyeti art ıyor ve hastalananlar ın 
müracaatlarmda en iyi bir ilâçm ış  gibi türbedar taraf ından müracaat 
edenlere veriliyor" (Sf. 35) 

Sultan Divâni'nin di ğ er bir kerameti: Bu kerameti,öldükten sonra 
bilinmi ş , adakla ilgili yerlerdeki zatlar ın kerametlernin bir k ısmı  vefat-
larından önce, bir kısmı  ölümlerinden sonra olmakla çok dikkate de ğ er 
bir mâna ve mahiyet arzediyorlar. Keza yukarda belirtti ğ imiz ş ifah su, 
mukaddes su üzerine, di ğer yerler ve ba ş ka dindeki insanlarla, ayaz-
malarla ilgili kar şı la ş tırmamı zda, hemen daima Su Kültü ile bağ lantı sı  
olan, suyu ş ifah, mukaddes tan ıma ve bu gibi inançlara keza Ankara'n ın 
muhtelif yerlerinde rastlad ığı mı zı  belirtmi ş tik. İ stanbul ile ilgili açık-

lamalara gelince, bilhassa katolik ve ortodoks inanc ındaki insanlar ın 

ayazmalara verdikleri çok mühim ehemmiyet ve ilgiden orada bahse-
deceğ iz. 

Kı sır hastalara Ş ifa sağ lanmas ı : " İş te birçok köylüler çocuklar ı  
olmadığı ndan tekkeye gelirler ve orada, yukarda söyledi ğ imiz basa-
ma ğı  Ş erif ile tutunurlar ve oraya kendilerini satarlar. E ğ er çocuk olursa, 
bittabi ölünün ş erefi ve kutsiyeti de çok artar. Tabii bazan, tesadüf 
olmıyarak çocuk olmıyacakt ır. Ş u hal ölüye beslenen hürmeti azaltmaz. 
Erenler vermedi, ne yapars ın, diyerek teselli bulurlar. E ğer çocuk olursa 
ve kı z olursa Sat ı , oğ lan olursa Sat ılmış  derler." (Sf. 35). 
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Halen mevlevi dergâh ında gömülü olan, Hazreti Mevlana'n ın to-
runlarından sayılan Sultan Divânı 'mn (Ölümü H. 936, M. 1540) devrin 
padi ş ahları , ileri gelen aydınları  ile olan yak ınlığı  ve seyahatleri, ş iir-
leriyle ün yapm ış  hayat ı  hakkında, söylentiler d ışı nda önemli tarihi 
bilgiye sahip bulunmaktayız. "Sultan Divân ı 'mn merkadinin ayak 
ucundan "bir define ç ıktığı  da tarihi bir olay olarak kaydedilmektedir 9 . 

Nezihe Araz, "Bugün Afyon'da, Sultan Divânryi bilmiyen kimse 

tasavvur edilemez. Her yerde oldu ğu gibi hastalar, muhtaçlar, bir 
iş i, bir haceti olanlar ona giderler. Sultan Divâni'nin bir ayakkab ı s ı  
vard ır. Yürüyemiyen çocuklara o ayakkab ı  g ıydirilirse halk size yemin 
billdh anlatır, Bu ayakkab ının ismi "Paş mak- ı  Şerif" tir. Bir de Destan 
Suyu yahut Dem ış k ı  Suyu denilen bir su vard ı r. Bu su, hani altı nların 

çıkt ığı  gümü ş  ibrikte dururmuş  ve hiç eksilmezmi ş  derler. 

Sultan Devrâni ile alâkah ho ş  bir âdet daha vard ır, Afyon'da. 
Çocuğu olmıyan kadınlar ve erkekler, gidip türbesine kendilerini Sultan'a 
satarlar. Bu satış tan sonra do ğan çocuklar k ızsa adını  Satı , erkekse 

Sat ılmış  koymak âdettir., Hem de yine Afyo ıdular,  bu sat ışı n hiç bir 

zaman bo şuna gitmediğ i, denizde bahk pazarlığı  olmadığı nı  size yemin-
lerle anlat ırlar. 

Böylece Sultan Divâni, çevresindeki insanlara manevi bir durak, 
bir sığı nak olagelmiş , olagelmektedir. Mevlevi âyininde okunan birçok 

bestelerin güftekri çok defa Sultan Divâni'llen al ınmış tır. Çünkü o, 

duygulu, derin, içli bir aşı k olduğu kadar da ş airdi ". 

Sultan Divâni, Konya dergâh ında posta oturmamış tır ama mev-
leviler onu Mevlâna'dan ay ıramadıklarından ve ona olan muhabbetlerinin 

bir ifadesi olarak "Hazreti Sultan Divâni Mohammed Efel ıdinâ" diye 

onun da nam ını  zikrederler ı l. 

Sultan- ı  Divâni mi, Sultan- ı  Divane mi yolundaki aç ıklama, onun 

mufassal hayat ı , bekta ş ilerle münasebeti, ş ii-batıni temayülü, Kalen-

derilikle bağ lantı sı , yüzündeki bütün k ılları  t ıraş  ediş i, kalender, ken-

dinden geçmi ş  bir hayat ve maceraya sahip olu şu, ş araba ve esrara dü ş -

künlüğü, soyu şeceresi gibi hususlar hakk ında Abdülbaki Gölpmarl ı '- 

9 H. Fikri Yazıcıoğ lu, Haz. Mevlana'nın Torunlanndan Sultan Divâni, Konya 1963. 

28.8.1965 tarihli Afyon ilindeki incelememiz s ırasında, kapısı  kilitli olan ve ancak 

ziyareteiler için aç ılan bu mahalle yakan Müftülük makammm ve burada, Islami bilgisiyle muh-

telif söylentilere ve adetlere taraftar olm ıyan zatlarm bulunu şu, eski adetlerin tatbikini güç-

leş tirmiş tir. 
10 Nezihe Araz: Anadolu Evliyalar ı  (Kızı  Destinâ Hatun) S. 285-287. 

11 Aym yazı . 
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nın "Mevlâna'dan Sonra Mevlevilik" 12  ve "Mevlâna Celâleddin" adl ı  
eserlerinden 13  etrafl ı  bilgi verilmektedir. Keza Destinâ Hatun hakk ında 
da bu eserlerde yeteri kadar aç ıklama vard ır. Mevlevilikte kad ının 
mevkii önemle belirtilmi ş tir. Bizi, bu bölümde ilgilendiren taraf ne Çe-
lebi Mehmed, Divâni veya Divane'nin ş eceresi ve ne de ş iirleridir. Onun 
bir adak yeri olarak tan ınışı , adak yeri, ziyaretgâh haline getirili ş i, geliş i 
ve halkın onunla, tarihini etrafıyla bilerek veya bilmiyerek türlü mü-
nasebeti bizim için, dinler tarihi bak ımından günümüzde mühim olan 
tarafı chr. 

Kırklar Makamı : 

Minaresiyle sokak içinde dikkati çeken bir camide mevcut olan bü-
yük bir sandukaya k ırklar makam ı  deniliyor. Ayak ucunda, hastalar ın 
ş ifa muradiyle örtülmü ş  baz ı  çama şıı rları , örtüleri, incelemede bulun-
duğumuz zaman dikkati çekiyordu. Yer yer s ırma, tel ba ğ lamış , adak 
mumları  bırakılmış . Gene ayak ucu tarafindaki duvarda, önceleri çiviye 
takılı  olan Geyik Boynuzu ve tokmak, mescidin hocas ı  tarafından 
kaldırılmış t ı  Bu yer yakınında adak kurban ı  kesildiğ ini tesbit ettik. 

Bu türbede bulunan tokmak, çocuk istiyen ve adak adayan kad ın-
lar tarafından kullanılmış tır. Samlukan ın baş  ucunda dıvara sar ılmış  
olan ağaçtan büyük tomruk ba ş lı  bir topuz halinde bulunmaktayd ı . 
Bu tokmağ a kırklarm gürzü deniliyor. Afyon kalesi fethi ile ilgilidir. 
Burada fazla olark, dıvara (minus çatal boynuzlu bir geyik ba şı  da vardı r 

(Geyik de Türklerce erenlere kar ış mış , kutlu mahlüklardand ır). Tokmağı  
topuzunda iki tane gibi delik oyulmu ş tur. Buraya ziyaretçiler mum parası  
atarlar ve tekkeniş in bu parayı  biliihare çıkarır, mum ahrmış  . Çocuğu 
olmıyan kad ınlar ilkin kabrin çevresinde tekkeni ş in kadın tarafından üç 
defa dola ş tırıhr. Sonra sandukanın baş  ucuna getirilerek dedenin kavu-
ğunun ye ş il sarığı  ile bağ lanır. Kadına okunur üflenir. Kad ın kalbinden 
(içinden).çocu ğu olması  için bir ş ey adar. Bundan sonra bir oğ lan çocu-
ğuna kadının bağı  çözdürülür. Ba ğ larken ise tekkenişin bağ laımş tır. 
Tekkeniş in bacı  bunu ş öyle ifade etmi ş tir: "Biz satar ız (yani ba ğ larız). 
Kırklara sat ıldı  ve satt ık deriz. Oğ lan çocuğuna çözdürürüz. Bundan 
geri hâcetçi, murad ı  hasıl olunca ada ğı m nereye ve nas ıl yaptı  ise öylece 
yerine getirir. 

12 Abdülbaki Gülpmarh: Mevlâna'dan sonra Mevlevilik, Mehmed Çelebi Diviine h.: 
Sf. 99,101,103, 111, 113, 122, 126, 127, 132, 135, 138, 154, 189, 190, 194, 195, 206, 208, 211, 217, 
224, 226, 229, 245, 246, 269, 279, 286, 300, 302, 308, 309, 316, 324, 327, 329, 333, 334, 335, 337, 

359, 360, 373, 383, 384, 385, 399, 403, 418, 419, 427, 428, 444, 456, 476, 479, 481, 485, 487. 

13 A. Gölpmarh: Mevlana Celideddin, 2. bs., İ nk. Kit. Istanbul 1952, Mehmed Çelebi (D1- 

vâne. Sultan-1 Divâni). Sf.: 64, 91, 102, 229. Keza Sultan Abâ-pa ş -r Veli h. Sf. 64. 
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Görülüyor ki Afyon'daki K ırklar Makam ına, çocuk doğurmak için 

adananlar üzerinde gene bir tokmak, ba ğ lamak ve ba ğ lanmak ve bir 

erkek çocuk tarafından çözülmek gibi feti ş izm hâkimdir. Burada tok-

maga bağ lanmıyorsa da Dedenin topuzlu kavuğuna bağ lanıyor. Kadının 

bağı nı  bir erkek çocu ğun ,  çözmesi tabiat ıyla daha realist bir hareket 
te şkil etmektedir." 14  

Furuni Dede: 

Dede hakkında bu yaz ı da (Musa Kâz ım'ın) verilen bilgi, Anadolu 

Evliyaları  eserinde verilenden farkl ıdır: "Sultan Divânrnin merkadi ya-

nında büyükçe bir merkad daha vard ır ki o da Furuni Dede lâkab ı  ile 
ile şöhret bulmu ş  bir keramet sahibidir. Bunun hastalar ı  iyi etmesi 

yoktur. Onun hakk ındaki efsane şudur: Gûya İ slam ordusu bir ınalialde 

harp ederken o zat da bu ordu içinde imi ş . Bir an gelmi ş  ki bütün asker 

fena halde ac ıkmış lar. Halbuki erzak yokmu ş . İş te o s ırada Furuni 

Dede cübbesinin alt ından binlerce s ı cak pide ç ıkarmış , askere tamamiy-
le dağı tmış . Bu sebepten ad ına Furuni Dede denilmi ş ." (Sf. 35). 

Devranl Baba: 

"Bir de Afyonkarahisar' ın manevi: muhafizlarmdan ve ne zaman 
öldüğü meçhul bulunan Devrani Baba vard ır. Halk onun mezar ına 

çok hürmet eder, ondan istikbal hakk ında haberler al ır. 
Memleketin tamamiyle ş arkında evlerden hariç, yani k ırlarda, 

bir tarafı  mezarla muhat küçük bir çat ımn altında uyuyan bu zatın 

merkadi önünde takriben yüz elli okkal ık topralak bir taş  vardı r. İ stik-

halini öğ renmek istiyen, o ta şı n önüne gelerek istikbalde filân i ş te mu-

vaffak olup olm ıyaca ğı nı  sorduktan sonra o ta şı  süratle döndürmeye 

te şebbüs eder. E ğer ta ş  dönerse, baba, o kimseye müstakbel i ş inde mu-

vaffak olaca ğı nı , dönmezse olam ıyacağı nı  haber vermi ş  olur." (Sf. 35-36). 

Ankara çevresindeki incelememizde ta ş la istikbali öğ renmek inan-

cının bulunduğunu daha önce göstermi ş tik. Bu, ta ş la istikbali öğ renme 

iş i, taş  yap ış tırma, delikli ta ş  ortas ından veya iki ta ş  sütun aras ından, 

iki taş , kaya aras ından geçme oldu ğu gibi; yukarda anlat ı lara ş ekilde ta ş  
döndürme, ta ş  çevirme suretiyle de olabiliyor. 

Misli Sultan: 

Afyon'un Mısri Sultan nam velisi de me şhurdur. Herkes mü ş kil 

bir iş inde muvaffak olmak için ona adaklar adar ve muvaffak olursa 

derhal nezrini ifa eder. Bu arada M ısrrye çocuk da adan ır 

14 Naci Kum: Ruhi Tedavide Karaca Ahmetler Hakk ında incelemeler, Dü şünceler. 

T. F. A. C. 4, Sa. 94, Sf. 1501-1502. 
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Mısri'nin yan ında aynı  zamanda Kas ım Pa ş a, Niyazi Sultan, 

Sofu Hazretleri namlar ında üç zat daha yat ıyor. Bu dört zat ın bütün 

o mahalleye büyük mânevi müzaheretleri oldu ğunu halk söyler, O c ı -

vardan geçen, dördüne birden adlar ını  söyliyerek bir fatiha okuyup 

üflerse kabul edilmezmi ş  (Sf. 36).. Burada çok türbeli bir adak yerini 

görüyoruz. Bunlar ın hepsinin ayr ı  ayrı  saygı  istediğ i yukarda anlat ı l-
mak isteniyor. 

Tekke ve türbedarlarm bu gibi adak, ziyaretle ilgilerine i ş aret eder-

ken, türbedarlarm hastalar ı  tedaviye çal ış tığı nı  da görüyoruz. Yukarda 

belirttiğ imiz yaz ı da bu hususa dair ş u bilgi verilmektedir: "Kuduz için 

Hayran Veli tekkesinin türbedar ı  "dedeli okumu ş " gibi ad ve inanç-

larla, ekmek verip hastay ı  bekletiyor. Buraya Afyonkarahisar, U ş ak, 

Kütahya, Eski ş ehir, hatta Konya'dan kuduz tedavisi için gidiyorlar-

mış  (Sf. 36). 

Merdik (Mürdiimek-----Merdiyek): 

"Merdik Sultan" adl ı  bir dedenin çocuklar ı  iyi ettiğ ine inananlar 

olduğu belirtilerek ş öyle deniliyor: "Mezar ın yan tarafından bir küçük 

duvar deli ğ i vard ır. Orada bir geyik boynuzu bulunur. Hasta çocu ğu 

getirirler. Yere yat ırıp birkaç Elham, Kulhüvallahi okuduktan sonra 

Dede'nin geyik kemi ğ ini alıp çocuğun ba şı nı  ve vücudunu o kemikle mes-

hederler. E ğ er çocuk ölürse, Dede, çocu ğun ac ı  çekmesini önlemiş  "olur-

mu ş  (Sf. 36-37). Musa Kâz ım'ın bu incelemesi, yay ın tarihi olan 1933 ten 

8-9 yıl önce olmak gerekiyor. Bu incelemelerden 30 y ıl kadar sonra 

oralardaki adak yerlerinin ancak birkaç ını  inceleyen Nezihe Araz'da 

daha önceki incelemede rastlan ılan baz ı  noktalar ın bulunmad ığı nı  
görüyoruz. 

Yaptığı mı z incelemede, Kabakl ı  mahallesinde Merdik (Mürdümek) 

veya Merdiyek ad ı  verilen ziyaret bir , mezarlık içerisinde bulunmakta 

olup, ip bağ lamak ve sütun üzerine üç ta ş  atmak suretiyle beliriyor. 

Ziyaretgâh yak ınlarında 2, 5-3 metre yüksekli ğ inde bir karış  kutrun-

da, silindir ş eklinde bir ta şı n üzerine, tutulan niyetin gerçekle ş ip gerçek-

le ş miyece ğ ini anlamak üzere, oralardan al ınan üç küçük ta ş  at ı lıyor. Bun-

lardan birisi ş ayet o sütunun üstünde durursa niyetin gerçekle ş eceğ ine 

inanılıyor Buradaki adak mum ve horoz kurbamd ı r. 

Su Adağı : 

Afyon'dan geçen Akarçay üzerinde (Tarihi)" Alt ı  Göz" köprüsü 

yanında, Su ada ğı  yap ı lıyor. Eber gölüne dökülen bu çay' ın üzerine, 

tesbit edilen dilek bir ka ğı ta yaz ılarak b ırakı lıyor. Böylece pusulaya 
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yazılan niyetin, ak ıp giden su üzerinde gerçekle ş eceğ ine inanı lıyor. 
Bu su ada ğı  her su ba şı nda yap ılmayıp "Altıgöz" köprüsüne inhisar 
ediyor. 

Bir hayli yekün te şkil eden Afyon ziyaretgahlar ı  içinde Medirse 
(Eskiden medrese imi ş ) adlı  mezar ziyaret edilip, dua ediliyor, mum 
adamyor. 

Sanat okulu bahçesinde Cenkci Dede'nin mezar ı  "ovunan", ruhen 
hasta, sanc ılı , havaleli çocuklar tarafından ş ifa niyetine ziyaret edili-
yor. Mezarın önündeki mum yakm ıya mahsus yer de adak mumlar ı  
yakılıyor. 

Olucak semtinde, Çavu ş  Dede'nin mezar ı  ra ğbet görerek ziyaret 
ediliyor. Mum adarnyor. Gene olucak Semtin'de Çavu ş  Dede'yç yak ın 
Karababa Dede'sinin mezar ı  ziyaret ediliyor. Buraya da hasta çocuklar 

getiriliyor. Bir oyuk içinde adak mumlar ı  yakılıyor. Burada ayr ıca iki 
mum feneri bulunmaktad ı r. 

öksürük Dedesi: 

Öksürüklüler tarafından ziyaret edilen, okunup dua edilen, öksürük 
geçerse adak mumu yak ı lan ve buna mahsus bir mahal olan birziyaret-
gahtı r. 

Şakalak Dede: 

Sakalak Dede camii içine al ınmış  olmakla beraber, halk dilekte 
bulunmak üzere ilk bulundu ğu yere ziyarete gider. Orada bulunan geyük 
boynuzunu türbedar hastaya sürüyor. Afyon'da Geyik Boynuzu çok 
dikkate de ğer bir önem ve mevki gösteriyor. Hemen her türbe veya 
ziyaret edilen mezarda geyik boynuzu görülüyor. Umumiyetle geyik 
boynuzu mezar üzerine b ırakı lıyor, oradan ş ifa niyetine al ınıp kullanı -
lıyor, gene ayn ı  yere konuluyor. 

Deve Dede: 

Kale önünde bulunan bu ziyaret yerine ö ğ renciler ilgi gösteriyorlar, 
dilekleri gerçekle ş irse mum yakıyorlar. 

Mustafa Dede'ye çok a ğ lıyan çocuklar götürülerek, bilhassa dua 
ediliyor. 

Sarıkızlar: 

Afyon'da hikayeleri ayn ı  olmakla beraber iki Sar ıkı z görülüyor. 
Birisi Sarık ı z olup büyük bir kaya'd ır. Kale'nin kar şı sındaki (Büyük 

Kaya)ya genç k ı zlar, kad ınlar gidiyorlar. Evlenme dile ğ i veya kocalar ı - 
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na kar şı  sabırlı  olmak niyetiyle gidip ziyaret ediyorlar. Daha önceleri 
buralarda adak mumlar ı  yakılmış . 

Sabı rkız, da Kale ete ğ inde bir ta ş  mezar olup, k ızların evlenme ve 
kad ınların sab ır niyetiyle ziyaret etti ğ i bir yerdir. Burada mum 

adanıp, yakıhyor. " 

Ziyaret edilen ağ aç: 

Afyon çevresinde, Gazl ı  Göl kaplıcas ı  yak ınındaki tek ağ aç ziya-

ret ediliyor. Yeri de ğ iş tirildiğ i halde gidilip, onun dallarına bez ba ğ -

lanması  olay ı  devam ediyor. 

Kız Kulesi: 

Afyon'da K ız Kulesi de, genç k ı z "ve dulların ziyaretgâh ıdır." 

Tekfur kızının gergef iş lediğ i ve Beybö ğ rek'i kaç ırdığı  bu kuleyi ziyaret 

eden kızlar, tepeye ç ıkarak ş öyle seslenirler: 

Altın taht ım, 

Aç ı lsın bakt ı m. 

Evlenmeğ e, 

Geldi vakt ım. "Bildiğ imiz ş ey, yüzlerce y ıldır kuleye kızlar ın, 

kadınların ta şı ndığı dır." ' 6  / 1  

AMASYA 

İ lyas ve Diğ erleri: 

Doç. Dr. Ş ükrü Akkaya, Amasya intibalar ı  ve incelemeleri ile 

ilgili olarak, ortaokulun üst taraf ında Yukar ı  Beller denilen yerde bu-

lunan (yatan) Pir İ lyas' ı  kekeliyenlerle (kekez), topllar ın kırk gün sa-

bah zaman ından önce buray ı  ziyaret ettiklerini, k ırkıncı  gece orada 

yatt ıklarım, uyurlarsa iyi olacaklar ına inanıldığı nı  söylüyor, "Kekez 

konu ş ur, topal Ermeni Mekân o ğ lunun çocu ğu iyi olduğundan, çifte 
tosun kurban kestirdi. Hac ı  Osman o ğ lu Mustafa da kekezdi, iyi olmad ı , 

türbeden d ış arı  at ıldı" 16  diyerek kendisine bilgi verildi ğ ini kaydediyor. 

Amasya'da, yukarda nakletti ğ imiz incelemeden 20 yıl sonra yayın-
lanmış  diğer bir eserde türbe ve yat ırlar hakkında tamamlay ı cı  şu bil-

giyi buluyoruz: 

15 Mehmet Seçkin, Afyon Ziyaretgâhlarmda Dilek ve Adaklar. (Yay ıma haz ırlamyor). 

16/1 Mehmet Önder, Anadolu Efsâneleri, Ankara 1966. S. 114. 

16 Doç. Dr. M. Ş ükrü (Akkaya): Orta Anadolu'da Bir Dola şma, Ankara, 1934, Hakimiyeti 

Milliye Matbaas ı , Sf. 44. 
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Pir İ lyas: 

"Pirilyas (Yukarı  Pirler Türbesi) denilen türbenin halen Pirler Par-
kı 'nda bulunduğu, ilk defa Gümü ş lüzade Ahmet Pa ş a tarafından bir 
hücre olarak yapt ı rıldığı , 1486 da Sultan II. Bayezid taraf ından kâr-
gir olarak in ş a edildiğ i, üç bölümlü olduğu, ortas ının türbe bulundu ğu, 
bat ı  tarafının erkeklere, do ğu tarafının kadınların ziyaretine tahsis 
edildiğ i görülüyor. Türbede gömülü olanlar ın adları , kim oldukları  bi-
linmektedir: Gümü ş lüzade Pir Ş ecaeddin İ lyas, damadı  Pir Celâleddin 
Abdurrahman, torunu Pir Hayreddin Çelebiler, ayak taraf ında da 
bunların aile ve k ı zlarından dört kad ın gömülü bulunmaktad ır. Bu 
itibarla "Pirler Türbesi" denmi ş tir. Bu türbenin 1689 y ı lında onart ı l-
dığı , depremden harap olunca 1895 te halk ın ve II. Abdülhamid'in yar-
dımıyle iyi bir ş ekilde onarıldığı  anlat ı lıyor. 17  

Halk ın, türbenin tarihine ait bilgi ve ilgisi dikkate de ğ er bir seviye 
gösteriyor. Ankara'daki incelememizde hem kad ın, hem erkek bulunan 
yerlerden erkeklerin erke ğ i, kad ınların kadını  ziyaret ettiklerini ve adak 
adad ıklarını  açıklamış tık (Nall ıhan'da). Aynı  durumla burada da kar-
şı la şı yoruz. 

Türbesi halen Pirler Park ı  —Amasya Park ında— bulunan Gümü ş -
lüzade Pir İ lyas Çelebi'nin halk aras ında Sultan Mehmed'in hocas ı  
tanındığı na ve Amasya'y ı  Timur istilâs ından ilmi ve faziletiyle kur-
tardığı na inan ı lıyor. Etrafında a ğaçlar bulunan bu türbe tarihi bir hü-
viyet arzediyor. 

Bektaş  Baba: 

Gene bu eserde A ş ağı  Pirler'in kuzey bat ı s ında, K ırş ehirli Bekta ş  
Baba'nın türbesinin bulunduğunu, bunun ba ş  ucunda (Hac ı  Bekta ş  
Baba-i Veli) levhas ının bulunduğu, Pir e ş iğ ini ziyaret etti ğ inden (Hac ı ) 
denildiğ ini, Aleviler tarafından 1868 de öncen bir türbe yapt ı rıldığı , 
1897 yı lında da onar ıldığı nı  görüyoruz. 18  Bu her iki türbenin de ziyaret 
yeri oldu ğu hakkında bilgi buluyoruz. 

9 .8 .1961 tarihli incelememizde, Aleviler taraf ından rağbet gören 
ve duvarda yemeniler" elbiseler as ı lı  billunan türbenin pencerelerinde 
de bezler as ı lı . Bütün bunlar esasen pek bol olan Amasya ziyaretgâhla-
rıyle, murad ve adak yerlerinin çoklu ğunu gösteriyor. Bekta ş  türbesinin, 
türbedarl ığı nı , bak ımını  v.b. yapan kendisinin alevi bir aile oldu ğunu 
bildirdiler. 

17 Ahmet Demiray: Resimli Amasya, Tarih, Co ğ rafya, Salname-K ılavuz ve Kazalar, An-

kara 1954, Güney Matbaac ı lık ve Gazetecilik T. A. O. Sf. 85. 

18 Ayni eser, Sf. 106. 
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Amasya ve çevresindeki di ğer yat ırlar, tekin say ılmıyanlar hakkın-

da Dr. Ş . Akkaya'n ın verdi ğ i bilgi (ki hanlar ını  aldığı  gibi, baz ılarını  
yerinde görerek nakletmi ş tir), dikkate de ğer bir durumdad ır. Bilhassa 

hıristiyan azizlerin tekin say ılmamakla beraber, ayr ıca bir adak yeri 

halinde kullan ıldığı na dair sarih ve ilmi bir bilgiye rastlam ıyoruz. Adak 

yerleri ve h ıristiyan azizler ve ziyaret meselesi hakk ında "Netice„ 

bölümünde aç ıklamada bulunmaya çal ış aca ğı z. 

Amasya çevresinde Tekin olmıyan yerler aras ında Pir İ lyas' ın 

karde ş i Aş a ğı  Pirleri görüyoruz. Buradan gece geçilirse çarp ılaca ğı na 

inananlar oluyor. Kurt Boğan-Kı z ı l Paş a türbesi de tekin say ılmıyor. 

Onu yıkmak istiyenlerin ba şı na felaket geliyor. Koçlu Fuliya da tekin 
sayılmıyor. Bu kabirlerin üzerinde boynuzlu resimler, koç ba ş ları  gö-

rülüyor. 

Kurtboğan: 

İ stasyonda, Gazinoya yak ın bulunan ve yan ından demiryolu ge-

çen türbenin dört taraf ı  demir parmakl ıklarla çevrili, yan taraflar ı  
aç ıktı .Bu demirlerin ba ş  ve ayak uçlar ı  bezlerle doluidi. Etrafını  ağ açların 

çevrelediğ i, yakınında suyu da olan bu mezar ın kitâbesi de mevcuttu. 

Ba ş  uç'ta mezar ta şı  alt ında ufak ta ş  parçalar ı  bulunuyor. Ayr ı ca mum 

yerleri, izleri vard ı . 

"Kurtbo ğan yahut "K ı zıl Pa ş a" türbesi hakkında muhtelif efsa-

neler vard ır. Kurtbo ğ an'ın türbesine giren bir kurt, onun cesedini yemek 
istemiş .Ertesi gün, kurdu bo ğulmuş  olarak cesedin yan ında bulmuş lar." 19  

Yorgan Baba: 

Uçler yolunda, K ıral K ızı 'n ın türbesi kar şı s ında bulunan bu Yor-

gan Baba türbesinde "ta şı n gâvurunun ol "mıyaca ğı na", mermerin i ş e 

yarad ığı  yerde kullan ılaca ğı na ve bunda H ıristiyanlık izi aranm ıyaca ğı -

na dair burada bir örnek görülüyor. Zira bu H ıristiyanlıkla ilgili , yaz ılı  
taş taki izler gizlenmiyor. 

Halkah: (Halkalı  Dede): 

Yüzevler mahallesinin üstünde, yüksekte olan yol kenar ındaki bu 

türbe halka ş eklinde olup, mezar ın ba ş  ve arkas ı , sağ  yanı  aç ık, üstü 
kapal ı dır. Duvar kenarlar ını  adak mumlar ı  karartm ış , incelediğ imiz 

zaman da orada mumlar duruyordu. Mumun yanmas ına elveri ş li bir 

19 Mehmet Önder, Anadolu Efsaneleri, Ankara 1966. S. 132. 
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hale getirmek üzere bir tarafa ta ş lar yığı lmış tı . Burada mum âdetinden 

başka bir arada bir yığı n bez de durmaktayd ı . 20  

Seyit Hoca: 

Yüksek bir tepe üzerinde, İ hsaniye mahallesinde bulunan bu tür-

be'ye de ziyaretçiler gelip murad'da bulunuyor ve adak ad ıyorlar. 

Yukarı  Türbe (Ş irvanhlar Türbesi): Ş irvanh Camii- 

Ş amlar ve İ hsaniye mahallesinin yukar ı  tarafında bulunan 

1870 te yaptırılan bu türbenin etrafı  ağaçlarla ve duvarlarla çevrili, 

yakınında çok so ğuk sulu kuyusu mevcut. Ayr ıca bir türbedar ı  da var. 

Tepe'nin ete ğ inde Ş irvanhlar Camiinin içindeki yat ırları  Ş irvan-

hlar arife günü ziyaret ediyorlar. Azeriler Camii ( Ş irvanh Camii) yan ın-

daki türbe'nin. Ş eyh Hac ı  Hamza ile o ğ lu Siraceddin ve müderris Mir 

Hasan Efendiler"e ait oldu ğu 21  belirtiliyor. Pencere önünde adak mum-

ları  yakı lıyor. 

Kuba Dede, Ş eyh Hüsameddin Hazretleri: 

Dere Mahallesinin en üst k ısmında ağa" sulu yüksek bir tepe üze-
rinde, ş ehire hâkim bir noktada Cami içinde bulunan türbede havlu, 

pe ş kir, fanile, iç gömlek, süpürge s ıralanmış tı . Sıralanmış  muhtelif e ş ya-
nin ş ifa niyetine oraya b ırakı ldığı  görülmüş tür. 

Dilek Kuyusu (Cehennem Kuyusu): 

Istasyon civar ındaki kuyuya dile ğ i olan gelip, kuyuya sesleniyor. 

Sonra dikkatle a ş ağı  bakıyor. Bu arada ba şı  örtülüyor. Kuyu içinden ışı k 

veya kurba ğ a çıktığı na inanı lıyor. 

Torumtay (Toruntay) Türbesi (K ılı çaslan Türbesi): 

Gökmedrese mahallesinde Ç ı rçır Çe ş mesi yakınlarında (M. 1279), 

"Toruntay' ın mezar ının sağ  tarafında, daha sonra Sivas Hâkimi K ı lı -

caslan gömüldüğünden, (K ı lıçaslan Türbesi)"de 22  denilen bu yerden 

(Torumtay'dan inerken) sa ğdan ilk pencereden içerisi kollar ı  açık bir 

karış  büyüklüğünde bir bebek yap ılıp at ılmış . Bunun çocuk dile ğ i ile 

ilgili olduğu anla şı llyor. 

20 Resimli Amasya, s. 92. 

"Amasya Emin Ş adgeldi Pa ş a'nin torunlar ından Amasya Beylerbeyi Ş adi Pa ş a'- 

nın kızı  Saru Hatun" yatmaktad ır, deniliyor. 

21 Resimli Amasya, S. 108. 

22 Amasya Tarihi, S. 51. 
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Selamet Hatun: 

Tünelin üstünde, kayanın içindeki bir mezarla, çocuklar ın ya ş a-

yıp yaş amıyaca ğı  anlaşı lmak isteniliyor. Bu maksatla oraya ziyarete 

gidiliyor. Çocuk a ğ larsa ölece ğ ine inanılıyor. Yolcusunu uğurlayanlar da 

uğ ruyor. 

Hamdullah Baba: 

Aleviler tarafından çok ra ğbet görüp, adak kurbanlar ı  kesiliyor. 

Kanuni Süleyman zaman ında buraya sürgün geldi ğ ine, inanılıyor. Türbe-

de 12 imam ın adları  yaz ı lı  bulunuyor. 

Alevilerin ilgilendikleri, çok önem verdikleri türbeler ve çilehaneler 

burada bir hayli çokluk gösteriyor. 

Ambarh Evliya: 

Ş eyh Garik mevkiinde bulunan "bu kemikler alevi babas ı , astırı -

lan Baba İ shak'a ait" biliniyor. 23 

Amasya'daki muhtelif türbelerde Gökmedrese mahallesinde, Hali-

fet Gazi (Hilfetgazi) de Sanduka'n ın üzerinde k ıvırcık boynuzlu koç 

kafas ı  dikkate ş ayandır. K ıral K ı zının türbesinde lâhdin üzerinde, ayak 

ve ba ş  uçta boynuzlar durmaktad ır. Mermer kabartmada görünen koç 

boynuzlar, dinler tarihi bak ımından ayrı ca dikkati çekiyor. 

Ş eyh Ş erafeddin Hamza: 

İ stasyon'da Gazino'nun yan ında büyük bir türbe içinde bulunan 

evliya, ziyaret birhayli kesafet gösteriyor. Etraf ı  ya ş lı  ağ açlarla çevrili 

ve yakınında suyu da bulunan bu ziyaret yerinin biraz ilerisinden Ye-

ş il İ rmak akıyor. Tarihçesi hakk ında Amasya tarihinde bilgi verilen 

ve H. 818 de vefat etti ğ i bildirilen 24  Ş eyh Ş ecaaddin Hamza'n ın tür-

besinin pencereleri murad bezleriyle doluydu. Içerde büyük bir san-

duka ve yan ında seccadeler vard ı . Sanduka üzerinde mumlar, paralar, 

peşkir ve tülbentler nas ıl bir murad ve adakda bulunuldu ğunu 9 .8 .1961 

tarihli incelememiz gösteriyordu. 

Haz. Ali'nin izleri: 

Anadolu'da Hz. Ali'nin ayak basmadığı  birçok yerlerde olduğu 

gibi, Amasya'da da Çoban Dede taraf ında sert bir kaya'da Haz. Ali'nin 

düldülünün izleri bulundu ğuna inanılıyor ve ilgi görülüyor. 

23 Amasya Tarihi, S. 44, 45. 

24 Amasya Tarihi, C. 3. S. 187. 
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Burada, Amasya çevresindeki incelemede çok dikkate de ğer bir 
gözleme iş aret etmek istiyoruz. Amasya'n ı n Ş eyhcu köyü yak ı nı ndaki 
yoku ş  çı k ı lıyor. Kireçli topra ğı , çamlarla örtülü bir da ğı n ete ğ inde dağ  
ile köy aras ında derenin tam çatal k ısmında, suyu tatl ı  ve çok gür bir 
kaynak bulunuyor. Dr. S. Akkaya buraya gidiyor. Bu gözlemini ve iler-
lediğ i bilgiyi kitab ında "Eski Türk akidelerinin kaynaldar ında" baş lığı  
ile açıklıyor: "Vaktiyle bu köyde bir de tekke varm ış . Ş eyhcu, buradaki 
yat ırın ismi. Kendisi Hazreti Ali sülâlesinden imi ş . Öleceğ i vakit, benim 
ayrıca mezarım yoktur, beni ziyaret etmek istiyen, bu dağdaki çamlar', 
ziyaret etsin, demiş . Dağı  örten çamlardan ayr ı , Öküz Çam denilen tek 
bir a ğaç var. Halk, evliyan ın bu çama temessül etti ğ i itikadında. Bilhas-
sa, bu çama dua ediliyor, bu çama adak adamyor. Su kayna ğı nın üs-
tüne türbemsi bir çat ı  kurulmuş  Kayna ğı n yanındaki dire ğ e üzerlik-
ten bir nazarlıkla bir çift boynuz as ı lm ış . Bu su, yalnız köyün tabii ih-
tiyaçlarını  gidermekle kalm ıyor, ayn ı  zamanda ş ifalı , kutsi bir su oldu ğ u-
için bu suyun koruyucusunu memnun etmek laz ım. Ası lı  olan nazarl ık 
bu koruyucuya kar şı  minnettarh ğı n daimi bir sembolü olmakla beraber 
bazan herkese malâm olm ıyan sebeplerden dolay ı  su kesiliyor. O vakit 
bu kaynakta kurban kesiliyor ve derhal ço ğ alıyor. Çamlar mukaddes 
olduğu için kesilmiyor. Bir kere Pertev Bey kestirmek için emir vermi ş  
de ertesi gün kesilmemesini söylemi ş " (Sf. 46)." 

Eski Türklerde, Samanl ıkla ilgili durumlarda, çam a ğacının kutlu 
tanındığı nı , çamı  kutlu tan ıyan diğer dinlerin de (Cermen dini) v.b. 
bulunduğu dinler tarihi içerisinde belirtilmektedir. A ğ ac ın, ç ınar, çam, 
dut, iğde v.b. bir adak yeri olarak kullan ı lışı na dair Ankara'dan da ör-
nekler vermi ş tik. Çubuk, Güdül hat ırlanacak olursa, bu inanc ın yay-
gınlığı  belirmiş  olur. 

MERZ İ FON YATIRLARI 

Gani Baba 

Gulu köyünde Gani Baba yat ırının ba ş  ucunda bir iğde ağ ac ı  
dikili olup, bu iğde ağ acı  dikili olup, bu iğde ağ acının dalın-
dan, çekirde ğ inden (göz)nazar de ğmemesi için nazarl ık yap ı lır. Ayrıca 
yat ırın iğde ağ acının yakınından akan Ye ş ilırmak'tan al ınan su, din-
lendirildikten sonra, buraya ziyarete gelen, getirilen a ğı r hastalara 

25 Mehmet Önder; Şeyhcu adlı  evliya hakkında "Benim mezar ım olmıyacak, beni ziyaret 

etmek isteyenler, bu da ğdaki çamları  ziyaret etsinler ben bu çamlarda- gömülüyüm. Çamlara 

balta vuran bana vurmu ş  olur." inanc ını  zikrediyor. Mehmet Önder, Anadolu Efsaneleri, Ankara 

1966. S. 132. 
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bu dinlenmiş  su içiriliyor. Ş ifa bulunduğuna inanı lıyor. Ş ifayı  müteakip 
kurban kesiliyor. 

Burada a) yat ır, b) ağ aç, c) su, dini inanc ının birle ş ik bir ş ekilde ve 
ayn ı  maksada uygun kullan ıldığı nı  görüyoruz. Bunlar ın herbiri ayr ı  
ayrı  kullanıldığı  gibi, hepsi beraber, bir arada kullan ılmaktad ır. Nite-

kim Ankara ve çevresindeki incelememizde ayn ı  durumla kar şı la ş mış  
bulunuyoruz. Esasen adak ve ziyaret yerlerinin ço ğunda bu üç unsuru 
bir arada buldu ğumuz gibi, da ğ , yamaç, yol gibi unsurlar ın da bağ lan-
tı s ına i ş aret etmi ş tik. 

Bakı rbaş  : 

Üç saatlik mesafede Gergides'te yüksek bir yerde bir yat ır 
vardır. Buna "gelin giresi" derler. Ad ı  "Rum Dede" dir. Mezar 
ta şı nın üstünde bak ırdan bir taç vard ır. Harp ç ıkınca bu taç kaybolur. 
Harp bitince bu taç delik delik olduğ u halde gene görünür. Bak ı rcıya 
tamir ettirilir. fakat delikler gene aç ı lır. 

Bir de Bak ırba ş  Tekkesi vardır ki yar ım saatlik yerdedir. Ba şı  
ağ rıyanlar burada tac ı  giyerler. A ğ rı  geçer. 

Ankara ve çevresinde böyle bir taçl ı  dedeye, yat ıra rastlanmad ık. 

Bununla beraber tedavi edici olarak tokmak, ta ş , toprak, ayakkab ı  ... 
yanında gene bu yat ırın bir e ş ya olan ve aynı  mahiyeti haiz bir Taç'ın 
da aynı  iş i gördüğü anlaşı lıyor. 

Kurtboğan Dede : 

Hı zı rlık tepesinin ete ğ inde bir yat ır vard ır. Vaktiyle burada 
ufak bir köy varm ış . Köyün davar ını  bir düzüye kurt yermi ş . 
Bir sabah yatır, tiırbeden elini çıkararak kurtu bo ğmuş . Kurtulan 
kuzuyu almış lar. Fakat el dış arda kalm ış . Kadıya dam ş mış lar, sabunla 
yıkayın, çeker demi ş . Yıkamış lar, çekmi ş  

Hacı  Veli Yat ı rı  : 

Bir buçuk saatl ık mesafede (yaya) Hac ı  Veli Sultan köyünün 
Hac ı  Veli Yat ırı  vard ır. Sivaslıdır. Yanından so ğuk bir p ınar akar. 
Yağmur ya ğmadığı  vakit burada kurban keserler. 

Fenerli Dede: 

Hac ı  Veli'den bir çeyrek beride Fenerli Dede vard ır. Sağ lığı nda ar-
kadaş ları  ile sözle ş miş . Göçersek (ölürsek) nereye yatal ı m, demiş ler. 
Hacı  Veli, ben bir ta ş  atar ım, nerede kal ırsa orada ben yatar ım demi ş . 
Bugün mezar ı  ba şı nda durup k ırk adam ın kaldıramadığı  ta şı  atmış . 
Fenerli Dede de, fenerim nerede sönerse orada yatar ım demiş . Feneri 
tepenin başı nda söndüğünden orada yat ıyormu ş . 
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Abdürrahim-Kâşe Sultan: 

Hırha köyünde yatmakta olan Kâ şe Sultan hakkındaki söylenti 

ve inanç kısaca şudur: Mekke'ye giden hac ılara, Ş eyh Abdurrahim 

Rumi ile Kâş e Sultan' ı  ziyaret etmeden buraya neden geldikleri soru-
lurmuş . "Yar ım hacı  olmak istiye ı • kurban bayramında geceleyin gider, 

ziyaret eder. Güneş  doğduktan sonra döner. Bayramlarda bütün cemaat 

namazdan sonra ilkin burasını  ziyaret ederler. Sonra eve dönerler (Orta 

Anadolu'da Bir . Dolaşma, Sf. 47). 

Üçler: 

Sofular camiinin yan ında bir kubbe alt ında bulunan Üçler ya-

.tırma yürüyemiyen çocuklar ın götürüldüğünü, yüksekçe bir yere arpa, 

buğday serpildiğ ini, ayın ilk çarşambası nda ziyarete getirilen çocukların 

taşı n etrafı nda yürütüldiiğ iinü görüyoruz (Sf. 47). 

Piri Baba: 

Mesçi çıra ğı  olarak bu yerlerde çal ışı rken, Hicaz'da bulunan usta-

sımn helvayı  sevdiğ ini bildiğ inden efsanevi bir seyahatle s ıcak helvay ı  
namazda bulunan ustas ımn yanına koymuş . Usta lengerini çiçeklerinden 

tamdığı ndan ve Piri'nin nas ıl ermiş  bir kimse- olduğunu anladığ mdan, 

dönüş te ona sayg ı  göstererek iyi muamele ediyor. Ihtiyar bir Merzifon-

ludan bu söylenti, efsane ve inançlar ı , ziyaret mahallerindeki davran ış -

ları  tesbit eden (Doç.) Dr. Şükrü Akkaya, bilhassa, çay ırlık bir yer olan 

namazgâlrtaki çok büyük bir çınar ağacına dikkati çekmek istiyor. Hal-

kın bu ağaçta büyük bir kutsiyet gördü ğünü, hastal ıkları  iyi etmek için, 

(daha çok ba ş  ağrı sı), buras ımn ziyaret edildi ğ ini, buradan i ş timdad 

edildiğ ini, kurban kesildiğ ini, bez bağlandığı nı , ağaca çivi çakıldığı nı  
anlat ıyor (Sf. 47). 

Amasya çevresindeki baz ı  Bekta ş i köylerindeki söylentileri tesbit 

etmeye çal ış an Dr. Ş . Akkaya: "Merzifon civar ında Alıcık'ta Gül Ali, 

Kenan elinden gelen Kenan Baba, Osmanc ık'ta Koyun Baba; Kum 

Baba; Dip Hac ı  köyünde Rumi Hoca, Oymaa ğaç'ta Kemal Baba, bu 

sürekli harplerda (islâmh ğı  yayma, Anadolu'yu Islânı la ş tırrna müca-

hedelerinde) ş ehit düş müş ler. Sa ğ  kalan babalar halka islâmiyeti kabul 

ettirerek birer m ıntakaya yerle ş tirmişler" (Sf. 48). demektedir. 26  

26 Dr. Ş . Akkaya'mn bu incelemesindeki co ğ rafi adları , Ahmet De ıniray'm haz ırladığı  
"Resimli Amasya, Tarih, Co ğrafya, Salname-K ılavuz ve Kazalar ı" adlı  eseriyle kar şı laş tırdık. 
Dr. Akkaya= Al ıc ık dediğ i diğ erinde Alicik, Akkaya'mn Gergiras diye kaydettiğ i Demiray'da 
Gelgiras'tı •. Bundan başka Dr. Akkaya'mn Hacıveli, San (köy), Gelgiras, Diphac ı  adları  diğ erin-
de mevcut oldu ğu halde, yukarda naklettiğimiz bazı  köy adlarımn Hırka, Ş eyim].) bulunmay ışı  
ad değ iş ikliğ i veya il bağ lantısı  sebebiyle değ işmiş  olabileceğ i ihtimalini düşündürüyor. Ahmet 
Demiray'm eserindeki bibliyografyada, Dr. Akkaya'mn bu kitab ının bulunmadığı nı  da belirt-
mek isteriz. 
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Abdullah Ağa'nm anlatt ığı  yatırlar: 

Sucu Hatun ( Şucaeddin): 

Çorum yolu üstündeki Ş ucaeddin (Sucu Hatun) adl ı  mezar ın ya-

nında gene mutad üzre bir p ınar çıktığı nı , bunun yan ı ndaki topraktan 

(halk cevher diyor) tuza kar ış tı rı larak demreğ i, duvar, kara bohçası  (ötürü), 

ishal hastalıkları na iyi geldiğ ine dair bilgi ile Ankara ve çevresindeki 

topraktan faydalanıp ş ifalanma arası nda bir benzerlik bulmaktay ız. 

(Sf. 51). 

Ali Cebbar: 

Abdullah Ağa'nın anlatt ıkları  içinde Ali Cebbar suyu hakk ındaki 

bilgi de dikkate de ğ er. Sarıköy'den yaya üç saat kadar ilerdeki, ab ıhayat 

diye vas ıflandırılan "Ali Cebbar Suyu", be ş  lüleden akan bol bir sudur. 

Bir muharebede Ali Cebbar' ın askeri susuz kal ınca, Ali Cebbar'a boyun-
larını  bükerek bak ınmış lar. 0 da: "Bana darl ık mı  var ?" diyerek asas ım 

vurduğu gibi bilek kalınlığı nda su çıkarmış . Bu zatın türbesi olmamak-

la beraber buras ı  kutlu tan ınıyor. 

Gani Baba: 
Abdullah Ağ a, Rober kolej müdürünün: "Gani Baba yat ırına gi-

den hastalar ın iyi olduklar ını  ben de biliyorum, bize zarar ı  olur diye 

yat ı rı  tavsiye etmiyorum" dedi ğ ini söylüyor (Sf. 50). 

Su çıkarma, susuzluğu giderme, dinler tarihinde muhtelif örnekle-

rine rastlan ılan bir keramet, bir mucize olarak görülegelen olaylardan-

dır. Bir hıristiyan, arzu etti ğ i, bir ş eyler dilemek, adamak istedi ğ i hal-

de çekindi ğ ine (ortodoks), ancak teminat ald ıktan, manevi bir zarara 

(yat ır, dede tarafından) uğ ram ıyaca ğı na inandıktan sonra bu gibi Islam 

ziyaret yerlerine gidebiliyor. Istanbul'da bunun örneklerini gördük. 

Fakat dikkate de ğer bir nokta, bu ziyaret edilenler daha ziyade bir 

hıristiyanl ıkla, Bizansla mücadele edenden ziyade, efsanesi, söylentisi 

ve inanc ı  bundan ayrı  olan kimselerdir. Bilhassa onlara mum yak ıyorlar. 

Gül-Ali Baba: Alicik (Alicük): 
Alıcık buca ğunn bir köyünde bulunan Gül-Ali Baba, Kenan Baba 

ile gelmi ş , köyün suyunu Kenan Baba getirmi ş . Yat ır; öksürük, s ıtma 

hastalıklarını  iyi edermi ş  (Sf. 51). Bu yat ıra umumiyetle dua ediliyor, 

mum yakılıyor. 

Rumi Hoca: 
Bu türbenin bir tepede bulundu ğu, hatta civar ın en hakim 

tepesi olduğu, çamla örtülü bulundu ğu, iki çe şmenin akıp dur- 
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duğu, bir bekta ş i türbesi oldu ğu anlat ı lıyor (Sf. 52). Nakledildi ğ ine 
göre Rumi Hoca da Horasan'dan gelen Ahmed Yesevi halifelerindendir 
ve Keçikalesi muharebesinde bu tepeyi zaptetmi ş tir. Daha bugün 
kale bakiyesi görünen bu tepede ş ehit dü ş müş tür (Sf. 53). 

Dr. Ş . Akkaya, bu ziyaret yeri hakk ında ş u düş üncesini öne sürü-
yor: "Türbenin duvarı nda nakış lı  Rumca bir kitabenin bulunu ş u ve eski 
kale bakiyesi, buran ı n da vaktiyle bir h ı ristiyan azizinin ziyaretgah ı  ol-
duğ unu akla getiriyor" (Sf. 53). 

Yaptığı mı z muhtelif incelemelere, ara ş tırmalara dayanarak, bu 
iddian ın yeteri kadar ilmi bir delil ihtiva etmedi ğ ini burada belirt-
mek isteriz. Bu konu üzerinde, h ıristiyan azizleri ve Islam yat ırlarına 
çevrilme meselesinin tahlilini Netice bölümünde arz edece ğ iz. Ş unu 
ş imdiden söylemek isteriz: E ğer eski bir h ıristiyan azizi olmas ı  gibi bir 
neticeyi duvarda nak ış lı  Rumca bir kitabe ara ş tı rı cı ya göstermi ş se, 
bu gibi bir yerden ilk defa böyle bir kitabeyi kald ırmaları , iş i örtmeleri 
gerekirdi. Böyle bir de ğ iş meden o zaman ş üphelenilmezdi. Nak ış lı , süs-
1ü, mermer ta ş  ihtiyac ı  gibi hallerde böyle bir kullanma olu şunu da dik-
kate almak lâz ı mdır. Hele eski bir kale kal ıntı s ı  olması  neyi izah ede-
bilir? Eski bir kalede bir islâm yat ırının, türbesinin olmamas ı  gereke-
ceğ ine dair bir gelenek mi mevcuttur? 

Bu eski Türk âdetlerini hâlâ koruyan ve ya şı yan kimseler aras ında, 
Dr. Ş . Akkaya inceleme yaparken, kaynak, su anlam ına Öz, ş ehit kar şı -
lığı  harpte (dü ş ük) kalmak, sakamet yerine (baturuk) gibi çok önceki 
bir dile, kelimelere rastlad ığı  gibi: "Binlerce y ıl eski olan Türk akideleri 
Anadolu'da canl ı  olarak ya şı yor" diyerek, kapal ı  bir inanç ve cemiyet 
hayat ı  ile yüzy ıllar ın olaylar ını  birbirine dille aktarma eden bu Türk 
toplumlarının, geçmi ş e bağ lılıklarını  gösteriyor. Tarihi kökleri kuvvetli 
bir topluluğun üstelik gizli, kapal ı  bir tarafı  da olursa, onun şu bu 
hıristiyan azizini, islâm say ıverme gibi, çeviri ş , döndürü ş  cephesini aç ıkla-
mak kolay olmaz. Horasanl ı  bir Türk mücahidi olmas ına dair deliller 
'daha kuvvetli görünüyor. 

Merzifon ilcesinin köylerinde (sünni„ bekta ş i) eski Türk akide 
ve geleneklerinin kal ınt ılarını  bulduğunu söyliyen Dr. Ş . Akkaya: 
"Etrafın dağ lık, ormanl ık olu ş u, bir çok su kaynaklar ının bulunuşu, 
peri, evliya efsanelerine çok müsait" diyor (Sf. 54). 

Burada bir h ıristiyan beyinin k ı zına dair bir efsane anlat ı lıyor. 
Islâmlar buralar ı  fethedince bu genç k ı z kaçmış . Gaziler, biz k ır atlı  
birini gördük, onu er sand ık demi ş ler. Meğerse bu k ı z pehlivanm ış , 
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herkesi yenmi ş  Haydar Çavu ş 'tan nakledilen bu bilgi üzerine ş u neti-
ceye var ı lıyor: " İş te bu K ı zkayas ının üzerinde mübarek bir kara a ğ aç 

vardır (Bu civarda çamdan ziyade ka raa ğaç kutsiyeti temsil ediyor)" 

(Sf. 54-55). Ankara'da Mamak'ta Karaa ğaç dedesini hat ırlıyoruz. Bu 

Ersand ık efsanesi devam ediyor. Balkayas ı  diye, içerisinde üç tane ta ş  
oda bulunan ve iki minare yüksekli ğ inde kayan ın cephesindeki bir 

delikten ünceleri bal s ızdığı ' anlat ı lıyor. Bir di ğer söylentiye göre h ı -

ristiyan beyin k ı zının burada sakland ığı  ve burada öldürüldü ğü söy-
leniyormu ş . "Bu kız kaç ı p da kayaya geldi ğ i vakit, aç ı l kayam aç ı l 
demi ş , kaya aç ı lmış , kı z girince kapanm ış . Fakat saçlar ından bir k ısmı  
kayaya tak ılı  kalmış . Bugünkü kaynak oradan s ı zar" deniliyor (Sf. 
55). 

Burada h ıristiyan kı zına dair bu söylentinin islâmlastı rı lmadığı  

görüldüğ ü gibi, ayrı ca ona olaganüstü bir olayı n da kahramanı  gözü ile 
bak ı l ıyor. Saçları ndan pınar çı k ıyor, kaya buyruğ una uyuyor, hatta 

bu K ızkayas ı n ı n üzerindeki karaağaç mübarek tanı n ıyor. Fakat bütün 

bunlara ra ğmen burasmın bir adak yeri haline geldi ğ ine dair bir kitapta 

bir bilgi bulamıyoruz. Nitekim, Elvan köyünün içinde bulunan buralar ı  
fethe gelen ilk müslüman ş ehitlerden birisinin mezar ı  bulunmasına trağ -

men o da adak yeri haline gelmemi ş  görünüyor. 

Karaağaç: 

Elvan köyünde bol suyun kayna ğı  olan a ğ açlıklı  yassı  bir tepe 

(a ğaçlar, tepe, su üçgeni) dedir. Bu kaynak ba şı nda önceleri minare 
boyunda bir karaa ğ aç varm ış . Ona kimse dokunamazm ış . Bu a ğ aç Pey-
gamber zaman ında, Ebu cehil inanmay ınca ş ahitliğ e gitmi ş . Bir sayg ı -

sı zın oraya s ığı r döküntüsü dökmesi ile "mübarek kurumu ş " (Sf. 55). 

Çe ş melerin gür akmalar ından kayna ğa gürdek, yahut gördek denir 

(Bu köyün yakınındaki oyma a ğaç da Gürdek, Gürdede demek olup 
yat ır manas ınad ır deniyor). İş te bu görde ğ in sahibi, mübarek, göbe ğ ine 

kadar sakall ı , siyah cübbeli ş alvar'', geçenlerde ak ş amlay ın benim 

dokuz ya şı ndaki kı za görünmü ş  Köyde bir deli k ız var. Gürde ğ in başı n-
da dış arılı  küfrü etmi ş  (Anla şı lan Bekta ş i köyünde sünnilere has olan 
bir küfür edilmi ş ). Mübarek eliyle yakla ş malarını  i ş aret ederek; bukadar 
sayg ısızlık ederek küfür etmeyin, gidin demi ş . İş te göbe ğ ine kadar 
uzun sakallı  vesaire diye tasavvur edilen fevkalbe şer mahlük, kavağı n 

sahibi, hâmisi olarak tavsif ediliyor, kendisine kar şı  hürmetsizlik yap ı -
hrsa gazep ediyor. Zarar vereceğ inden korkuluyor" (Sf. 55). 
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Kemal Baba: 

Kemal Baba, Merzifon'un Türmük buca ğı na bağ lı  bir köydeki 
yat ırdır. Sar'as ı  olan ve bir ş ey kaybetmi ş  olanlar buraya adak adam a ğ a 

geliyorlar.O çevredeki inanca göre kaybolan bulunur ve sar'a da geçermi ş . 

Bu yatırdan da cevher (toprak) alma ve suya konularak içme ve has-
tah ğı  iyi etme gibi davran ış ları  görüyoruz. Bunlar ın Ş ifa verdiğine 

inan ılıyor. Dr. Akkaya: "Adak dolay ıslyle yap ılan merasim Türklerin 

çok eski milli bir âdetini göstermesi dolay ı sıyle fevkalade dikkate de ğer. 

Türbenin aynı  zamanda methalini te şkil eden yer geni ş  bir salon. Salonun 
as ıl ismi Kurbanlık. Burada kurbanın kesileceğ i taş lık, parçalanacağı  
masa, piş irileceğ i ocak, yeneceğ i sofra yeri ve tak ımları  için dolaplar bu-
lunmaktadı r. Kurban burada kesiplip piş iriliyor, cemaat buraya davet 

edilerek bir nevi ş ölen yap ı lıyor." (Sf. 57). diye yazmaktad ı r. 

Dr. Ş . Akkaya, Bekta ş i köylerindeki türlü âdetlerden bu yat ı r, 
adak münasebetiyle de yer vererek k ısaca bahsidiyor. Ankara çev-
resinde Bekta ş i köyünde yapt ığı mız incelemeye, 25 y ıl sonra da olsa 

uygunluk açık ş ekilde görülüyor. 

Gene bu eserde H ırlas köyündeki p ınarın hazan azaldığı nda, onun 
gürlemesi için kurban kesildi ğ ine dair bilgiye rastl ıyoruz. Kurban kesik 

aikten sonra suyun ço ğ aldığı  yazıhyor (Sf. 59). 

Su kültü ile ilgili bu adetleri bir çok yerlerde görmek mümkündür. 

ANTALYA 

Ekrem Re ş it, Antalya Notlar ı 'nda, tesbit etti ğ i (evliya telâkkisi) 

ile, adak yerleri hakk ındaki inancın nas ıl bir anlam ve kökü olduğuna 

dair şu bilgiyi veriyor: "Eren'ler vaktiyle insand ılar. Allaha ibadet et-

tikçe, dünyanın bütün fenahklarmdan uzakla ş tıkça erdiler ve istedikleri 

şekle girebildiler: Rüzgâr, ku ş  v.s... Erenler istedikleri bir da ğı n başı na 

gelir, konarlar. Oraya derhal bir türbe yap ı lır ve ibadetgah olur. Hemen 

her da ğı n tepesinde bir Eren vard ır. Mübarek zatlar yüksek ve hava-
dar yerleri seviyorlarm ış . Erenler herkese görünmezlermi ş . Onları  ancak, 
her zaman ibadet ile me ş gul olan, Allaha yakla ş an müslüman adamlar 

görebilirler. Görülen ve malilm olan Erenlerin hepsi de çok eski zaman-

dan kalmış lardır. Onun için pek muhterem ve ulvidirler." 27  

Gene bu incelemede "ehl-i keramet olanlar ın vücutlarının çürüme-

diklerine, bunların mürş id-i kâmil olduklar ına" dair inanc ı  gördüğümüz 

27 Ekrem Re ş it: Antalya Notlar ı , Halk Bilgisi Haberleri, C. 4, Sa. 48, 9 May ı s 1935, Sf. 309. 
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gibi (Sf. 311), da ğ , ta ş  dere vesairenin dahi ruhlar ının varlığı na inand-
dığı  hakkındaki dikkate ş ayan inanc ı  da buluyoruz (Sf. 311). A ğ aç 
hakkında da, Hazreti Ali'nin, bir boynuz a ğ acmda sakl ı  iken ona etti ğ i 
dua ile, boynuz a ğ ac ının meyvesini döker dökmez çiçek açt ığı , meyve 
ve çiçe ğ in onun üzerinden hiç eksik olmad ığı  inanc ını  görüyoruz. (Sf. 
312). 

ihsaniye Köyü: 

Girit göçmenlerinin yerle ş tiğ i bu köy, Antalya-Serik ş osesinden tak-

riben 18 km mesafede Aksu buca ğı mn kuzey bat ı s ındadır. "Köyün 
civarında üç ziyaret vard ır. Bunlar ın birinde bir k ı zın yatmakta oldu-
ğuna, baz ı  geceler beyaz entarisi ile d ış arda gezdi ğ ine inanı lır. Bir kay ıp, 
kaza ve zarar sonunda adak adan ır. Adayanın mâlı  durumuna göre 

bu, bir keçi, koyun yahut tavuk gibi bir hayvan veya lokum, ş eker gibi 
tatlı  bir ş eydir". " 

AKSEK İ  

Çivi, demire okunmu ş , üflenmi ş  suyun ş ifah olaca ğı na, per ş embe, 
cuma günlerinin u ğurluluğuna, e ş iğe saygı  ve çekinme, gece aynaya 
bakmama gibi inançlar yan ında Akseki'nin baz ı  köylerinde türbelere 
ait pek kısa da olsa bir bilgi edinmek mümkün olmaktad ır. Dutluca (Gel-
ves) köyünde Hacı  ada ğı na Hacet Kan ı, diye ziyaret edilen, kurban 
kesilen türbenin Pir Ahmed'e veya müritlerinden birisine ait olmas ı  
çok muhtemeldir. Vaktiyle Pir Ahmed zaviyesine zemin, bahçe ve de-
ğ irmenler vakfedilmi ş ti. 29  

Ankara'da, BMâ, Keskin, K ırıkkale ilcesinde (Hasandede) köy-
lerindeki türbelerin de vak ıfları  bulunduğunu daha önce görmü ş tük. 

Gene türbe çevresinde su vesaire yeri olan bir yerden bahsedilmektedir. 

Yılancık Ocağı : 

Ormana köyünde, önceleri "Y ılanc ık OCa ğı  denilen bir ziyaret ve 
ş ifa yeri" oldu ğunu görüyoruz (Sf. 103). 

Uzun Dede: 

Türkmenler aras ına yay ı lmış  kolonizatör dervi şlerden olan, 
yayla zaman ında vefat etti ğ inden Uzun Dede mevkiinde gömülen Çatal 

28 (Dr.) Cavit Orhan Tütengil: ihsaniye Köyü Incelemesi, Sosyoloji Dergisi, Ist. tniv. 

Ed. Fa.. Yayını , Sa. 9, Ist. 1954, Fakülteler Matbaas ı , Sf. 47. 

29 Kemal Ozkaynak: Akseki Kazas ı , Ankara 1954, Akgün Matbaas ı , Sf. 89. 
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Seydi'nin (kitabesiz iki mezardan) birisinde olmae ı  muhtsmel deniliyor 

!Sf. 108). 

Muhtelif Yat ırlar: 

Manavgat ve Akseki'de da ğ lar aras ındaki köylerde, bilhassa 

Kepez'e konup göçen Türkmenlerin muhtelif tekkeler kurduklar ı  
(Seyyid Cemaleddin, Seyyid İ brahim), Karavca'da Yunus Seydi 
gibi zatlar ın veya müritlerinin mezarlar ının yat ı r sayı larak ziya-
ret edildiğ ini görmekteyiz. Bu yerlere dair vak ıflar olu ş u, vak ıf kayıt-
larının bulunu ş u, yat ırların Türklügünden ve islâml ığı ndan şüphe b ı -

rakmam . aktad ır. Köylüler tarafından bu çevrede ziyaret edilen yat ı r-
ların az olmad ığı nı  görüyoruz (Sf. 108). 

"Kolonizatör Türk dervi ş lerinden Seyyid Harun'un müridi İ shak 
Seydi, Hisarl ık'a yakın belde befat ederek buraya iki saat medafede 

bir boyun noktas ına defnedildi ğ ini biliyoruz. Bundan ba ş ka Yunus 
Ş eydi de buralarda dola ş mış , Karavca köyünde karar ederek zaviyesini 

kurMu ş tur;" (Sf. 109). Müteakip sayfalarda kolonizatör dervi ş lerin 

Ş eyh İdris, Ferti Dedelerin zaviyeler kurduklar ı  bir çok köylere Türk-

men dervi ş lerinin yayıldıklarına dair bilgi elde etmekteyiz (Sf. III v.b.). 

Antalya tahtac ılarının dede, mum hakk ı ndaki dü şünceleri, dedeyi 

en üstün makama sahip kimse tan ıyış , mumu kutlu biliş  3° ve "Elmal ı 'nın 

Tekke köyünde metfun olan Abdal Musa'y ı  ziyaret ederek orada kur-

ban" kesi ş leri 31  incelememiz bak ımından zikre de ğ er bir maddedir. Teke 

(Antalya) Yürükleri 32  içersinde yap ılan incelemeler de konumuza birer 

madde te şkil etmektedir. Muhtelif yerlere yay ılmış  Türkmen, Yürükler 

(Toros'lar, Antalya, Burdur, İ sparta v.b.), yat ır, ziyaret gibi gelenekleri 

devam ettirmi ş le•dir. Bunlar içerisinde günler kalarak çal ış an Ali riza 

Yalman' ın Cenup'ta Türkmen Oymaklar ı  incelemesinden, Türkiye'nin 

40 ilini gözden geçirdikten sonra bahsedece ğ iz. 

AYDIN 

Nazilli: Mehmed Zühtü Ef. : 

U ş ald tarikat ına merkezlik etmi ş  Nazilli'de, önceleri Nak şi ve 

Rüfai tekkeleri vard ı . istiklâ1 Sava şı  s ıras ında Yunanlılar tarafından 

30 Naci Kum Atabeyli: Antalya Tahtac ılarına Dair Notlar, Türk Tarih, Arkeoloji ve 

Etnografya Dergisi, Sa. IV, İ st. 1940, Sf. 208. 

31 Aynı  inceleme, Sf. 211. 

32 Naci Kum Atabeyli: Teke (Antalya) Yürükleri Hakk ında Notlar. Türk Tarih, Arke-

ologya ve Etnografya Dergisi, Sa. IV, Ist. 1940, Sf. 213-222. 
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çıkarılan yangınlarla; okullar, medreseler yan ında bir çok tekkeler de 
yanmış tır. 

Aş ağı  Nazilli'de bulunan U ş aki tekkesinin içindeki türbede U ş aki 

ş eyhi Mehmed Zühtü Efendi (Ş eyh Hüsameddin-i (U ş aki'nin halifesi) 

ile e ş i ve çocukları  yatmaktad ır. Ş eyh Mehmed Zühtü Efendi, eliyle 

230 yıl önce U ş aki tarikat ının merkezini kurdu ğuna göre çevrede sayg ı  
duyulan, ziyaret edilen bir kimsedir. U ş aki ş eyhi Süleyman Rü ş tü Efen-

di'nin, Karacasu'da u ş akiliğ i yaydığı nı , bir tekke yapt ırdığı nı , meza-

rını n da tekke içinde oldu ğunu ö ğ reniyor. " Umumiyetle bu tarikat 

mensuplar ının tekke içinde veya yan ında olan mezar veya türbeleri ile 
ilgili birer kitabesi, (yaz ı lı ) mezar ta şı  bulunmaktad ır. Bundan da böyle 

yerlerde yatan zatlar ın tarihçesi hakk ında oldukça bilgi edinmek mümkün 

oluyor. Bu itibarla bir h ıristiyan azizden bozma yat ır, türbe haline ge-

tirilmiş  sanıldığı  gibi kolay de ğ ildir. 

Hıdır Baba: 

Bozdo ğ an ilcesinde Madran da ğı  ete ğ indeki bir tepede Hıdı r Baba 
ile Okçu komutan ının mezarlar ı  vardır. (Sf. 154). Madran da ğı  su kay-

nakları  ile zengindir. 

BALIKES İ R 

Üç yüz yıl önce ilmi faaliyet bak ımından ileri bir merhale ğösteren 

Bal ıkesir, bir çok zaviye, tekkeler yan ında türbe, evliya bak ımından 
da zenginlik arzetmektedir. İshak Baba (mahkeme-i ş er'iye sicil kay ıt-
larına nazaran 10. yüzy ıl" halen, türbesi y ıkılmış  olup yerine dükkan-
lar yap ılmas ına rağmen tarihi bir mana ve de ğer ta şı maktadır. Kara-
oğ lan mahallesinde Paşa Sultan (Ş ah Sultan) Türbesi (hicri II. yüzy ıl) 
sicil kayıtları  ile tesbit edilebilen türbelerdendir. Kamil Su: "Halen 
mevcut olan türbesi Karao ğ lan mahallesinde ufak bir mezarl ık içinde-
dir, üzeri kubbelidir, içerisinde Pa ş a Sultan'a ait olmas ı  laz ım gelen bir 
büyük ve birkaç küçük sanduka var. Halk aras ında Töm Dede adı  
ile anı lır" (Sf. 23) demektedir. 

Çelebi, Ahi adlar ı  ile , vakıflar (mescid), Balum Sultan vakf ı  (Sf. 27) 

gibi vakıflar çe ş itli inançları  ihtiva etti ğ ine, tekkeler, zaviyeler ve tür-

bedarlar bulundu ğuna göre, bunlar ı  takiben ziyaret ve adak olaylar ına 

rastlamamak imkans ızdır. Hatta türbeile su münasebetini burada da 

görüyoruz: Oruçgazi mahallesinde (hicri XI. veya XII. yüzy ıllardan 

33 Gani Dikmen: Nazilli Tarih ve Co ğ rafyas ı , 1952, Sf. 93, 115, 116. 

34 Kâmil Su: XVII. ve  XVIII. Yüzy ıllarda Bal ıkesir Ş ehir Hayat ı , Balıkesir Halkevi 

Yayınlarından, Sa. 14, Ist. 1937, Resimli Ay Matbaas ı , T. L. Ş ., Sf. 21-22. 
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kalma) "bugün dahi türbe çe ş mesi mevcut olup suyu kullan ılmaktad ır" 

(Sf. 31). 

Karesi Vilâyeti Tarihçesi adl ı  eserinde, kitaplar üzerindeki ara ş tır-
malar yan ında, yerinde yapt ığı  incelemelerle İ smail Hakkı , Balıkesir'in 
tarihçesi hakkında etrafl ı  bilgi vermekte, mezar, ayazma, çeş me kitabe-
lerine dair örnekler göstermektedir. 35  Bu eserdeki Roma ve Bizansl ılar-
dan kalma eserler, ezcümle kilise harabeleri, ş ifalı  su, vaftiz ta şı  gibi 
bilgiler üzerinde, Hıristiyan Azizleri ve islam Evliyalar ı-erenleri k ı s-
mında duraca ğı z. Burada yaln ız, Gönen ilcesinin Sar ıköy çevresindeki 
Oyücek adlı  bir tepe üstündeki bir dede'nin ziyaretinden bal ı sediliyor 
(Sf. 66). Bunun eski mezarlar ı ndan olduğunu, ilerisinde bir dutluk bu-

lunduğ unu söylüyor. 

Bal ıkesir'in Pa ş a Camii civar ındaki türbede bulunan Karesi Bey 

ve ailesinin büyük saygı  görmesinden ba şka, Karaisa Dede adı  ile anan 

halk tarafından bir ziyaret yeri olarak say ı lıyor (Sf. 76). 

Töm Dede: 

Mustafa Salman, Bal ıkesir Tarihi ve Co ğ rafyas ı  adlı  eserinde, 
ilde bir çok dedelerin bulundu ğunu, halkın ço ğunun dedelerin kerametine 
inandığı nı , bunaldıkları  zamanlar onlar ın ruhlar ından yard ım diledik-

lerini bildiriyor. 36  

Karao ğ lan mahallesinde. kapal ı  bir türbe içinde, ayr ı  ayrı  sandu-

kalarda ve aile halinde yatmakta olan bu adak yerine muhtelif dilekler 

için gidilmektedir (Sf. 80). En çok ba ş  ağ rı ları  için gelindiğ ini, türbeye 

açı lan ,pencereye baş  sokularak iki tarafa sürülürse ağ rtnın geçeceğ ine 

dair bir inan bulunduğu nu, adak için gelenlerin mum diktiklerini görü-

yoruz. 

Kızdedesi: 

Balıkesir ilinin kuzeyinde, Vçp ınar köyü yolu üzerinde ve bir tür-
be içinde bulunmaktad ır. En fazla genç k ı zların dilek ve adakta bulun-

dukları , Ktzdedesi'ne gidip önceden mum diktiklerini, orada as ı lı  bu-

lunan seccadeyi al ıp namaz kildıklarmı , dilekleri yerine gelince bir defa 
daha giderek Ş ükran Ziyareti'nde bulunduklarını  öğ reniyoruz. 37  

Çırpıl Dede: 

Balıkesir'in bat ı  yönünde, üstü açık bir mezarda bulunan Ç ırpı l 
Dede. ilkbaharda ziyaret edilir. "Çocuk, ev sahibi olmak istiyenler 

burada dilekte bulunurlar." (Sf. 80). Mum ve kurban adan ır. 

35 İ smail Hakkı , Karesi Vilayeti Tarihçesi, Ist. 1925, Hüsnü Tabiat Matbaas ı . 

36 Mustafa Salman: Bal ıkesir Tarih Co ğ rafyas ı , Balya İ lcesi, Sf. 104-1.05. 

37 Aynı  eser, Sf. 80. 
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Bardakk ıran Dede: 

K ı s ır kadınlar, Bardakkıran Dede adl ı  evliyaya, Hıdrellez günü 

cumartesiye geldiğ i vakit, bir hafta evvelki ve sonraki cumartesiler beraber 

üç cumartesi günü güneş  doğmadan önce giderler. İ ki rekât namaz k ılıp 

Yasin okurlar. Dede'ye: "Bir çocuk verirsen bir desti k ırarım" diyerek 

mezar ın üzerinden üç ta ş  alırlar. Bunları  yastık altı na koyarak üzerinde 

üç gece yatarlar. Sonra ta ş ları  bir beze ba ğ layıp sandıkta saklarlar. O 
yıl çocuk olursa ertesi sene yine Hı drellez günü taş ları  mezar ı n üstüne 

bı rakı rlar ve mezarı n başı nda yeni desti k ı rarlar. 

Bardakk ıran Dede, desticilerin piri imi ş . Sağken kendi meslek-

daş larına: "Ben öldüğ üm zaman bir dileğ iniz olunca mezar ı ma gelip 

isteyin, dileğ iniz olursa mezarı!~ başı nda bir desti kum" demi ş ." 

Ruhi Sadi, Balıkesir'de H ıdrellez Merasimi adl ı  incelemesinde (bu 

makale yukarkinden 8 y ıl önce y-ayımlanmış tır): "H ı drellez günü sabah-

leyin erkenden Bardakk ıran Dede'ye gidildi ğ ini, gidenlerin hepsinin ora-

da Kuran okuduklar ı nı , Allah man için iki rekât namaz k ı ldıkları nı , 

ve dileklerini söylediklerini, "e ğ er dile ğ im olursa gelecek Hıdrellez gü 

nünde bir desti k ırayım" dediklerini belirtiyor. 39  Bu, iki rekât namaz ın 

"Allah rı zas ı  için k ı lınışı " mana bakımından ayr ılık gösteriyor. 

Mehmet Halit Bayr ı , Halk Âdet ve İnanmalar ı  adlı  eserinde, 

yukarda aç ıkladığı mı z bilgiyi aynen tekrarl ıyor, önceki yaz ı sına yeni 

bir katma yapm ıyor. 4 ° 

Sarıkız: 

"Edremit körfezine bakan 1800 rak ımlı  Kazda ğı 'nın hörgücünde" 41  

Sarı k ız Tepesi 42  denilen yerde üstü çak ı l y ığı n', bir yatı r bulunmaktadı r. 

Bu Sarıkız ziyaret yeri hakk ında Mustafa Salman' ın ve Nezihe Araz' ın 

eserleri aras ında yat ır, efsane hakk ında birbirinden oldukça farkl ı  bilgi 

verilmektedir. Nezihe Araz, bu konuda bir çok ayr ı  ayrı  hikayeler din-
lediğ ini, ve Anadolu'nun bir çok yerlerinde Sar ıkız efsane, yat ır, ziyaret-

lerine rastladığı nı  söylemektedir. Mustafa Salman, Sar ıkı z'ı  Güreköylü 

bir adamın çok güzel bir kı zı  olarak anlat ırken, Nezihe Araz "Eski Yu- 

38 Mehmet Halit Bayr ı : Bahkesirde K ı sırlığ a Dair Adetler ve inanmalar, Halk B H 

C. 7, Sa. 76, Ş ubat 1938, Sf. 76. 

39 Ruhi Sadi: Bal ıkesirde H ı drellez Merasimi, Halk B. H., Sa. II, Sf. 181, I Eylül 1930. 

40 Mehmet Halit Bayr ı : Halk Adet ve İ nanmaları , Ist. Eminönü Halkevi Dil, Tarih ve 

Edebiyat Şubesi Ne ş riyat ı  XI, Ist. 1939 Burhaneddin Bas ımevi, Sf. 87. 

41 Nezihe Araz: Anadolu Evliyalar ı  -Sarıkız- 

42 Mustafa Salman: Bal ıkesir Tarih Co ğ rafyas ı , Sarıkız Efsanesi (Edremit), Sf. 80-83. 
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nin ş airi Amiros'tanberi buralardan geçen kaç yaz ıcı , Sarıkız' ın üzerine 

geceleri nur indi ğ ini yazmış , herkes bunu kendi kavlince izaha kalk ış -
mış tır." 

Kazdağmdaki Sarıkız hakkında ise rivayet muhtelif: "Çepnilere " 

sorarsanı z, onlar Sarı k ız' ın Hz. Ali'nin k ız ı  olduğuna inamrlar" diyor. 

Ve bu anlatış m kendisini inandırmadığı m söyliyerek oras ını  görmüş  
olan birisinden dinlediğ ini benimsiyor. O zat: "Bizim oralarda, dedi, 
hiç değ ilse yedi senede bir Sarı k ız'a gitmek, dağdan dağa ona ünlemek 

âdettir". Bu evliya say ılan kı z ın efsanesi Mustafa Salman ve Nezihe 
Araz'da anlat ılanların birbirini tutan taraflarma göre " ş öyledir: Biri-

sinin çok güzel bir kı zı  vardır. Bir çok kimseler evlenmek isterler. İ s-

tekliler reddedilir Nihayet buna çekemiyenler k ı zın kötü yola sap-

tığı  hakkında iftira atarlar. Babas ına da bu lekeyi temizlemesi için 
tesirde bulunurlar. Babas ı  kıyamaz, kı zı  birtakım kazlarla beraber, kaz 

gütme, odun kesme bahanesiyle Kazda ğı na çıkarırlar. Babas ı  kı zın ı  
dağbaşı nda bırakarak kaçar. Onun da ğda sağ  kalmıyacağı  sanıhr. 

Halbuki kıza bir şey olmaz. K ışı n yolunu kaybedenlere yol gösterir, 
onun bulunduğ u yer ışı kh, nurludur. Nihayet babas ı  kı zının sağ  olduğunu 
öğ renir. Zaten içi yanmaktad ır. Gelir kı zını  bulur Kı zımn yaptığı  
birtakım kerametlere hayran olur. Kartaltepe'de babası  ölür ", oraya 

Babatepe, Sarık ız' ı n yatt ığı  tepeye de Sar ık ız Tepesi denilir." 

Sarıkız'a bilhassa a ğustos ile eylül (13 Ağ .- 11 Ey.). aylar ında bir 

çok kafileler ziyarete gitmektedir. Burada çad ırlar kurularak, al ış veri ş  
edilir Ticari bir hayatla birlikte e ğ lence tabii say ı lır. Sarıkız'a giden 

alevi, Tahtacı  Türkmenleri hacı  olurlar. Antalya'da yaşıyan Tahtacı  
Türkmenlerinin pir ocağı  oras ı , mukaddes da ğı  Kazda ğı 'dı r. 

43 İ . Hakkı  Akay: Çepniler Bal ıkesirde. Halkevi ne şriyatından: 4, Balıkesir 1935 Vilayet 

Matbaası . Bu eserde Alevilik, Bekta ş ilik, Kızı lbaşlık, şeyhler, dedeler, babalar hakk ında dik-

kate değ er bilgi verilmekte ise de, gerek Sar ıkız ve gerek diğ er baba, dede ziyaret ve adaklar ına 

temas edilmemektedir. Cenaze merasimi (Sf. 63, 65, 66), ölümün k ırkıncı  gününden sonra ya-

pılan (hay ır) dan, bu (hay ır) ların ziyafet ş eklinde olduğundan bahsediliyor: "O gün nezir denilen 

bir keçi veya kurban keserler ve yemekler yenildikten sonra matem ba ş lar. Ve o gün akşama ka-

dar ağ larlar" (Sf. 65) denilmektedir. Hamit Z. Ko ş ay, Manisa, Akhisar ve Çevresi Halk Bilgi-

sine Dair Notlar, Türk Yurdu I, 2 (234), A ğustos 1954. S.112-118. Tahtacılar ve Çepniler hakkında 

geniş  bilgi bulunmaktadır. 
44 Mustafa Ş alman, Balıkesir Tarih Co ğ rafyas ı . Sf. 83. Bu eserin bibliyografyas ında 

M. Halit Bayn'nın Halk Adet ve Inançlar ı  kitabından bahsedilmemektedir. Halbuki bu eser 

Balıkesir ile ilgili etrafl ı  bilgi vermektedir. (Bibliyografya: Sf. 13S-136). 

45 Tahir Harirai Balc ıoğ lu: Tarihte Edremit Şehri, Bal ıkesir 1937, Balıkesir Vilâyet Mat-

baası . Kazda ğı 'nda Sarıkız Efsanesi (Sf. 84-86), Sar ıkız Aylin. (Sf. 87 v.s.). İbrahim Gökçen: 

Makedonya Yüriik Folldoru XVII, Türk Folklor Ara ştırmaları , C. 3, Sa. 52. (Sarıkız ve Yörük-

lerde kutlu tamlan sar ı  renk h.) Ayrıca Türk Yurdu, Sa. 24, Sf. 484. 
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Türkmenlerin babas ı  sayılan bu çevre ile Narl ıdere'ye kadar sözü 
sayılan Mustafa Özcan, Türkmenlere iftira edildi ğ ini, âyin'in meydan 

da veya kapal ı  yerlerde yap ılaca ğı nı , buradakinin zaten i ş  dolayısiyle 
buralarda orman i ş lerinde çal ış an Türkmenlerin sadece ziyarette bu-
lunduklarını  anlat ıyor. Mezkür tarihin, bilhassa Temmuz ay ının Kaz-
dağı  ve Sarıkız'a ç ıkış a en elveri ş li zaman oldu ğunu söylüyor. 46  

Dilekler dinlenir, dualar edilir ve adaklar adamr. Mustafa Salman: 

"Sarıkız'ın temiz ruhu önünde dilekte bulunanlar, dikklerinin ergeç 
yerine gelece ğ ine yürekten inan ırlar. Sarıkız'ın yapt ıklarını  duyduktan 

sonra buna kim inanmaz." diyor (Sf. 35). 

Kazdağuıda Kutsal Ağaç: 

Homer'in İ lyadas ını  Kutsal ağ ac ın altında yazd ığı  söylentisi devam 
etmektedir. 

Mukaddes Koruluk: 

Kazda ğı  çevresinde kutsal bir koruluk oldu ğu söylentisi çok önce-
lerdenberi mevcuttur. 47  

Kılavuz Dede: 

Sındırgı 'da, 48  Kara İ sa çocuklar ından tan ınlan K ılavuz Dede ad ında 
bir ziyaret yeri vard ır. Oraya dilekte bulunulur, adak adm ır (mum, 
kurban). 

Hızır İ lyas: 

Gene kasabaya yak ın bir mezarl ıkta Hı zır İ lyas yeri vardır ki bur-
anın eski ad ı  Kalemaalan'd ır. Burada türbe içinde bir mezar vard ır ki 

46 Ekim 1964 ve 1965 yılı  yaz ayında Edremit ve çevresinde yapt ığı mız inceleme'nin bir 

kısmım "Türkler'de Taş la Ilgili Inançlar" adli kitab ımızda yazmış  bulunuyoruz. Ayrıca Sar ıkız 

hakkında muhtelif resimlerle birlikte geni ş  bir incelemeyi yayınlayaca ğı mızdn burada bunun 

üzerinde daha fazla duracak de ğ iliz. Önemli birkaç kayna ğı  zikretmekle yetinece ğ iz: Gıyas 

Yetkin, Edremit, Bal ıkesir 1939. (Sar ı  Kız Efsanesi, S. 77-78, Kaz Da ğı  S. 73-77.) 

Gıyas Yetkin, Sar ı  Kız Efsanesi, Sohbet Gazetesi, (Edremit), 8 say ı  tefrika edildi. 

Gıyas Yetkin, Röportaj: Sar ı- Kız-Mehpare Sultan ve Medyum Nuriye P ınar, Sohbet. 

Kadri Yetkin, Edremit Co ğ rafyas ından Yapraklar, Edremit, 1952. S. 2. G ıyas 

Yetkin, Edremit Adetleri, G ıyas Yetkin, Edremit Tarihinden Yapraklar. İ st. 1949. 

47 Astyra, Türk Ansiklopedisi, Ankara 1950. C. 4. S. 2. 

48 Bahkesir'in di ğ er kazalarından, konumuzla ilgili bilgilere rasthyamad ık Ancak ya-

rayıcı  bilgi bulduklarımıza umumi olarak temas edebiliyoruz. Ayval ık ilcesi hakkında, Hıfzı  
Erim (Ayvalık Tarihi, Ankara 1948, Güney Matbaac ılık ve Türk A.0) eserinde Ayval ık tarihi 

ve bilhassa yak ın çağ lar üzerinde çok dikkate de ğ er bilgi verdi ğ i halde ziyaret, adak yerleri hak-

kında tarihi bilgi verilmedi ğ inden üzerinde durmuyoruz. 
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"Okumuş  Kadın" mezar ı  derler. Halk buraya arabalarla gider. Mevcut iki 

büyük çı narı n alt ına yay ılır, yemek yapar. Çocuklar, kad ınlar sal ıncak 

kurarak sallan ırlar. Burada eylülün aon be ş inde panay ır kurulur ve be ş  
gün devam eder. 49 

Gene Bal ıkesir ve ilcelerinde Taş  ile ilgili bazı  inançlarıda görüyo-

ruz. "Delik ta ş  as ılırsa ya ğmur yağmaz"." 

Yağmur duas ı  ile ilgili olarak Dua Taşı  mevkiinde toplan ıldığı  

yerden 20 .000 ta ş  toplandığı , her ta ş a bir kulhüvallahu okunduktan 
sonra ta ş ların temiz torbalara doldurularak suya sal ındığı nı  görüyoruz. 5 ' 

Taş  ile ilgili inancın tahlili üzerinde ayr ıca durmak gerekiyor. 

Edremit Yat ırları : 

Edremit'in fethi s ıras ında şehit olduğundan Gazi İ lyas, Gazi Celöl, 
Hacı  Tuğrul, Turhan Bey'in mezarlar ı  birer ziyaret yeri olup cuma ak-

ş amları  mezarlarında s ıra s ıra mumlar yak ılır, adaklar adan ır. 
Evlenmiyen, kısmeti aç ılmıyan kı z ve erkekler Gelin Dede'nin 

mezarını  dönerler. Cuma günü henüz güne ş  doğmadan kabrin yanında, 

nasipsizin ba şı nda kilit açı lır. 
Ankara'da tesbit edemedi ğ imiz ciğer ada ğı m, Edremit'te bulu-

yoruz. Murad ve maksad ına nail olmıyanlar Ci ğer Dede'ye bir ci ğ er 

adak ederler. İ lk hıfza ba ş lıyan çocuklar, Hafı z Dede'nin ba şı na elinden 

tutulup götürülür. Kabirden al ınan bir ta ş , çocuğun hı fzı  dinletmesin-

den sonra iade edilir 

Sıtmalılar da Deli Hafız'ın mezarından alınan topra ğı n ıslak su-

yunu içerler. Gene murad ına eremiyenlerin Köse Mustafa Efendi'nin 
mezar ına mum adad ıklarını , müş ahede ediyoruz. Bunlardan Ş ifa bu-
lunmaz ve dilekler yerine gelmezse, K ı rküç Sultan'lara veya K ı rkbe ş  
Sultan'lara adaklar adanıyor. Ümit kesilmiyor. Burada bir ba şka çe ş it 
adak yapma ş eklini belirtmek istiyoruz. "Henüz alt ı  yaş larında hıfza 

çalışı r bir çocuktum. Mahalle ve civar ımızda kırklara adak oldu mu 

benim bulundurulmakl ığı m sanki bir fariza idi. Çünkü hafı z idim. 

Evvela yirmiyi mütevaciz bir kad ın takımı , adak yapan evin pencereleri 

simsiyah perdeler örtülü bir odas ında toplanırlar. Bu odan ın mutlak 

ocakl ıklı  olması  lazımdı . Çünkü Gaziler helvası nı , sultanların ruhlarına 
okunurken pi ş irmeleri ş arttı r. Bu karanlık odanın içerisinde mumlar 
yanmaya baş lar. Ortaya konulan bir iskemlenin üzerine bütün sultan-

ların isimlerini ihtiva eden"cüz" konulur. 

49 M. H. Bayrı : Halk Adet ve Inançlar ı , Ist. 1939, Sf. 125. 

50 Mustafa Salman: Balıkesir, Sf. 79. 

51 Ragıp Beyceli: Dursunbey Kasabas ına Ait Birkaç Not, H. B. H. C. 9, Sa. 106. 
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Söyleyici olan kimse ilk Yasin-i Ş erif suresini kendisi okur. Di ğ er-

lerinde okuyuculara tevzi eder. Karaca Ahmet Sultan, Alaca Sultan, 
K ız ı l Sultan, Alt ı  Parmak Sultan, Gaygusuz Sultan, Tezveren Sultan, 

Baba Abdal Musa, Kara Donlu Can Baba gibi bilinir bilinmez bir 

çok sultan ve baban ın ruhlarına hediyeler edilir. Kavrulmakta olan 

helva veya serbet dökülür. Helva yenilir. Böylece dileklerin yerine gelece-

ğ ine ve kötülüklerden kurtulunaca ğı na inanı lıyor. Bu arada gaziler, şehitler 

aşk ı na (deyelim birdir Allah) la biten bir gülbenk çekiliyor. 

Şı p Şı p Dede: 

"Kadıköy civar ında Çamlik ve körfeze naz ır bir tepede" olan Şı p 
Şı p dedeye adak için gidilir. Bir ayazma yan ında bulunan ve yanından 

su akan Şı p Şı p Dede adl ı  yatıra bilhassa k ı sır kadınlar dileklerde bulu-

nuyorlar. "Adanan horozlar burada kesildikten sonra ba ş  ve ayaklar ı  
buradaki ta ş  yığı nının kenarındaki çalılara as ı lır ve horoz'un mütebaki 

aksamı  köyün fakirlerine verilir" (G ıyas Yetkin, Edremit, S. 69). Bura-
da akan su dan da (Murat Ta ş ları) al ınıyor. Bir mesire yeri olan bu 

yerde çam a ğ açları  doludur ve oraya ilkbaharda ve yaz ın gidilir. 

Gene Ş ehit olmu ş  ve fetih ş ehidi namını  kazan bir yat ır'da Saf-

lıca Paş a dır. Onun kabrin de de önceleri mum yakı lırdı  

Yusuf Dede = Çitlenbik Dede: 

Bir Bekta ş i babas ı  olduğu söylenilen dedeye, kimli ğ i bilinme-

den adak adanmakta, mum yak ı lmaktadır. 

Arap İbrahim Dede: 

Yanında ağ aç ve evler bulunan yüksekce bir mahalde, yol kenar ında 
olan, Yusuf veya Çitlenbik dede mezar ına yakın olup, ona da adak ada-
nıyor, mum yakıllyor. 52  

Güre Başa (Çam Ağacı): 

Güre Köyünün yak ınında Kavurmac ılar köyünde "Ekseriya Gü-
reba şı  diye anılan Çam ın dibine bir kazan ı  ters olarak kapat ırlar, gelin 

bu kazana basarak at ına biner ve o ğ lan evine gider." (Giyas Yetkin, 
S. 42). 

Edremit dedelerinin hemen bir ço ğu tepelerdedir. Köylerin ço ğunda 
da birer yat ır vardır. 

52 Gıyas Yetkin, Edremit Cami ve Yatirlan, Sohbet 1963. Tefrika edildi. 
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Erdek : 
Dilek (Adak) Tepesinde Murad Dede (Seyit Gazi): 

Erdek'in yak ınlarında bulunan Dede'yi ziyaret edenler pek çok-

tur. Bu dedenin en mühim hususiyeti, ona, bilhassa ayd ınların, turist-

lerin özel arabalariyle gitmesidir. Ona inanç çok kuvvetlidir. Tarih-

çesi bilinmemekle beraber ş ehit olduğu, ta ş larda at ının izlerininin kal-

dığı  söylenmektedir. Yerli halk h ı drellez de kafileler halinde dedeyi 

ziyaret ediyor ve kurban kesiyor. Umumiyetle ev, garaj, otomobil 
evlenme, çocuk dile ğ inde bulunuluyor ve dileklere uygun, c ıvardan 
toplanan ta ş larla ev, garaj dizilmek suretiyle nümuneler yap ı lır. Iste-
nen evin ş eklini, oda say ı s ını  ve diğer bölümlerini ta ş larla aynen ya-

panlar ço ğunluktur. Ev ile garaj ı  birlikte yapanlar da vard ır. Dileğ e 
karşı  kurban adan ır ve dilek yerine geldikten sonra, umumiyetle ertesi 
yı l, adak yerine getirilir. Kurban ı  mezar üzerinde kestirenler vard ı r. 
Yakındaki çal ılara binlerce bez ba ğ lanmış tı r. 

Dilek Ağ acı  : 

Apostol veya Çifteoluklar denilen koruluktaki Ç ınar ağ ac ı  (Dilek 

Ağ ac ı ) adıyle ziyaret ediliyor. Baz ıları  3 baz ıları  7 defa 5 ad ım kadar 

gelen oyuktan niyet tutularak geçiliyor. 7 defa geçenler a ğı zlarında 

su tutuyorlar. 

Dilek ağ ac ının yanında bir çe ş menin iki büyük oluğundan su 

akıyor. Bir ya ş lı  kad ın 7 defa ve a ğ zında su ile bu dar oyuktan 
geçmesine ra ğmen: 

"Allah'tan diledim, a ğ aç ne versin!" demekten de geri kalmad ı . 

Bah‘kesir ve çevresindeki inançlarla • Ankara ve çevresindekileri 

karşı laş tıracak olursak; 

1— Ankara ve çevresinde do ğ rudan do ğruya bir Ş ükran Ziyareti, 
ciğer ada ğı , garaj, otomobil tesbit edemedim 

2— Balıkesir'de oldu ğu gibi evliya ziyaretinde Cumartesi günü de 

çok mühim görülüyor. Hac ı  Bayram- ı  Veli'ye cumartesi ö ğ leden önce 
gidilirse dile ğ in olaca ğı  inancı  var. 

3— İ lkbaharda veya yaz ın ziyaret edilen yerler de mevcut. 

4— Yatırdan, onun mezar ından ta ş  almak var. Fakat onun ta ş -

larının üzerinde yatmak inanc ına rastl ıyamad ı m. 

5— Dilek ağ acı  tipik bir, ş ekil gösteriyor. 
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BOLU 

Kemal "CM1111: 

Bolu'nun en me şhur türbesi ve evliyas ı  olarak Halved ş eyhlerinden 

Kemal İimmi'yi görüyoruz. Bolulular ın evliyalığı na ve kerametlerine 

inandıkları  Kemal ÜmmVnin türbesi, Bolu'nun Sazak buca ğı nın Tekke 

köyündedir. " Büyük haz ırlıklardan sonra yaya 4-5 saat mesafedeki 

yere her y ıl temmuz ay ında ziyarete gidiliyor. Bu, art ık çok öncelerden 

kalma bir gelenek halindedir. "Kemal fimmi'nin türbesinde bir ta ş  
vardır ki ba, baca içerisinde ve havada as ı lı  durur ve hiç dü ş mez. Kemal 

tekkesini kurarken bu ta şı  eliyle oraya koymu ş  ve: "Dur ya mü-

barek!" demi ş . Ta ş  da bu suretle kalm ış , herhangi bir tesir as ırlardanberi 

ta şı n vaziyetini bozmam ış tır." 

Kemal Vnami'nin ba ş ka kerametleri oldu ğu da söylenmektedir. 

Her derde ilaç bulabilmesi, nefesi ınin her hastalığ a deva olmas ı , .. 
Padi ş ah Orhan Gazi bile gelip, ş ir-i pençesini tedavi ettirmi ş . Postunu 

su üstüne at ıp namaz k ılmak gibi hareketleri dillere destan oluyor; 
"Padi ş ah kim ki?" diye onu bile umursannyor. Bolu salnamesinde 
Sultan Murad' ın Bolu'ya geldi ğ i zaman Kemal Ümmi'yi ziyaret etti-
ğ inin sabit olduğunu, Ali Vâhit yaz ıyor. 

Ta ş  hakkındaki bu durum Ankara'da ziyaret yerlerindeki erenlerle 

yakınlık gösterdi ğ i gibi, kerametleri de benzemektedir. Hac ı  Bayram- ı . 

Veli gibi. Gene Ankara ve çevresindeki ziyaret edilen ve büyük sayg ı  
gören türbelerin kapat ılışı  ve yıkı lışı  gibi olayların benzerlerini Kemal 

timmi" türbesinin kapat ılmas ında da görüyoruz. Tekkelerin kapat ıl-
mas ını  müteakip ziyaret günlerinde Kemal ilmmrnin türbesinin kap ı sı  
kendiliğ inden aç ılarak ak ş ama kadar kapanmazm ış  (Sf. 214): "1932 
yılında temmuz ay ında yüzlerce köylü ile Tekke köyüne yakla ş tık, 

buras ı  ta ş lık ve çok ar ı zalı , hakikaten fakir bir köydü. Köye girerken 

dilekleri ve adaklar ı  için kurban getirenlerin köyün methalinde kurban-

lannt kesmeleri icap ediyormu ş . Böyle bir kurban kesilme merasiminde 

bulundum. Kurban kesen adam, hayvana b ıça ğı  sürdüğü dakikada 

etrafınırı  bir sürü ya ğmacılarla dolduğunu ve ortadaki hayvandan bir 

zerre bile kalmadığı nı , kap ışı lan parçalardan her birinin hemen bir ki ş i-

nin koynuna girdi ğ ini gördüm." 

Bilhassa önceleri bu kurbandan faydalanmak istiyenleri, bir k ı sım 

adak mahallerinde görmek mümkün oluyor. Sir de türbedar veya 

ba şka bir adla bir ş ahıs bu iş lerle uğ ra şı yorsa, bu bilgi ve menfaatlenme 

53 Ali Vâhit: Kemal Vmmi Hakkında, H. B. H. C. 3, Sa. 31, 15 Aral ık 1933, Sf. 212-215. 
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daha belirli oluyor. Bu adak mahallinde köylüler birbirleriyle sohbet 
ediyor. Abdestini alarak Türbe ve Tekke'nin bulunduğu yere geliyor. 
"Buras ı  bir meydan ortas ında etrafı  duvarla çevrilmi ş  iki daireden iba-
rettir. Dairelerin biri Kemal Ümmi'nin türbesi, di ğeri de tekkedir ki 
ş imdi Cami olarak kullanılmaktadır. İş te bu mah şeri bir kalabal ıkla 
ve ufacık yere Pazar kurulur ve hemen hemen meyve al ım satımı  yap ı -
lır. Cuma namaz ına kadar vakit, söz ve sohbetle geçer. Bu meyanda 
Kemal Ümmi'nin kerametleri anlat ı lır. Cuma namaz ı  kı lındıktan sonra 
Sakal-t. Ş erif çdcartthr, ilâhilerle camiye getirilir ve ziyaretçiler öperler. 
Yeni adaklar yap ı lır, dua edilir ve ahali da ğı lır" (Sf. 215) 

Ankara'daki ziyaret yerlerine çok zaman abdestle gidilir Abdestli 
olmıyanlar da vard ır. Nallıhan'daki, Keskin'deki gibi .. Tekke yerine 

ufak mescit kaim olmu ş  veya mezar veya türbe yan ına bir mescit, 
yapılmış tır Mamak'taki gibi .. Sakal- ı  Ş erif ç ıkartılan camiler varsa 
da, bunlar ın adakla hiç bir ilgisi yoktur. Türbe, mezar veya bir ziyaret 
yeri ile ilgili olarak çıkarılan hiç bir Sakal- ı  Ş erif'e rastlam ış  de ğilim. 
Ancak ramazan veya dince pek mübarek günlerde ç ıkarı lır. E ğ er yukar-
daki tesbit tamamen gerçekse, Sakal- ı  Ş erif'ten sonra Adak adamyorsa, 
böyle bir durumu naklederken bu hususta ba şka yerlerde hiçbir söylenti 
dahi duymu ş  değ iliz. Bu farkl ı lığı  bu itibarla kaydetmek isteriz. 

Tekke Baba: 

Bolu'nun Tekke köyündeki Tekke Baba'ya bilhassa Cuma günü 
gidilerek (muhtelif dilekler için), ada ğı  olanlar mezar ba şı nda kurban 
keserek, köy halk ına da ğı tır, köy halkı  da buna kar şı  yemekler piş irerek 
da ğı tıyorlar. Bu kar şı lıklı  da ğı tış tan sonra, Camiye gidilerek Cuma 
namaz ı  kıhnıyor. Namazdan sonra Tekke Baba'ya gidilerek, türbesinin 
etrafında üç defa dönülüyor. 

Aftal Dede: 

Bolu'nun Ulumescit köyünde, "Her kim ne isterse onun iste ğ ini 
yerine getirece ğ im "deyen Aftal dedeye, çocuklar ve gençler için dilek-
lerde bulunuluyor. Yaramaz çocuk, yeni elbisesiyle, Aftal dedeye gö-
türülüp, s ırt üstü yat ırıhyor. Önceden haz ırlamp, içine para konulmu ş  
bir çörek çocu ğun karnı  üzerinde k ırılıyor ve çocuklara veriliyor. Dua 
ediliyor ve çocuk arkas ına bakt ı rılmadan evine götürülüyor. 

Evlenme dileğ inde bulunan kızlar, sabah namaz ından önce, yeni 
elbiseler giyerek dedeye geliyor ve sabah ezan ıyle namaza ba ş layıp dua 
ediyorlar. Sonra elbiselerinden bir parça bezi oraya ba ğ lıyorlar. 

Dilekte bulunan kı zın 40 gün sonra evlenece ğ ine inanılıyor. Erkek-
ler de aynı  istekte bulunabiliyorlar. 
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Aftal Dedeye giderek evlenenlerin çocu ğu olur ve iki ya şı na girerse 

muhakkak Aftal Dede'nin üzerine yat ınhyor. E ğer böyle yap ılmazsa 

o çocu ğun ölece ğ ine inanı lıyor. 

"Mukaddes Su" : 

Bolu'da 'Elma yolunda "Mukaddes Su" adl ı  bir su birikintisinde 

dilek ve istekte bulunurlar. Bu su asl ında ıhcadan gelen ve s ı zan sulard ır. 

Fındleak Türbesi: 

Bolu'ya bir saat mesafedeki bir mezarl ık'ta dilekte bulunurlar. 

Burada da adak adanan, mum dikilen bir türbe vard ır. 

Türbe Kırı : 

Düzce'nin 8,9 KM. ötesinde Çapayak köyünde, Türbe K ırı  deni-

len bir ziyaret yeri mevcuttur. Ovada, üstü kapal ı , dört kö ş e, önünde 

büyük bir a ğaç bulunan bu türbedeki sarı duka ziyaret ediliyor. Ziyaret 

için zaman bahse konu de ğ ildir. Herzaman buraya mum, kurban ada-

nıyor. Türbe k ı rı 'nın önünde de bir su akmaktad ır. Türbenin bekçi-

sine, halk dervi ş  (dervi ş ler) diyor. 

Davut Baba: 
Düzce'nin Çapayak köyünün ilerisindeki tepede, üstü aç ık, tek 

mezar da bir ziyaret yeridir. Büyük bir orman içinde olan bu ziyarete, 

Davut Baba deniliyor. 

Kırkkızlar: 

Düzce'nin Akp ınar köyünde K ırkkı zlar adlı  türbeye, her taraftan 

ziyarete geliniyor, hastalar ş ifa diliyorlar. 

Ziyaretçiler abdest al ıp 2 rekât namaz k ıld ı ktan sonra dileklerinin 

kabul edilmesi için dua ediyorlar. Mum, kurban adan ıyor. Türbeyi 

bekleyenlere, bak ı cılara hediyeler veriliyor. 
Buran ın bekçiliğ ini herkesin yapam ıyaca ğı na, yalnız "K ırkı  da 

birden do ğ an 40 kı z karde ş "in soyundan gelen bir kad ının buraya baka-

bilece ğ ine inanı lıyor. 

Düzce'de dikkate de ğ er ı iyaretgâhlarda ıi birisi de Karaköyü'nde, 

bekçisi de olan bir türbe'yi y ıktıran kaymakamm a ğ zının, boynunun 

çarp ı ldığ ma itikat ediliyor ve bu kaymakamm ad ı  bildiriliyor. Sonra 

bu kaymakam tekrar türbeyi yapt ırıyor. Bu türbenin bir söylentisi de 

"geyikler gelir" bak ı cı sı  kadın sağ armış ." 

Düzcenin Bayramc ı  köyünde, yanında büyük bir ağ aç (Karaa ğ aç) 

bulunan türbe de ziyaret ediliyor. 

Yağmur Duası  zamanında ziyaret edilen türbe: 
Düzce'nin K ış la köyünde, ş ose üzerinde solda, Düzcelilerin bilhas-

sa yağmur duas ı  zamanında gittikleri, kulübe ş eklinde bir türbe de dik- 
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kati çekiyor. Burada dua ediliyor. Karaa ğ açlarla kaplı  olan bu saha da 
ilgi çekiyor. 

Düzceye 7 kilometre mesafede Akçakoca yolu üzerinde Üskübü 
buca ğı nda Türbe ve yat ırlar ziyaret edilerek, mum ve kurban adan ıyor. 
Yakınında havuz ve a ğ açların bulunduğu, Cami yan ındaki, üstü kapal ı  
ve içi bak ı mlı  türbenin, yard ım kumbaras ı  çalinıyor. Bu hususta türbe-

nin bir kerameti zikredilmemekle beraber halk bu hareketi çok k ınıyor. 

Vskübü'deki yamaçta verem hastahanesinin çevresindeki El Hamza, 
Karaa ğaç yanında, tek olarak bir kulübede bulunuyor. Bu türbeden 
hah çalan ş ahıs kötürüm oluyor. 

Bolu'nun diğer ilcelerinde de türbeler, ziyaret yerleri bulunmakta 
ve halk bunlar ın evliyalığı na ve keramet sahibi olduklar ına inanmakta, 
saygı  göstermektedirler. 

BURSA 

Bursa'da, hacca giden bir kimse: "Selâmetle dönersem bir tehniye 
yapayım" diye bir nezirde bulunuyor. Bunu, önceleri adayanlar, nez-

redenler yaparken, sonralar ı  adeta bir adet haline gelmiş tir. Bu hac 
dönüş ü bir düğün gibi merasimden ibarettir. Hac ı , akraba veya bir 
dost evinde veya camide üç gün üç gece kal ıyor. Bu s ırada evinde genç 
bakire kı zlar (3-10), beyazlar giyerek taçlar tak ınarak, elmas incilerle 
süslenerek, misafirleri kar şı lıyorlar. Haz ırlanan büyük bir masa etra-
fında toplanıyorlar. Masa üzerinde zemzem, nüs, ş eker bulunuyor. Misa-
firler gece yeme ğe de davetlidirler. Hattâ çok zaman ça ğı rma bile olmak-
sı zın tenhiyeye istiyen geliyor. Zemzem içme, koku sürme ve bir de ş eker 

alma gibi bir merasim yap ı lıyor. Içerde bir odada bekliyen hac ının 

zevcesi tebrik ediliyor. Üç gün üç gece süren bir tebrik merasimi ııı den 

sonra, hac ıyı  arkada ş ları , akrabalar ı  üçüncü günün ak ş amı  hava karar ı r-
ken evine getiriyorlar. Ş erbetler içiliyor, dua ediliyor. Ve ertesi gün 

pencere, kap ı , bazan bütün ev ye ş ile boyanıyor. Merasim böylece bitmi ş  
oluyor. Hac ı  dönü şü için yap ılan bu nezr (adak), ş imdiye kadar ince-
lediklerimizden tamamen ayr ı lık gösteriyor ". 

Zekeriya Sofras ı : 

Zekeriya Sofras ı  veya Zekeriya peygamber sofras ı , bir vakitler 
Ankara'da da pek s ık yap ılan, pek çok yerlere yay ılmış  bir adak adama, 
adağı nı  yerine getirme, yeni dileklerde bulunma için yap ılan bir toplant ı  
idi. Ankara'da bugün de kültür fark ı  gözetmeksizin yap ılan bir yemekli 

(çerez, yemi ş , v.s.) toplant ı  halinde görülmektedir. 

54 Faika İ samettin: Bursa jidetleri, H. B. H. Sa. I, Ist. 1929, Sf. 10-11. 

184 



Bursa'da tesbit edilen ş u ş ekildedir: 

Dileğ i olan, ada ğı nı  ifa etmek üzere, ş abanı n ilk pazartesi gecesi, 
"mevsime göre ya ş  kuru nekadar yemi ş  tedarik olunursa onlar ın hepsi 
bakırdan büyük bir tepsi içinde yerle ş tirilir. Yemi şlerin etrafında ev 

sahibinin ahbaplarından henhangi birinin olmas ı  istenilir Niyet ederek 

birer Mum dikilir. Her murat sahibi dikti ğ i mumun ışığı nda "Meryem 

Suresi"ni okur. Ara yerde bir çok secdeler yap ı lır. Kuran bitince herkes 
ayrı  ayrı  duas ını  yapar. E ğer ev sahibi varlikh ise ayr ıca "duahan" 

tutar. Dua yap ıldıktan sonra herkes telâ ş la tepsiye hücum eder ve ne ş e 
ve i ş tiha ile yemi ş ler yenir. Orada olmıyanlara muradı n husulü için 

dua etsin diye yemi ş ler ayrı lı r. Bilhassa hastalara götürmek âdettir. Eğ er 

Zekeriya sofras ına mum dikenlerin, müteakip senenin ş aban ayına kadar 

murad ı  olursa, Zekeriya sofras ını  kurmak ona teveccüh eder. Fakat 
ayrıca her istiyen de o gece kurabilir, yaln ız muradı  olursa o sene kendisi 

mutlaka sofra yapacakt ır" ". 

Faika İ samettin, bu Metin kayna ğı nı  ara ş tırdığı nda, tesbit etti ğ i 

tarihten 20-30 y ıl kadar önce Hicaz'dan gelen ihtiyar bir hac ı  kadının 

eseri olduğu hakkında bir bilgiye rastl ıyor (Sf. 11). 

Ankara ve çevresindeki adak yerleri k ısmında, Ankara'daki Zekeriya 

sofras ından etrafl ıca bahsetmi ş tik. Ankara'da umumiyetle ş aban ayının 

15. gecesi bilhassa makbuldür. Bunu müteakip günlerde de yap ılır. Enaz 
41 türlü yemi ş , çerez, (ya ş , kuru) olmas ı  lâz ımdır. 41 i doldurmak müm-

kün olmazsa, tuz, yo ğurt, sirke gibi ş eyler dahi konulur. Adamak 

niyetiyle gidenler abdestli olduklar ından ba şka, dikinceye kadar hiç 
konuş mıyacaklard ır. Zaten daha önce 2 rekât namaz k ılınır. Akş amla 

yats ı  aras ında, yats ı  ezanı  okunmadan niyet yap ı lır ve sofra aç ılır. Mum 

dikilmeden konu ş ulması  ada ğı  bozar. Konu şulursa tekrar abdest almak 

lâzımdır. Yeniden niyetlenmek gerekir. Ankara'da usul böyledir. Hattâ 

ba ş  örtülür, dekolte bir vaziyette bulunulmaz. Hangi muhit ve me ş -

repten olunursa olunsun buna uyulur. Bir sefahat havas ı  ile Zekeriya 

sofras ını  tasvir etmek hayali romanlara mahsustur. Yaln ı z Ankara'da 

daha önce kad ınların toplantı sı  ayrı  olurdu. Ş imdi bazı  semtlerde (Yeni-

ş ehir), bazan erkeklerle birlikte oluyor. Bir sosyete âdeti halinde yap ı -

lıyor. Bununla beraber manevi bir hava da verilmek isteniyor. 

Emir. Sultan: 

Emir Sultan, Somuncu Baba gibi zatlar ın efsanele ş mi ş  hayat hi-

kâyeleri hakkında Nezihe Araz, Anadolu Evliyalar ı  adli eserinde edebi 

bir ifade ile bilgi veriyor. Biz adak ve adama i ş i ile ilgili olarak ilmi 

bir tesbit ve tahlile uyarak yaln ı z, ne maksatla ve nas ıl adandığı  üze- 

55 Aynı  eser, Sf. 11. 
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rinde durmaya çal ış aca ğı z. Yukarda bahsetti ğ imiz eser, bu bak ımdan 

çok zaman bilgi vermeyi amaç edinmedi ğ inden, daha çok ba ş ka kay-

naklara dayanaca ğı z. Faika İ samettin, Bursa'da Çocuklu ğa Dair Adet-

ler ve İ tikatlar adl ı  incelemesinde, kad ınlar ın çocuk sahibi olmalar ı' için 

Emir Sultan'a adak adad ı klarını , bu evliyadan okunmu ş  pamuk ipli-

ğ i alarak bellerine ba ğ ladıklarmı  kaydediyor 56  

Aysel Okan, Emir Sultan' ın Kerametlerini, nas ıl ziyaret yeri ol-

duğu ve türbedar ı  hakkında bilgi veriyor 57 . 

Kara Mustafa : 

Kara Mustafa'ya giderek kurban adand ığı  gibi, evliyan ın ayak 

izinin bulundu ğ una inanı lan kurnadan bir avuç su içiliyor, sonra el, 

büyük havuza dald ı rılarak eline ne geçerse, k ısmetinde ne varsa onu 

yutmaya te ş ebbüs ediyor. Bu gayretlerle, adaklarla çocuk sahibi 

olunmaya çal ışı lıyor. (Faika İ samettin) Sf. 43). 

Yürüyen Dede: 

Çocuklar ın erken, kolayca yürümesi için Yürüyen Dede'den 

Yaprak alınarak çocu ğun beline ba ğ lanıyor. Yat ıra adanan Mum ve 
Süpürge'dir. 

Faika İ samettin, bu incelemesinde çok dikkate de ğen: "Bursa'da 

hemen her kö ş eba şı nda bir yat ır var. Her evliyadan bir ş ey istiane eder-

ler" (Sf. 46), gözlemini naklederek bu çe ş it evliyalar üzerine ayr ı  ayrı  
durmadan, oldukça farkl ı lık gösteren di ğer bir evliyaya geçiyoruz.: 

Abdal Murad: 

Esnafın pe ş  temal ku ş anmas ı  sebebiyle bir nevi âyin, e ğ lence, 

kutlama hareketi kar ışı k olarak yap ı lıyor ki, buna (tânie) ve-

ya halk dilinde (tehniye), (tâmie) deniliyor. Bu merasimin bizi ilgi-

lendiren cephesi, tanie'nin Abdal Murad veya Akça ğhyan mevkilerinde 

yap ılmas ıdır. Bu yerlerin Uluda ğ  eteklerinde ağaçlar, suba ş ları  olduğunu 

görüyoruz. Ç ınar a ğ açlar ı , su ba ş ları  yüksek yerlerde bulunan ziyaret-

gâhlar, oyun, yemek, e ğ lencenin de kar ış tığı  bu törenlerde konumuzla 

ilgili bazı  noktalar ı  görüyoruz: 

Önce dini ibadet yap ı lıyor, sonra "önde ş eyh efendi, arkas ında usta 

olacak kalfalar ve kalfa olacak ç ıraklar olduğu halde Abdal Murad' ın 

türbesine girildi" ". Dini mahiyette olan duadan sonra (salâvat v.b.), 

56 Faika İ samettin: Bursa'da Çocuklu ğ a Dair fiı detler ve İ tikatlar. H.B.H., C. 7, Sa. 74, 
Aralık 1937, Sf. 42-46. 

57 Aysel Okan, Bursa Evliyalar ı , Akş am, 7 Ş ubat 1962 ve devamı . 

58 Dr. Osman Ş evki Uluda ğ : Bursa'da Tânieler-Mü ş ahede. H. B. H. C. 9, Sa. 98, Aral ık 

1939, 	Sf. 46-48. 
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ş eyhin şu ifade tarz ı  evliyaya verilen de ğeri, önemi ortaya apaç ık koy-
maktadır: 

"Destini destime vergil destikeremdir, Allah bir dedik, pervane 
geldik, yönümüz dergâha döndük, k ıblemiz dergah, gün kubbe alt ında, 
yeşil seccade üzerinde, erenler meyan ında, sizler huzurunda peş temal 

ku şanıp bir murat almaya geldik. Şeyh efendi, Ahi Baba, ye ğ it baş lı  ih-

tiyar ustalar ne buyurursurtuz?" (Sf. 48). Bu konu ş ma, tekbirlerle devam, 
ediyor. Tarikat, hakikat, marifet sözlerinin de s ık sık yer aldığı  uzun 
dua içerisinde evliyalar ın sayıları  hakkındaki bilgiyi dikkate de ğer bu-
luyoruz: 

"Dört bin dört yüz k ırk dört tabakat ı  erenler ervahlar ı  için" 59 . 
uzun duadan sonra " Ş eyh efendinin iş areti üzerine kalfalar ve* ç ıraklar 
esnafın en ya ş lısının ve ustas ımn ellerini öpütüler, ihtiyar usta: 

— Allah mübarek etsin o ğ lum, sanatında doğ ru ol! 

Türbeden ç ıkıldı , yine önde ş eyh bulunduğu halde tekbirler ahna-
rak namaz k ı lınan çınar ağ acının altı na gelindi" (Sf. 57). 

Esnafın pe ş temal ku ş anmas ı  Anadolu'nun bir çok ilinde de önce-
leri vard ı . Burada bilhassa bir türbe ziyareti ile pe ş temal ku ş amhşı  
gibi tarihçesi olan bu tören dikkati çekiyor. Ayr ıca gene Konya ile ilgili 
bölümde de görece ğ imiz gibi, erenler hakk ında bir say ı  ileri sürülüyor. 
Nitekim Keskin'de Hasan Dede türbesini incelerken yapt ığı mız konuş  
oralarda erenlerle Horasan yi ğ itlerinin bir tutularak verilen bilgiden 
bahsetmiş tik. Burada dikkate de ğen bir nokta da bu dua ve 444 eren 
sayı sı  ile sanki evliyalık mertebesinin s ınırı  bu imiş  ve evliyahk tandit 
edilmiş  gibi bir anlam ç ıkıyor. Yirminci yüzyıl içinde bir türbe veya 
mezarın bir adak yeri haline gelmesinin pek ender olu şu, erenlik ve ev-
liyalığı n birden kesilmi ş  görünmesi incelenme ğe değer bir nokta olarak 
beliriyor. 

Sultan Baba veya Geyikli Baba, Geyikli Sultan Baba: 

"Gürsu buca ğı nda Baba Sultan köyünde", Cami çat ı sı  altında kabri 
bulunan Sultan Baba, "Geyik, saklad ığı  ve bindiğ i'nden Geyikli Sultan 
Baba'da denilmektedir. "Geyikli Sultan Baba, Ebu Vefai Ba ğdadrnin 
tarikat ından ve Baba İ lyas' ın müritlerinden olup Babailere mensup-
tur. Karaca Ahmet, Du ğ lu Baba ve diğer evliyalar gibi zaman ın otori-
tesi ve ençok ş öhret yapmış  bir simas ıdır" ". Geyikli Baba (H. 701-778) 

Baba Sultan köyüne H. 778 de gelmiş  ve 733 te Sultan Orhan' ın ken- 

59 Dr. Osman Ş evki Uludağ : Bursa'da TiMieler-Müş ahede, H. B. H. C. 9, Sa. 99, Sf. 56. 

60 Cevdet Damar, Gürsu Nahiyesi Monografyas ı , Bursa 1955. S. 30-35. 
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disini ziyaret etti ğ i belirtilmi ş tir. "726 hicri 6 Nisan Cemadal-ulâ Pazar 

günü Bursa fethedilirken Geyikli Baba, Geyi ğ ine binerek ve 60 okkal ık 

kı lı cı nı  sallıyarak ordunun önüne geçiyor, yine küffar ile harbederken 

müzayehada kald ığı , zeytin ağacı  yarılarak içine girmek suretiyle ken-

disine ihfa ve emniyete al ıyor. Camiin önünde takriben 50 kilo 

a ğı rlığı nda olup 1954 y ı lında kırı lan yuvarlak bir ta şı n Geyikli Baba'-

dan kalma oldu ğu've bu ta şı  bir top mermisi gibi kullanarak bulundu ğu 

yerden dü ş man üzerine, Istanbul'a ve Makedonya'ya att ığı  yine rivayet-
ler aras ındadır." (Aynı  kaynak, Sf. 31) 

Gösteriş ten ho ş lanmıyan, inzivada kalan, cesareti, kuvveti ve iman 
ve ibadeti dolay ısiyle efsanele ş en Baba Sultan'a ilahi bir kudret tevcih 

edildiğ ine inanı lıyor. Sultan Orhan' ın, İnegöl ve köylerini ona verdi ğ i hal 

de, dünya malı na de ğ er vermeyerek, odun kesmekle geçindi ğ i ve pek mah-

dut bir k ı sım araziyi dervi ş ler namına kabul etti ğ i ileri sürülüyor. 

Kabri ziyaret edilen Baba Sultan' ın türbesini, Cami ve zaviyeyi, 

Sultan Orhan' ın yapt ırdığı  biliniyor. Baba Sultan köyündeki bu camie 
yakın olan ve çevresi 16 metre gelen Ç ınar' ın Baba Sultan tarafından 

H. 718 yı lında dikildiğ i ileri sürülüyor. Halen oyulan Ç ınar 20 kiş iyi 

içine alabilecek bir geni ş liktedir. (Aynı  eser, Sf. 35) 

Kıral Kızı  (Gemlik)• 

Gemlik Armutlu kapl ıcaları  semtinde, otel çevresinde bulunan 

bir çukurun ad ı  K ıral Kı zı 'd ır. Halkın söylentisirie göre K ıral K ı zı , 

ermi ş  bir kimsedir. "Inan ış a nazaran bu evliyay ı  ziyaret ederek, 

oradaki çalı lıklara bez düğ ümleyenlerin sı tmas ı  derhal geçermi ş . 

Eski dini inan ış ların uydurmas ından ba şka hiç bir kıymeti olmıyan bu 

mezarın kaplıcalar ile yakı n bir ilgisi olsa gerektir. Yukarda çe ş itli 
hastal ıklara ş ifalı  geldiğ ini iş aret etti ğ imiz kapl ıca tedavisindeki önemli 
rolü, bu K ıral K ı zı  çukuruna nakledilmi ş tir 61 . 

Ankara ve çevresinde de ökunmu ş  pamuk ipli ğ i sıtma için kola, 

çocuk olmas ı  için adak adayan kad ın, beline ba ğ lıyor. Ankara'da çocuk-
lar ın yürümesi için yaprak al ı p beline ba ğ lamak hemen hemen hiç du-

yulmamış  gibidir. Yaln ı z selâ vakti —cuma günü ö ğ le namaz ı  okunurken-

minarenin dibinde çocu ğu üç defa iki ele al ıp sallama usulü veya cuma 

namaz ından ilk ç ıkan zata ayaklar ı  bağ lı  çocuğun iplerini kestirme âdeti 
vardır. 

Çalı lıklara bez düğümlenmesi ve kapl ıcalara, hamamlara yak ış -

tırılan efsaneden daha önce bahsetmi ş tik, Bursa ile bu hususta uygunluk 
görülüyor. 

61 Veli Orkun: Gemlik Tarih ve Co ğ rafyas ı , Bursa 1947, Aysan Bas ımevi, Sf. 21 -22. 
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Orhane11: 

Demirkaynak Dede: 
Huban Dani ş mentli köyünde, a ğ açlarının kesilmesi çok günalı  

sayılan bir korulukta harap bir halde bulunan türbede, "vaktiyle bir 
demir parças ını  boynuna koyup ı s ıtmış  ve ı sınan demiri dizine yumruğu 

ile vurmak suretiyle bir ayna yapmış " olduğuna inanılan yat ıra Demir-

kaynak Dede denilmektedir. Memlük aynalar ına benzeyen bu Türk 
aynas ı  bugün ağı z, göz göz çarpı lmkar ına (felçlere) Ş ifa olarak kullanı l-

makta ve elden ele gezmektedir 62 . 

"Her y ıl harman sonu (kas ım) kış  ba ş langıcında bu ziyaret yerinde 

adaklar adan ır, kurbanlar kesilir. Bilhassa kurban kesme âdetleri aras ın-

da Türk natüralizm ananesine uygun olarak sığı r kurbanları  kesilmesi 

pek mühim bir vesikad ı r. 

Biliyoruz ki eski Türkler senenin ilk üç ay ı nda koyun, yaz aylar ında 

horoz, senenin ilk k ış  ayları nda sığı r, senenin tam kışı  içinde köpek 

kurbanı  kesmek töresine sahip idiler. İş te Demirkaynak Dede'de yaln ı z 

kas ım aylarında sığı r kurbanlar ı  ve adaklar ı  kış  başı nda merasim ile ifa 

olunur" (Sf. 49-50). 

Bu Türkmen çevresindeki Dede'nin aynas ına benzer bir adak ş ek-

line Ankara çevresinde günümüzde rastl ıyamadık. 

BURDUR 

Burdur'da yat ırlar ve ziyaretler hakk ında etrafl ı  ilmi bir inceleme 

bulmak mümkün olmamakla beraber, s ı tmayı , ip bilezik yaparak bile ğ e 

ba ğ lamak suretiyle bo ğmak, ve nazara büyük yer veren inançlar ı  63  

burada görmekteyiz. 
Dr. Ş erif Korkut'un Hayattan Çizgiler —Tarid ıklarim, adlı  eserinde, 

Burdur ve çevresiyle ilgili bir çok olaylardan, gözlemlerden bahsedil-

mektedir. Bir k ı s ım Yörülderin Tahtacı  adı  ile Burdur'a geldiklerini, 

hususi ibadetleri olan bu Türklerin, ş amanizmden kal ınt ıları  devam 

ettirdiklerini belirtirken, bu arada: "Bunlar ın ye ş il çamlar aras ında 

ye ş illiklerle örtülmü ş  türbelerini ara s ıra Seyid adl ı  derviş ler ziyaret 

ederdi." diyor 64 . 

62 A. Rıza Yalg ın: Anadolu'da Türk Damgalar ı , Bursa Halkevi Ne şriyatı : 14, Bursa 1943, 

Bursa Yeni Bas ımevi, Sf. 49-50. 

63 Inal Ataç: Burdur Folkloru Hakk ında, Türk Folklor Ara ş tırmaları  Dergisi, C. 4, Sa. 

86, Eylül 1956. 

64 Dr. M. Ş erif Korkut: Hayattan Çizgiler- Tan ıdıklarım, Ankara 1949, Yeni Matbaa, 

Sf. 11. 
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"Evde ve tarlalarda okadar çok i ş lerimiz vard ı  ki arka arkaya 
ulanıyor, bir türlü bitip tükenmiyordu. Yaln ı z bir defa falan da ğdaki 

çamlar arastndaki bir tekkeye parp ılanmak (hastal ığı n giderilmesi için 
yapılan bir nevi mistik muamele) ve ondan sonra Kurna köyünde S ı tma 
Pınarında, çardaklar alt ında yunmak için s ı tmamı zı  okuyan hoca Ha-
san Çavu ş 'tan sa ğ lık alarak ve ellerimize de 25 er tane sigara ka ğı tları  
içerisinde sar ılmış  sulfato haplar ı  verilmi ş  olarak s ıtmalı  mahalle çocuk-
ları  ile birlikte yollara düzülmü ş tük. İş te o zaman çamliklar içerisindeki 
yat ırı  ziyarete ve s ıhhat dilenme ğe gitti ğ imiz Hasan' ın emisini gör-
müş tük." (Sf. 13). 

Da ğ , çam, sı tma için yat ırı  ziyaret gibi önceki illerin inceleni ş inde 
gördüğümüzden ba şka ve Ankara'da Beypazar ı 'nda tesbit etti ğ imiz 
ve daha önce aç ıkladığı mız gibi, bir yandan ellerde sulfato oldu ğu halde 
gene dedeyi ziyarete gidiliyor. 

ÇANKIRI 

Çankırı 'da yıllarca önceki bir yemin ş ekli dikkati çekiyor. Yemin 
ederken "kaledeki dört türbe çarps ın!" deniliyor. 

Akkız Çahs ı : 

Eldeki siğ illerin geçmesi için bir mezar, türbe yan ında duran çal ıya 
gidiliyor. O, koparmaks ı zın kesiliyor ve: "Bu çal ı  kuruyuncaya kadar 
siğ ilim de kurusun" deniyor. 

Kaledeki dört türbeye en çok ziyarete gidiliyordu. 

Gene önceleri, içinde bir çok mezarlar bulunan (tepe bir yerdeki) 
mevlevihaneye halk murad için gidiyordu. 

Sı tma Çalım: 

S ı tma Çal ı sı  diye çal ı  veya tekke pencelerine s ıtma için bezler ba ğ -
lan ıyor, adaklar adan ıyor. Gene Çank ı rı 'da Karaköprü taraf ında Uzun 
Evliya'ya gidilerek (10 metre kadar uzunlukta) yanlama yat ı lıyor. 
Niyet olacaksa mezar üzerinde, mezar ın aya ğı na kadar yuvarlan ırmış . 
Bulgur pilavı  yenirken yer sofras ına dökülenler bir ç ıkma konuyor. 
Sonra ocaktaki kurumlu ğa b ırakı lıyor. O kuruyuncaya kadar si ğ ilin 
kurumas ı  dileniyor. 

ÇORUM 

Çorum'da da dede ve yat ır kelimelerini ve bunlar ın ayn ı  anlamda 
kullanıldığı nı  görüyoruz 65 . 

65 Çorumlu Ömer: Çorumda Derlenmi ş  Kelimeler. H.B.H. C. I, Sa. 7. 
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Dağ , taş , ağaç, üç yol ağ zı , mum, mezar ziyareti ve inan ış ]. bakı -
mından Çorum'dan nakledece ğ imiz kısımlarla . Anadolu'da muhtelif 
ş ehirler aras ında benzerlik bulunmaktad ır. Bilhassa ziyaretteki şahsın 
düşünce ve psikolojik durumunu belirtmesi bak ımından üzerinde durmak 
istiyoruz: Kadir gecesi, "tam sabah ezan ı  okunaca ğı  zaman bütün ka-
dınlar sokaklara ç ıkarlar ve üç yol ağzı, dedikleri yere gelirler. Orada her-
kes bir defa "kaderini, kaderim! da ğda mı sın, ta ş ta misin? Ulu ulu ağ aç-
ta misin? Neredeysen ç ık gel diye ba ğı rırır" 66 . 0 sırada gelen, duyulan 
şeye göre mâna verilir. 

Arife günü sabahleyin "her kad ın yanına çocu ğunu alır, abdestli 
oldukları  halde kabristana giderler. Içeri girerken evveld sağ  ayaklarını. 
atarlar. Onlar da akraba mezarlar ının ba şı nda Kuran ve dua okurlar. 
Ş ehrin yar ını  saat mesafesinde Hız ı rlı k deniler bir türbe vard ır ki kab-

ristandan çıkan her kadın mutlaka burayı  ziyaret eder. O gün buras ı  ka-

dı nlarla dolar. Mezarı  yıkılmış  veyahut yapt ırılmamış  olanlar, arife günü 
amele tutarak mezar ı  yaptırırlar. Ba şka zamanlarda yapt ırılmaz. Me-

zarın üstüne de bastırmazlar. Çünkü mezar ın üstüne basıhrsa içindeki 

cenazenin göğ süne bası lıyor gibi ağ rı rmış . Kadınlar ekseriya kabristana 
giderken yüzlerini kapat ırlar. Çünkü burada erkek ölüler de oldu ğundan 
mahrem sayarlar" (Sf. 128). 

Arife günü "e ğer niş anlılar varsa güvey tarafından süslenilen 
koç, kıza, yani niş anlıya takdim olunur. Bu koç, evvelce k ına yakılmış  
ve boynuzuna mumlar dikilmi ş  ve envaı  çe ş it ipliklerle süslenilini ş tir." 
(Sf. 129). 

Hıdırhk Sultan: 

Hıdırhk semtinde, mezarl ık yakımnda, Hıdırlık Camii içinde sağ  
tarafta bulunan ziyaret çok önemli görülüyor. Kubbeli bir mahalde iki 
sandukadan kap ıya yakını  (Suubu Rumi, ötekisi Übüdü Gazi) olup 
her ikisine de Hıdı rlık Sultan diyorlar. 60 metre kadar ilerde ayr ı  bir 
binada Yusuf Bahri ve Çelebi Gazi adli iki zat yat ıyor. "Hazreti Muham-
med'in pişdarları , bu yerleri islâmla ş tırmaya, fethetmeye gelmi ş ler. 
Baş larında tarihi bir sancak var. "Kelle koltukta gelmi ş ler". Meza-
rın demir parmakliklar ı  ye ş il renkte. Bu ziyaretgâhlarm üzerleri yemeni-
ler, peşkirler, havlu ve örtülerle doluydu. (14.8.1961) Temiz, bak ımlı  oda-
da seccadeler yerlere serilmi ş ti. "Sancak'ta Nusreti Fethi Garip" ve 
kelimei Ş ehadet yaz ılı , ortada kılıç ve büyük bir ay y ıldızdan ba şka 4 
küçük, 4 büyük yıldız daha vard ı . Beş  kö şeli büyük yı ldı zın her üçkeni 

66 Çorumlu Ömer: Çorumda Ramazan ve Bayram Adetleri .H.B.H. C. 2, Sa. 18, Sf. 127. 
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içine en üste, Allah, sa ğdakine Muhammed, alttakine Ebubekir ve sol-

dakine Ömer ve onun üstündeki y ıldı zın köş esine Osman yaz ılmış tı . 

Yıldı z ın ortas ında Ali yaz ı lıydı . Ay' ın üzerinde kelimei Ş ehadet yaz ı -

,hydı . Ayrı ca Sancakta İnna fethna.." da yaz ı lıydı . Önü ye ş il, arkas ı  
sarı , sırma iş lemeli bu sancak bu yere ayr ı  bir ifade veriyordu. Pencere 

içinde duran mumlar ziyaretçilerinin çoklu ğuna ve adanan ş eylere bir 

örnek te şkil ediyordu. Tepe üzerinde bulunan, yan ında ba şka mezarlar 

da olan bu mahallin kuyusu, ş adırvam ve a ğaçları  onu tamamlıyordu. 

Çelebi Cazi: 

Yusuf Bahri türbesine biti ş ik olan Çelebi Gazi ziyaretgâh ı , kuyusu, 

çe ş mesi, yol ve a ğ acı  ile bir ziyaretgâh ın bütün unsurlar ın ihtiva ediyor-

du. Ayrı  bir bina içindeki Çelebi Gazinin mezar ı  10 metre kadar uzun-

luğunda, 1,50 metre geni ş liğ inde, ba ş  tarafı  2,5 metre kadar yüksek-

likte beton olarak yap ılmış tı . Sağı nda solunda mum yakmak için yerler 

vardı . Mum izlerinden siyahla ş mış tı . Kadınlar bu ziyaretgâhta ta ş  
yapış tırıyorlar ve dileklerinin olup olm ıyacaklar ını  denetliyorlar. Ba ş  
tarafta alttaki delikten toprak, ş ifa niyetine al ınıyor. Bu türbe içinde de 

seccadeler ve gerekli e şyalar vard ı . "Bu mezar daha uzunmu ş , arkas ı  
öbür tarafta kalm ış  Bir günde, bu zat bir deve yiyormu ş . Öyle heybetli 

imiş ." 

Çelebi Gazi'nin ta şı , iki karış  çevresinde 5 kiloluk gülle gibi olan bu 

ta ş , ağrıyan yerlere, s ırta v.b. üç defa sürülmek suretiyle ş ifa veriyor-

muş . 

Bu semtte birçok ziyaret yerleri dikkati çekiyor. Çelebi Gazi tür-

besine biti ş ik di ğer bir türbe içinde de iki mezar var. Solda küçük olan 

(Ş ecaattin Efendi 1329) sa ğmda as ıl ziyaret edilen 3 mezar ve yüksek 

lik ve geni ş liğ inde, beton bir mezar üzerine binlerce ziyaretçi adlar ını  
yazmış tı . Bu yaz ıların tarihleri 1931, 1938, 1943 v.b. oldu ğuna göre 

burasmın devamlı  ziyaret edildi ğ i anla şı lıyor. Ziyaretgâhm ba ş  ve yan 

tarafının ziyaretçiler taraf ından kaz ı nmış  olması , ba ş  kısmında mum 

oyuk-ları  bulunuşu adakla ilgili ba ğ lantıyı  gösteriyor. 

Mehmet Pa şa ve Yusuf Bahri: 

Yukarda belirtti ğ imiz türbeye, 40-50 metre kadar mesafede di ğ er 

bir türbenin üzerinde "Elhac" "Mehmet Pa ş a f. sene 1246" yazh olup, 

penceresine birkaç bez ba ğ lanmış , gene pencereye birkaç ta ş  konulmuş tu. 

Etrafında mezarlar bulunuyor. 

Gene içinde tek bir mezar bulunan ve mezar ta şı nda "Elhac Yusuf 

Bahri" yaz ılı  olan ve 1245 tarihinde ta şı  dikilmi ş  olan ziyaret yerinin- 
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duvarlarında ölüme ve Yusuf Bahri'ye dair çok dikkate de ğer beyitler, 
kıt'alar yaz ılmış tı . Mezarın ortas ındaki toprak ş ifah tanınarak yalan ı -

yor. Yandaki iki pencere'de pek fazla bezler ba ğ lanmış tı . Ayrı ca mum da 

yakılmaktaydı . Burayı  ziyaret eden binlerce insan ın yazı sı , imzası , dört 

duvarı  kaplamış  durümdaydı . Bu yaz ıların bir kısmında, onun muta-

savvıflığı na, kerametine i ş aret ediliyor. 

Bu ziyaret yerinin de yak ınında kuyu, çe ş me bulunmaktad ır. 

Bunlardan ba şka aynı  semtte muhtelif ziyaret yerleri vard ır. Bun-

lar üzerinde ayr ı  ayrı  duracak de ğ iliz. 

Dİ YARBAKIR 

Sultan Ş eyhmus: 

Diyarbakır ve çevresi de türbe ve tarih eserleriyle zengin bölgeler 
aras ında, ziyaret ve dilekte bulunma ve adak adama husususunda da 

önemli bir mevki alıyor. Bunlar içerisinde yaln ı z•bu çevrenin de ğ il, he-

men güney bölgesine etki yapan ziyaret yeri "Sultan Ş eyhmus" türbe-

sidir. Diyarbakır'dan Mardin'e gidi ş  istikametinde 70. kilometrede ba ğ -
lık, ağ açl ık bir yerdeki dura ğ a gelince, yolcular ba ş larını  sağ a çevirerek 

dua'ya ba ş larlar. "S ırt ve tepelerinde 7 köy bulunan bu semtin ad ına 

Sultan- Ş eyhmus "denilmekte ve" Senenin 12 ay ında bilhassa Cuma 

geceleri buraya Dünyan ın her tarafından ziyaretçiler ta şı nmakta, 

"Güneydoğunun ise daimi ziyaretgâh ı  "olmaktadır 67 . Bu hususta verilen 

bilgi, ziyaret yerinin önemini belirtiyor:" "Köylerin hemen alt ında, as ır-
lık ağ açlar aras ında " Sultan Ş eyhmus türbesi bulunmaktad ır. 800 

sene önce in ş a edildiğ i söylenen bu türbenin ismi dillere destan olmu ş -

tur. Buraya ş ifa bulmak ümidiyle, yılda yüz bine yakın insan ta şı nır. 
Bunların içinde hastalar, evlenmek isteyen k ız ve genç delikanl ılar, ço-

cuk isteyen evli kadınlar ekseriyeti te şkil eder, yalnız köylü de ğ il aynı  
zamanda ş ehirli hatta ismini duymu ş  turistler bile u ğ rar. Bilhasssa Cu-

ma geceleri tertiplenecek dini âyine i ş tirak için 3-4 günlük yoldan gelen-
ler olur. Gelenler aras ında yemek, kurbanl ık keçi ve yatak getirenler bile 
vardır" 67  / 2 . 

Sultan Ş eyhmus'un tarihçesi, birçoklar ı  gibi efsanevi bir mahiyet 
arzediyor. Baz ı  söylentilere göre Arabistan men ş eli, bilgin bir zat ın 

67 Ömer Karacada ğh, Sultan Şeyhmus Türbesinde, Sabah, 15 Temmuz 1962. 

S. I. Ilk sayfada 1001 lik tesbih ve resimlerle çerçevelenen yaz ı  serisinin ilki. 

67 /2 Yukardaki kaynak. S. 5. 
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oğ lu olup, babas ıyle Mardin göç etmiş , dini bilgisi, İ slâmiyetin yayı l-
ması  ve mürş it yeti ş tirmesi ve kerametleriyle ün yapm ış tır. Yirmi iki 

yaşı nda iken Mardin'deki büyük bir yangın günlerce söndürülememi ş  
ve nihayet bir k ısım halk Ş eyhmus'u köyünde ziyaret ederek yard ım 

dileğ inde bulunmu ş lardır. Ş eyh, s ırtındaki" abayı  gelenlere vererek: 

Alın bu abayı  götürün, yang ının en fazla hasar gören yerine bis-

millah, diye bırakın, umarı m ki, yangın sönecek ve hiç kimse Allah ın 

izniyle zarar görmeyecek"tir, diyor, ve gerçekte de bu böyle olarak yan-

gın sönüyor ve bundan sonra " Ş eyhin kerameti k ısa zamanda etrafa 

yayılmış  ve hertarafta söylenme ğe baş lamış tır. Buna benzer, yüzlerce 

efsanele şmiş  kerametlerden hürmet artm ış , ona karşı  sevgi ve saygılar 
günden güne fazlala şmış tır. 800 senedenberi süregelen âdet ve anane-
lerle zamanın ş eyhi ta bugüne kadar ya ş atılmış tır." 

Türbenin ziyaret tarz ı  ve bununla ilgili olmakla beraber ayr ı  ayrı  
5 çeş it dilek mahalli bulunu şu Adak yerleri bakımından önemli bir özel-

lik gösteriyor. 

Senenin ilk zikri, per ş embe cuma gecesine rastlat ılarak burada ay-

rıca dikkati çekici zikir merasimleri, dualar yap ıhyor. 

Temiz kıyafetli, ba ş ları , ye ş il, kırmızı , beyaz pusular tak ılmış , 

boyunlarında s ıra s ıra, Re ş at alt ınları , be ş irbirlikler takılı  genç, kızlar, 

kadınlar, binlerce erkek, çocuk ziyaretçi bu mahallin ve derece önemli 

olduğunu belirtiyor. Önce abdest al ınıyor, derkenar ında a ğ açlıklı  yerde 

keçiler kurban ediliyor. Karanl ık bast ırınca, dile ğ in kabul saatinin gel-

diğ ine inanılıyor, dileğ in mahiyetine göre ayr ı  ayrı  dilek mahallelerine 

gidenler taksim ediliyor. 

Üç demir çubuğa halka geçirilmesi: 

Birinci dilek mahalli: "Beyaz ta ş lı  Arap sitilinde inş a edilmiş  bir 
binanın küçük kap ı 'sından küçük bir odaya giriliyor. "Tahminen üç 

metre yüksekliğ inde, . yarımş ar metre aral ıkla duvara üç demir çubuk 

çakılmış . Bu demirlerin aksi tarafında bulunan duvarda ise üç çember 

aynı  ölçülerde as ıh idi. "Dilekte bulunacak olan (k ız veya kad ınsa ba şı  
örtülü olacak) halldardan birisi ahnarak k ısa bir duadan sonra, halka 

karşı  duvarda bulunan demir çubu ğa at ı lıyor. Ş ayet halka, çember, 

demir çubuğa geçerse, tak ı lırsa bu dileğ in olacağı na iş aret sayılıyor. 

Bu dilek mahallinde baş lıca iki dilekte bulunuluyor: "Çocuk sahibi , 

olmayanlara çocuk ba ğış latmak", "Koca bulamayanlara k ısmet bul-

durmak." 
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Sultan. Ş eyhmus'un Birinci Ilalifesi: 

Büyükce bir oda içerisinde ye ş il örtülerle üstü örtülmü ş , gene ke-

ramet sahibi tamlan Sultan Ş eyhmus'un birinci halifesi, ş ifa dile ğ iyle 

ziyaret edilen ikinci dilek mahallini te şkil ediyor. "Ş ube'nin ad ı : Delileri 

iyi etmek, hastalara ş ifa buldurmak't ır." "Burası  da diğer oda gibi hın-

ca hınç dolu idi. Türbenin önüne ve yan taraflarma s ırt üstü yat ırı l-
mış  ş ifa bulmak isteyen birçok erkek, kad ın ve çocuktan yer olmad ığı  

için daha fazla ileri gitmek kabil olmuyordu" 67  / 3 . Edenler, sakatlar, ya-

ralılar çokluğu te ş kil ediyor. Bu dilek mahallerinin giri ş  yerlerinde ve 

sandukaya yakın yerlerinde "hizmetle görevli muhafı zlar" bulunuyor. 

Sultan Ş eymus'un Bulunduğu Yer : 

Üçüncü Ş ube mahallini Sultan Ş eyhmus'un Sandukas ının bulun-, 

duğu, kıymetli hal ılar, ş allar, duvarlarında dini yaz ılarla süslü oda te şkil 

ediyor. Sandukamn etraf ını  demir parmakl ık çevreliyor. Sandukamn 

"üzerindeki ipekli ş allarm aras ına üzerinde eski bir yaz ı  bulunan 

yeş il ve siyah zeminli bir bayrak" göze çarp ıyor. "Bu üçüncü dilek şu-

besi, Adaklar ın tahakkuk etti ğ i bir te ş ekkür yeri" olarak dikkati çeki-

yor ve bu mahalde dua ediliyor, ş ükran bildiriliyor. 

Tövbe Mahalli: 

Diğer bir oda, bir suç i ş leyen, kazaen birisini öldüren, çocuklar ına 

eza cefa eden, kimselerin, tövbe etmek, af dilemek üzere geldikleri yer-

di. Buraya gelenlerin ço ğunluğu erkekler olup, sayıları  da fazla yekûn 

tutmuyor. Ekseriya bir suç i ş leyip firar edenler buraya gelip -tövbe ve 

af talebinde bulunduktan sonra teslim olmay ı  tercih ediyorlar. 

Çocuk Dileğ i Mahalli: 

Be ş inci dilek mahalline gelenlerin ço ğu yeni evliler, ve çocuklar 
te şkil ediyor. Çocu ğu olm ıyanlar çocuk dile ğ inde bulunuyorlar. "Bu-

raya gelen çiftler yeni do ğ acak çocuklar ını  türbeye adar, ş ayet çocuk 

dünyaya gelirse ilk be ş iğ ini, anne buradaki türbenin be ş iğ i ile sallar, 

ş ayet kı z ise ad ını  Sultan, erkek ise Ş eyhmus kor ve her sene buraya 
gelir." 

"Türbeye adanan bütün çocuklar ın isimlerini Sultan ve Ş eyhmus- 

koymak ş artt ır. Aksi halde do ğacak çocuk itikada göre fazla ya ş amaz." 

Türbe ziyaretinde, dilek ve adaklar ın yerine getirilmesinden 

sonra, dilek sahipleri guruplar halinde büyük bir ate ş in etrafında grup 

67 /3 Ömer Karacada ğh, Sultan Ş eyhmus Türbesinde, Yeni Sabah 16 Temmuz 1962. 

Ziyaret yerleri ve ziyaretçilerin resimleri de mevcut. 
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grup toplanıyor. Ezanı  müteakip Cami ve dergâh k ısmına gidilerek her 

biri limon büyüklüğünde olan 1001 lik tesbihi çekme ğe ba ş lıyorlar, 

sonra bir yöneticinin yönetimi alt ında zikretme ğe "La ilâheillâllah" 

"Allah" sesleriyle saatlerce zikre ba ş lıyor, Allah'tan af dileniliyor, tövbe 
ve istiğ farda bulunuluyor. Dualar ı  müteakip "Arabana" denilen büyük 

def getirilerek, ahenkli bir ş ekilde ilâhiler söyleniyor. Erkekler bir 
tarafta, kad ınlar ayr ı  bir tarafta zikrediyor. Kad ınlar kısmına erkek-

lerin girmesi yasak ediliyor. 

Uzun süren ve vecd içinde geçen zikr'den sonra, Sabah namaz ı  
kılınıyor. Cuma geceleri bu mahaldeki güvenli ğ i sağ lamak üzere yirmi 

kadar jandarma görevlendiriliyor. 

Arapça ve kürtçe konu ş ulan bu mahalde "Sultan Ş eyhmus hudud-

ları  dahilinde hiçbir zaman insan kan ı  dökül"müyor. 

ED İ RNE 

Kaleiçi semtinde Darülhadis yan ında bulunan ve etrafını  birkaç 

mezar ta şı nın çevirdiğ i türbeye ziyaretçiler geliyor, murat ve adakta 

bulunuyorlar. Ziyaretçiler, türbenin etraf ında üç defa dönerken bir 

yandan da dualar, söylüyorlar. Bu okuma ve dönme hareketi beraber 

oluyor. Bundan sonra türbenin yan ında bulunan harap bir binaya 

giderek mum yak ıyorlar. "Binan ın alt ını  dış ardan, bir ma ğ ara gibi 

oymuş lardır, Buraya girerler ve bir ta ş  alarak" 68  niyette ve adakta bu-

lunurlar. Dilekleri gerçekle ş irse, müteakip y ılda, ta şı  ald ıkları  aynı  gün-

de getirip, ald ıkları  yere b ırakırlar. 

Mezar, harap, binaya yak ın üçüncü bir ziyaret yeri de dikdörtOn 

ş eklinde büyük bir ta ş tı r. İ çlerinden tuttuklar ı  bir niyet (dilek, murat, 

istek) ile, ta şı n üstüne ç ıkarak, dileklerinin gerçekle ş ip gerçekle ş miye-

ce ğ ini anlamak üzere merak ve heyecanla bekliyorlar. Dilekleri gerçek-

leş ecekse, üstüne ç ıktıkları  ta şı n dönece ğ ine inan ıyorlarmış . 

Dönen Taş  ve Dilek: 

Edirne'de yapmış  olduğumuz incelemelerde muhtelif ziyaret yer-

leri tesbit ettik. Bu dilek mahallerinden birisi de Selimiye Camii yak ın-

larında olan dönen ta ş 't ır. Burada bu maksatla kullan ılan iki yuvarlak 

ta ş  bulunmaktad ır. K ıbleye do ğ ru ayakta durulan ve dua edilerek ni- 

68 Din Terbiyesi ve Bât ı l İ tikatlar, Bilgi (dergisi), C. 9, Sa. 100, temmuz 1955, Sf. 7. Bu 

yeri din dersleri ö ğ retmeni (Dr.) Neda Han ım'ın te şviki ile inceleyen Edirne K ız Öğ retmen 

Okulu'nda!' Ü. Tuncah'd ır. 
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yetlenen bu mahalle genç 69  kızlar ve kad ınlar ra ğbet gösteriyorlar. Mu-

rad olacaksa ta şı n sa ğa doğ ru dönece ğ ine inanı lıyor. Muradlar, çocuk, 

evlenme v.b. dir. 

Hıdır Baba: 

Yıldırım semtinde bir tepe üzerinde bulunan H ıdır Baba'da bir 

ziyarettir. Bilhassa Cumartesi günü ziyaret edilen i7e mezar ı  etrafında 

3veya 7 defa sağdan sola dönülen mezar ın ba ş  tarafında mum yak ılarak 

bir yer bulunuyor. H ı dır Babamn be ş  metre kadar ötesinde, 40 santimetre 

kadar kutrunda yuvarlak bir kara ta ş ta (20 santimetre kadar yerden 

yüksek) üzerine ç ıkılarak niyetin kontrol edildi ğ i bir mahal olarak ra ğ -

bet görüyor. Bu ta şı n üzerine ç ıkılarak dualar okunuyor (Ihlas ve 

Kuleuzübirabbin nas Elham ve H ıdır Baba'yı  Esselâmü Ya ey ehli 

kubur denilerek selam). Adak olarak Horoz'da kurban ediliyor. 

Hıdır Baba'n ın etrafında 3 defa dola ş tı rılarak kesiliyor. H ı dır'baba'dan 

ayrıca ufak bir ta ş  alıp, muradlar gerçekle ş ince geri getirip b ırakıyorlar. 

Niyet gerçekle ş irse Hıdır Baba daki ta şı n sağa dönece ğ ine, olmazsa 

sola dönece ğ ine inanılıyor. H ı dır Baba'y ı  ziyarete, Yahudiler de gel-

mektedir. Hıdır Baba türbesi bekçisine veya herhangi birisine para veri-

leren 40 Yasin'de okutanlar vard ı r. 
Edirne'de muhtelif ziyaret ve adak yerlerinden ancak birkaçmdan 

bahsettik. Bu çevre'de H ı drellez sabah ı  güne ş  doğmadan önce çay ke-

narına gidilerek ufak bir ev modeli yap ılmak suretiyle, ev dile ğ inde bu-

lunanlar da görülüyor. 

ELİ ZIG 

Salname ve il tarihlerinde, seyahatlerde 70  konumuz dışı nda kalan 

önemli bilgiler bulunmakla beraber, adak ve adak yerlerinin gözlem 

ve açıklanmasına yaray ış lı  bir bilgiyi çok zaman ihtiva etmemektedir. 

Ziyaret, türbe, adama ile ilgili bilgiyi veren kitaplar ı , o ilin eski bir ilcesi, 

yeni buca ğı  olsa bile önemle ele almak mecburiyetindeyiz. 

Harput Ziyaret (adak) Yerleri: 

Arap Baba'n ın cesedine ve hayat ına dair bir efsanenin halk üzerin-

de nas ıl bir tesir yapt ığı nı  görüyoruz 71 . 

69 Tafsilâtlı  bilgi için "Türklerde Ta şla Ilgili Inançlar" adl ı  ara ş tırmamızın "Edirne" 

kı smına ve resinı lere bak ılması . 

70 Hurş it Nazlı : Elazığ  Binin Coğ rafi, Zirai, Ticari Tarih, Nüfus ve Jeolojik Durumu, 

Ankara 1939. Zerbamat Bas ımevi. Nahit Sırrı : Bir Edirne Seyahatnamesi, Ankara 1941, Ulusal 

Matbaa. 

71 İ shak Sunguro ğ lu: Harput Yollarmda, I. C., Ist. 1958, Sf. 314-315. 
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Kesik ba ş lı  ceset, y ıllarca durdu ğu halde vücudun çürümemesi 

v.s. hep türbeye dikkati ve ilgiyi çekici bir rol oynuyor. 

Ankuzu Baba: 

Harput'un 7-8 km. uza ğı nda bulunan Ankuzu veya Eykuzu adl ı  
ziyaretgâh çok yüksek bir kayal ığı n tam zirvesinde bulunmaktad ır. Önce-
leri bu türbenin yan ında bir de zaviye varm ış . Yazın bu türbeye kafile-
ler halinde ziyaretçiler gelmekte, kayalara ak ın akın t ı rmanılmakta, 
türbeye kurban adanmaktad ır. Adakları  yerine gelenler ise kurbanlar ını  
keserek fakirlere da ğı tmakta, sonra türbeyi ziyarete gitmektedirler. 
Evliya Çelebi de buras ını  ziyaret etmi ş tir. 

Bu türbeye bakan, hizmet eden kimsenin o ğ lu olmadığı  için, hiz-

met, k ı zına intikal etmiş tir. Bu türbedarlar türbedeki zât ın torunu 
olduklarını  ifade etmektedirler. Ziyaretçiler türbedara bir mikdar 
para verirlermi ş . Bu türbede yatan bir İ slâm mücahidi ve ş ehidi olarak 
tanınmış tı r. 

Umumiyetle ş ehit olduğu yere gömülme âdetini burada da görü-

yoruz. Mamafih bu zat hakk ında Yeni çerilerin zulmüne u ğ rayarak 
buraya geldi ğ i ve öldürüldü ğü, bir insan ve bir at aya ğı  izinin kayalık-
larda damga gibi kaldığı na inanılarak, türbeyi ziyaretten sonra ziyaret-
çiler burada da sayg ı  ile durmaktadırlar (Sf. 322-323). 

Seyyid Ahmed Kürdi Türbesi ile Be ş ikbaba ve Celül Baba türbeleri 
hep ziyaretgâht ırlar. Görünür yerlerde, yol ba şı  ve tümseklerde bulun-
maktadırlar. 

Fatih Ahmed Türbesi: 

Harput'un do ğusunda 1-1,5 km. mesafede yüksek bir tepede, yola 
yakın, çevresinde çe ş mesi olan bir türbedir. Bu türbenin yak ınında 
bir mezarl ık, ağ açlar bulunmaktad ır. Bu türbedeki zat da İ slâm mücahidi 
ve ş ehitlerindendir. Türbenin tarihçesi hakk ında mühim kaynaklar 
vardır. 

Esasen bu Harput'taki türbe ve ziyaretgâhlarm tarihleri, inan ı lır 
kaynaklara dayanmaktad ır. Fatih Ahmet türbesi hakk ındaki kaydın 

Türkçesi şudur: "Kâinat ın ş eyhi, ariflerin efendisi, Tanr ı 'nın velisi büyük 

Fatih Ahmed Herberdi (Harputi) 713 y ı lı  cemaziyel-ahirinin be ş inci 

günü ölmü ş tür." (Sf. 326). Bu çevrenin Ermeniler elinde bulundu ğu 

bir sırada ayn ı  mevkide ş ehit olduğuna dair vesikalar mevcuttur. 

Harput'ta baz ı  türbelerin (kabir ke şfi) usulü ile tâyininin de 

yap ıldığı nı  görüyoruz. Ankara ve çevresinde böyle (kabir ke ş fi) usulü 
ile, orada gömülü bulunan zat ın kimliğ inin tesbiti i ş ine rastlamış  
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Nakş ibendiler'de bu kabir ke ş fi usulünde büyük mahareti, vukufu 

olanlar ileri sürülüyor. Bu dua ve uzun murakabe, sezgi, vecd gibi bir 

ameliye ile yap ılmaktaydı  ki, bunun isabetine dair bir çok deliller öne 

sürülmüş tür (Sf. 328, Not 9). Bu ş ekilde bir di ğer yerdeki mezar ın bir 

Hıristiyana ait oldu ğu hakkında ke ş ifte bulunulmu ş tur (Sf. 331). 

Fatih Ahmed'in türbedarlar ı  vard ı . Bu zatlara Bekta ş i veya Melâmi 

diyenler bulunmakta imi ş . 

Fatih Ahmed'in türbesinin etraf ı  ağ açlık ve âdeta bir mesire yeri 

halinde bulunuşu dolayı sıyle buraya gelenler ak ş ama kadar oturur, 

eğ lenirler, sonra türbeyi ziyaret ederler, kurban kestirip da ğı ttıktan 

sonra dönerlermi ş  (Sf. 330). 

Ankara ve çevresindeki türbelerde de gördü ğümüz gibi, buraya da 

dil uzatanlar, tahribe çal ış anlar birçok felâketlere u ğ ramış lardır (Sf. 

330). Harput Yollar ında adlı  eserde bu hususta, ad ve zaman tasrihi 

suretiyle, müsbet vesikalar zikredilmektedir. 

İbrahim Baba Türbesi: 

Bu ve Mansur Baba türbesi de hep o çevrenin türbelerindendir. 

İbrahim Baba türbesi hakk ında kabir ke şfi usulü ile, merak edilen bu 

yerin muammas ını  çözmek istemi ş ler ve (ke ş f-i ayani) ile çözülmü ş tür. 

E ğ er oradaki zat ın Hıristiyan oldu ğu ifade edilirse, o zat sayg ı  
görmekle beraber umumiyetle bir ziyaretgâh olmaktan, daha do ğ rusu 

adak mahalli olmaktan ç ıkmaktad ır. 

Mansur Baba türbesi yan ında, önceleri tekke olarak kullan ılmış  
ve efsanelerle be ş er üstü bir mahiyet ald ığı  anda bir ziyaretgâh haline 

gelenleri burada da görmekteyiz (Sf. 332-333). 

Nâdir Baba: 

Bu türbenin tarihçesi hakk ında tahmin edici hiçbir kayda rast-
lamıyan İ shak Sungurlu, ş u dikkate de ğer bilgiyi vermektedir: "Yaln ı z 

türbenin muhafı zı , Alacalı  camiin alt tarafındaki sıra evlerde oturan 

Moralı  veya Mor Ali Mahmud Efendi ailesiydi. Türbenin anahtar ı  bu 

Mahmud Efendi'nin annesinin ve sonra da e ş i Hayriye Han ı m'ın elin-

deydi. Ziyarete gelenler evvela bu eve haber verirler, bu han ımlar da 

gidip türbeyi açarlardı . Türbenin hususiyetlerinden birisi Ermenilerin 
büyük bir inanış la türbeye bağ lanmaları  idi. Bilhassa hasta olan çocuklarını  
türbenin içerisine yalnız olarak bırakı r, kendileri dış arı  çıkarlardı . Hasta 

çocuk be ş  on dakika türbede tek ba şı na kalır, sonra al ırlardı . Pazar 
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günleri, gerek ş ehirden, gerekse civar köylerden gelip türbenin önünde 
sıra bekliyen Ermenilerin haddi hesab ı  yoktu" (Sf. 333). 

Nazır Baba: 

Evliyadan bilinen bu zat ın türbesi, yol kenar ında bulunuyor. "Bi-
ti ş iğ inde bir de ayn ı  isimle bir Kadiri'tekkyesi vard ı ." (Sf. 334). Bu 
tekkede evvelce toplan ı lıp zikredilirmiş . 

Ş eyh Hacı  Osman Bedreddin Efendi: Mezarlık yakınında bulunan 
bu türbe müritleri, hay ıranları  tarafından yapt ırılmış  (Sf. 334-335). 

Ş eyh Ş erafeddin Türbesi: Fatih Ahmed'in yakın akrabas ı  olarak 
biliniyor. Fatih Ahmed'in di ğer tarafta ş ehit düş tüğünü görmüş tük. 
Bu zat da kalenin önünde ş ehit olmuş  ve buraya getirilerek gömülmü ş . 
Bu türbeye de ziyaret için gelinmektedir. 

Uryan Baba: 

Harput'un güneyinde, ş ehre çok yak ın, kayalıklar önündeki ta ş lık 

bir yerde Uryan Baba'n ın türbesi bulunmaktad ı r. Kayal ıklar, a ğ açlık 

yerler ve yüksekte bulunan ve manzaras ı  güzel olan bu türbenin etra-
fını  badem ağ açları  sarmış tır. Yakınlarında bir mezarl ık daha vard ı r. 
Buna ra ğmen diğer yerlerde de gördü ğümüz gibi ziyaret olan Uryan 
Baba'd ır: "Türbenin yan ında bir de mescit ve hücre vard ı . Mescitte 
ceviz büyüklü ğünde (Binlik) bir tesbih vard ı  ki, murad ve Ş ifa istiyenler 

bu tesbihin içinden geçerlerdi. Bir zamanlar bu mescit tekke halinde 

de kullanılmış tı . Türbenin yan tarafında ufak bir çe şme göze çarpar. 
Hariçten gelen ziyaretçiler bu çe ş menin bir akar çe şme olduğunu zan-
nederlerdi. Halbuki de ğ ildi." (Sf. 337). 

Uryan Baba'n ın da bir İ slam mücahidi oldu ğu, cesedinin çürümediğ i, 

gömüldüğü yerde "çok eski devirlere ait bir deste ok" ç ıktığı  görülüyor. 
"Halkın yardımı  ile üzerine bir türbe, yan ı  ba şı na bir mescit ve bir de 
sıbyan mektebi yap ı lıyor. Lâhdin içinde hüviyetine ait bir ş ey buluna-
madığı  için ismine de "Uryan Baba" deniliyor ve o gündenberi de ziya-

retgâh oluyor." (Sf. 338). 

İ shak Sungurlu ş ehir dahilinde 15 zaviye ve ziyaretgâh sayd ıktan 
sonra, köylerde de böyle türbe ve ziyaretgâhlarm oldu ğunu yazmakta-
dır: Seyyid Kas ım, Mehmed Siyah, Ali Beyaz karde ş ler; Kesirik'te 
(Harput'a 5 km. kadard ır) Garip Hüseyin Baba, H ı zır Baba, Hac ı  İb-
rahim Hakkı  Ef., oğ lu Ş eyh Rı za Ef., Hac ı  Ömer Ef.; di ğer köylerde: 

Ş eyh Mehmed Ef., Ş eyh Ali Ef., Ahmed Peykerci, Hac ı  Ömer Hüdayi 
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Baba, Ş eyh Hasan Baba, Ş eyh Musa Hervi, Ş eyh Ş azili (Bu zat ın türbe-

sinin etrafı  me ş e ağaçları  ile çevrilmi ş  olup çok ilgi gösterilen bir ziyaret-

•gahtı r). İshak Sunguro ğ lu, böylece 15 ziyaret yeri daha saym ış tır. (Sf. 

340-341) 

İğ neli Baba: 

As ı l adı  Hac ı  Ahmed olan İğ neli Baba hakk ındaki bilgiyi, yakın bir 

zamanın ereni gibi kabul edildi ğ inden üzerinde durmaya de ğer buluyo-

ruz. İğ neli Baba'nın annesi Hintli, babas ı  Buharalı  olup, annesinin ölü-
münden duydu ğu acı  ile "Suriye, Ba ğ dat, M ı sır, Hicaz' ı  dola şmış  ve 

Bağ dat'ta iken Abdülkadir Geylâni'nin zaviyesine mücavir olarak y ı l-
larca kalm ış  ve bu tarikat ı  kabullenmiş tir." (Sf. 341-342). Riyâzet çeken, 

hiç et yemiyen, yaln ız yoğurt ve ayranla beslenen bu zatla görü ş en İ s-

hak Sunguroğ lu, ağ zına aldığı  bir kağı dı , bir çöp parças ını  iğne haline 

getirdiğ i hakkındaki söylentilere inanmadığı nı , bunu bir elçabukluğu ve 

hokkabazlık saydığı nı  söyledikten sonra, bir gün çal ış t ığı  daireye (Elaz ığ  
adliyesi) geldiğ inde, arkada ş ları  İğ neli Baba'ya bir ka ğı t parças ı  vere-

rek onu bir demir veya maden haline getirmesini istiyorlar. İğ neli Ba-

ba bu ka ğı dı  dilinin üzerine koyuyor, İ shak Sungurluoğ lu, bunu hayret-

le takip etti ğ ini söylüyor: "Bir ş eyler okumaya ba ş ladı . Okudukça yü-

zünde garip ihtilklar husule geliyordu. Bir aral ık yüzü kıpkı rmı zı  
kesildi. Bu hal on dakika kadar devam etti. Nihayet a ğ z ı nı  açt ı , biraz 

evvel dilinin üstüne koydu ğu beyaz ka ğı t parçalar ı , ş imdi madeni iki 

tane hilal olmu ş tu. Elime aldığı m zaman bu madeni hilal sanki bir de-

mir oca ğı ndan ç ıkmış  gibi k ı zgındı . O zaman ben de bu i ş e inanmış tım. 

Hakikaten harikulade bir mazhariyetti. Bana verilen bu hilâli hala 

saklarim." (Sf. 342, Not: 6). 

"İğ neli Baba. (1914-1330 R.) tarihinde 110 ya şı nda Elaz ığ 'da öldü. 

Harput Caddesinin sa ğ  tarafındaki mezarlığı n yol kenar ında ve dut 
ağ açlarının hizas ında medfundur. Kabri ziyaret edilirdi " (Sf. 342). 

İğ neli Baba'ya bu kadar yer veri ş imizin sebebi, bir keramet halinin 
tasvirinden ziyade, XX. yüzy ılda nadir görülen bir erenli ğ i ifade etmek-

tir. Ankara ve çevresinde, hattâ Anadolu'nun bir çok yerlerinde yak ın 
yıllarda evliya olmu ş , hayat ı  apaçık belli bir kimseye rastlamak pek 

mümkün olma ınaktadı r. 

Ş eyh Hasan Dede: 

Baskil ilcesinin Ş eyh Hasan köyündeki Ş eyh Hasan Dede (H. 630- 

M. 1232) türbesi bir ziyaret yeri halindedir ( İ çinde iki mezar var, biri 
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karde ş i Ş eyh Ahmed'e aittir.). Türbe çevresinde Selçuk tarz ında mezar-

lar görülüyor. "Di ğer Alevi ve K ızılba ş  türbe ve ocaklarında olduğu gibi 

Ş eyh Hasan Dede'nin mezar ının ba ş  tarafında açık olan yerden alınan 

toprak, su içinde eritilerek a ğrı  ve s ızı sı  olan hastalara ş ifa verici bir 

ilaç olarak içerilmektedir 72 . 

Ş eyh Hasan Dede türbesi F ırat ırma ğı na yakındır. Bu toprakla 

ilgiyi Ankara ve çevresindeki adak yerlerinde görmü ş tük. Çubuk, Kes-

kin gibi.. Burada, Ankara'da Hasan Dede köyündeki Hasan Dede ile 

menş e, ırmak (K ı zıhrmak) yak ınlığı  ve bağ lı  bulunduğu tarikat ba-

kımından benzerlik göstermektedir. "Efsaneye göre Garbi Dersimli-

ler, büyük Türk mutasavv ıfı  Hoca Ahmed Yesevi'nin neslindendir. Bu 

soydan gelen Ş eyh Hasan Dede, Mo ğol akını  önünde a ş iret halk ı  ile 

beraber Horasan'dan Bağdat'a gelmi ş ", bir hayli dola şmalardan sonra 

sıras ıyle Hicaz, Mı sır, Bağdat, Konya'da bulunmu ş  ve son olarak ş im-

diki eski Malatya'ya yerle ş miş tir (H. 630- M. 1232). 

Bu söylenti tarihi olaylara uymaktad ır 73 . 

ERZİ NCAN 

Terzi Baba: 

Erzincan yer sars ınt ı sında yıkılmıyan nadir binalardan birisi 

de Terzi Baba'n ın büyük bir bahçe içindeki türbesidir. Sandukas ı  
çok büyük olan Baba'ya, bayram ve kandil zamanları nda, onu halk ay-

rıca ziyaret etti ğ i gibi, adak adamak istiyenler perşembe günü türbe-

sine giderek dilekte bulunur ve adaklar ını  adarlar. Bundan ba şka mü-

him iş lerde (evlendirme v.b.) onu ziyaret bir adet halindedir. Onun ke-

rametleri, iman gücüne, bir anda bir ba ş kasını  Kâbeye kadâr yolhyacak 

kudretine dair hikayeler vard ır 74 . 

ERZURUM 

"Mesirelerin isimleri vard ır. Mesela, Sığı rlı  köyünün mesiresi Ali 

Baba denilen ziyaretgalun bulundu ğu yerdir" 75  

72 Nazmi Sevgen: Memleket Tetkik -teri: Efsaneden Hakikata. T.M.O. Dergisi, Y ıl I, 

Sa. 10, sf, 53-58. 

73 Alâeddin Keykubad'm cülnsu 122, Anadolu'ya Mo ğ ol akını  1231, Sultan A. Keykubad' ın 

ölümü 1237. 

74 Nezihe Araz: Anadolu Evliyalar ı , Her Sualin Cevab ı . Havadis 26-27 Ocak 1957. 

7'5 Sırrı  Numan: Erzurum Köylerinde Yaz Gezintisi. H.B.H., Ist. 1930, Sa. 6, Sf.8 6-87. 
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Huy Kesen yatırı : 

Huy Kesen yat ılı  denilen yerde, huysuz çocuklar ın ş aramazlığı nı  
gidermek için, çocu ğun boynunun etrafına bir bez geçirilerek yat ır et-
rafında devredilir. Bu maksatla adak ada= 76 . 

Abdurrahim Şerif Beygu'nun Erzurum, Tarihi, An ıtları , Kitabeleri 77  
adlı  eserinde, türbelerin muhtelif devirlerde nas ıl (mesela Ş ah Tah-
masb tarafından) y ıktırıldığı nı , böylece birçok devirlerde tahribe u ğra-
dıklarını , buna rağmen halkın gene ilgisinin kes ılmediğ ini görüyoruz. 

Bu eserde 103. sayfadan ba şhyarak birçok evliyalarm türbelerinden, 
kitabelerinden ve tarihçelerinden bahsedilmektedir. Bunlar ın türbedar-
ları  olduklarını  görüyoruz. Fotograflar ından, oralarda mum yakıldığı  
da anla şı lmaktadır. Bu arada türbenin Gümü ş lü Kümbet zaviyedarh ğı  
yüzünden şeyhler aras ında anla ş mazlık çıktığı nı  (Sf. 143) görüyoruz. 
Umumiyetle vakıfları  olan, geniş  zaviyeleri bulunan bu yerlerin büyük 
bir menfaatlenme ile ilgisi oldu ğunu da isbat etmektedir. Selçuk tür-
belerinin kimlere ait oldu ğunu vesikalarla aç ıklıyan bu eserden, Kanu-
ni'nin Erzurum'a geli ş inde bu çok eski mezarlar ı , türbeleri ziyaret et-
tiğ ini anlıyoruz (Sf. 156). 

Erzurum köylerinde Pir Ali Baba, Ahi Yusuf, Taptuk Emre, Yu-
nus Emre'nin oldu ğu ileri sürülen mezarlar birer ziyaret yeridir (Sf. 
170-174). 

Düzcü köyü civar ında bir çok evliyalar bulunmaktad ır. Özbek 
Baba, Kandil Baba, Umudum Baba gibi .. Evliyadağı , Tevricik'te Hay-
darhan, Haydari köyünde; bu ziyaretler Düzce köyüne yak ın ve bu 
Türk safi ve evliyaları  hep ortazaman devrinde ya ş amış  zatlard ır. Yu-
nus'un, böyle her biri, o zaman ın, halk soft ve velileri olan, bu simaların 

sağ  ve ölmü ş lerinden manevi feyizlerini almak için Erzurum ovas ına ge-
lip de, Düzcü köyünde ölmesi hakikata yak ındır. Yunus'un ş eyhi olan 
Taptuk Emre, rivayete göre Tokat'tan gelmi ş tir (Sf. 173). Buradaki 
Yunus'un mezar ı , (Yunus mezarların Ankara bölümünde görmü ş tük) 
halk tarafından saygı  ile ziyaret edilmektedir. 

Folklor, tarihi an ıtlar, kümbetler vesaireyi kitaplarda daha fazla 
bulmak mümkün olmaktadır. Halbuki bir ziyaret ve adak yerleri hak-
kında bilgi edinmek çok zaman mümkün olmamaktad ır 78 . 

76 (Doç.) Dr. Necati Öner'den alman bilgi. 

77 Abdurrahim Şerif Beygu: Erzurum Tarihi, Amtlan, Kita•beleri, Ist. 1936, Bozkurt 

Basımevi, Sf. 102. 

78 Tahsin Akgün: Erzurum, 1955. 
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ESK İŞ EH İ R 

Dede Baba: 

Musa Kazı m, 1337 y ı lında Seyitgazi'de Dede Baba'ya kesilen kur-
banlar ın ne oldu ğunu soruyor. Ald ığı  cevap şudur": "Bu kurbanlar ın 

etleri türbeyi bekliyen birkaç derv-  i ş le türbenin ş eyhi olan Ş ükrü Ef. 

adlı  35 ya ş larında bir sarho ş a veriliyormu ş . Bu mezar hastal ıklara iyi 

geliyormu ş ." 

Şücaeddin Veli: 

"Seyitgazi'nin iki saat garb ında bir de Ş ücaeddin Veli vard ır. Ana-

dolu'da ençok hurafat ne ş reden Abdal Musa'dan sonra gelir. Halk onu 
büyük bir veli bilir. Ondan da hastalara ş ifa beklenir. Afyonkarahisar'- 

dan hareket ederken bir çok kimseler bana Ş ücaeddin Veli Hazret-
lerinin mezar ını  ziyaret ettikten sonra bir avuç toprak alarak yutmam ı  
ve e ğ er mezar ından al ınan bu topra ğı  yutarsam büyük bir alim, fadd, 

kâmil olaca ğı mı  söylediler. Filhakika mezar ı  gezerken her tarafı  tahta 
ile kapat ılmış  olan merkadin bir parças ının kesilmi ş  olduğunu ve birçok 

topraklar ın eksildi ğ ini gördüm. Me ğer halk oradan toprak al ır ve Ş ü-

caeddin'in topra ğı  ş ifal ı dır diyerek yutarm ış " (Sf. 38). 

Ş ücaeddin Veli'nin türbesine Babailer, Aleviler taraf ından çok 

önem verilmiş , Ş ücaeddin ocaklar ı  ş öhret yapm ış  bulunmaktad ır". 

Ankara ve çevresinde ve ba şka illerde, hastal ıklara ş ifa için toprak 

alınıp verildi ğ ini, veya suyla eritilip içildiğ ini görmü ş tük (Aya ş ). Bu 

türlü inanc ın Türkiye'ye de ğ il, Avrupa'ya da mahsus bir tedavi oldu-
ğundan önce bahsetmi ş tik. 

Gene Eskiş ehir'de de yat ı rlara sayg ı sızlığı n hastalık sebebi olabi-

leceğ i inanc ını  görüyoruz ". 

Türkmen Baba : 

Türkmen dağ lar ının zirvesindeki Türmen baba türbesi, Seyit 

Gazi çevresindeki köylerin ya ğmur duas ı  mahallidir. 

Çoban Baba: 

Seyit Battal Gazi'nin mezar ının bulunmas ında erenlerden, bu zat 

için evvelce bir türbe yap ılmış tı  (XII.-XIII. yüzy ıl). Çoban Baba'n ın 

halk aras ındaki ad ı  Kutluca veya Kut/u'dur. Fakat Çoban Baba diye 

79 Musa Kâzım: Afyon, Eski şehir ve Civar ında Halk İ nanmaları . H.B.H. C. 3, Sa. 26, 

Sf. 38. 

80 (Prof.) Yusuf Ziya (Yörük8n)• Tahtac ılar, Dini ve Sırrı  Hayat Ayine Haz ırlık, Darül-

fünun Bâhiyat Fak. Mecmuas ı , Yıl 5, Sa. 19, Sf. 78, Mart 1931. 

81 Eski ş ehir, 1938. 
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anı lır 82 . "Mezarı  düş man (Yunan) i ş galinden evvel mamurdu ve bir 

türbe halinde idi. Emsali gibi sandukas ı  üzerinde k ıymetli ş allardan, 

ipeklilerden örtüler vard ı . Ba ş  ve ayak uçlar ında çifter çifte mumlar 

yanardı . Taş  halinde, baş  tarafında duran bir de ekmeğ i vardı . Buna 

(Çoban Baba'n ın ekme ğ i) denirdi, al ınır öpülürdü. Ziyaretçilerden 

birbirinin s ırtlarına, vücutlar ına sürenler de olurdu. Bununla mânen ve 

maddeten Ş ifa gelece ğ ine inanılırdı ." 

Seyit Battal Gazi: 

Bu zat tamnm ış  islâm mücahitlerinden ve ş ehitlerindendir. Türbe, 

mescit ve binalar ı  ile bir bütünlük arzeden yer tarihi bir çok menkibe-

lere konu olmu ş tur. Seyit Battal Gazi'nin kabrinin uzunlu ğu, Evliya 

Çelebi'nin de ziyaretine göre 10 ad ı nı dır. Evliya Çelebi (C. 3, Sf. 13) 

burayı  ziyaretle onun aziz ruhu için Yasin'-i Ş erif okuduk, diyor. Bura-

s ını  Murtaza pa ş a ile ziyaret ediyorlar. Murtaza Pa ş a, fakirlere yüz 

alt ın da ğı tıyor, "Ayr ıca merdivenin ortas ındaki ş adırvanda üç kurban 

kesti. Buran ın iki yüzü mütecaviz halûk selim, halim dervi şleri vard ır 
(Bekta şi tekkesinin faal oldu ğu devir), ki her geleni izaz ve ikram 

ederler. Gece ve gündüz can ü gönülden hizmet ederler. Sanatkârane 

yap ılmış  ka şı k vesaire gibi hediyeler de verirler. Her bir dervi ş  burada 

mutlaka bir i ş e memurdur. Meydanc ı lıktan ba ş lıyarak payeleri yük-

sele yüksele türbedarl ığ a ç ıkar. Türbedar olduktan sonra da bütün bu 

"Asitâne-i Aziz"in ş eyhliğ ine yükselirler." 

Evliya Çelebi'nin verdiğ i bu bilgiden de türbedarl ık, ş eyhlik gibi 

vazifelere ne derece önem verildi ğ ini 300 yıl önceki ziyaretin gözlemiyle 

de tesbit etmi ş  bulunuyoruz. Aynı  durum Ankara ve çevresindeki tür-

belerle de ilgilidir. 

Kıral Kızı : 

Seyit Battal Gazi'nin sol yan ında K ıral K ı zı  adı  ile an ılan bir kabir 

daha vard ır. Evliya Çelebi: "Kendisine (Seyit Battal Gazi'ye) taa şş uk 

eden K ıral K ızı 'n ın kabri dahi malâmdur, Ş arl Teksiye: "Yan ındaki 

diğer bir kabir K ıral K ı zı  ünvan verilen bir prensesin na şı nı  muhtevidir. 

Türkler kıral unvanını  Moskof ve S ırp hükümdarlarına verirlerdi. Bunun 

da müslüman emirlerinden biri ile izdivaç etmi ş  bir hükümdar k ı zı  
olduğunda ş üphe yoktur." demektedir. (Küçük Asya Tarihi). K ı ral 

Kı zı  adı  ile bir ba ş kas ından daha önce de bah ş etmiş , Anadolunun muh-

telif yerlerinde böyle k ıral kı zı  adları  ve ziyaretgâhlar ı  olduğunu zikret-

miş tik. 

82 Muhittin Aslanbay: Seyyid Battal Gazi'nin Hayat ı  ve Bazi Menkibeleri, Eski ş ehir, 

Karde ş ler Matbaas ı , Sf. 105. 
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Valide Sultan' ın Türbesi: 

Seyit Battal Gazi türbesi çevresinde birçok tarihçe belli kimselerin 
türbesi bulunmaktad ır. Ankara ve çevresindeki türbeler içerisinde bu 
ş ekilde olan ını  tesbit edemedi ğ imizden bu türbecleki bir Tas'tan bahset-

mek istiyoruz: "Lâhtin bir ucunda mücellâ mermerden küçük bir sütun 
vardı . Bu sütun, lahtin seviyesi yüksekli ğ inde idi. C zerinde p ı rıl p ırı l 
yanan, tatl ı  sarı  renkte zarif ve büyücek bir tas vard ı . Ihtimal Konya 
Selçuk saray ından getirilmi ş ti ve belki de Valide Sultan'a aitti. Çok 
hassas bir madenden yap ıldığı  anla şı lan bu tasa, fiske ile bir defa do-
kunulduğunda, sinesinden kalblere ve ruhlara i şleyen uzun bir inilti 
peyda olur, kabrin bulundu ğu dehlizden d ış  dehlizlere akseder, bütün 
bölümleri lâhzada dola ş arak kubbeye yükselir, orada sabitle ş ir (Sanki 
bir ah ve bir of halinde) inler ve inlerdi. Sonra da bo ğuk, hıçkırıklı  ses-
lerle uzakla ş maya ba ş lar, büyük kap ı dan dış arı  enginlere, semalara 
doğ ru uçuyor hissini verir, yava ş  yava ş  her ş ey biter ve sessizli ğ e mün-
kalip olurdu ... Bu sesi, Medine'de Hazreti Peygamber'in i ş itti ğ ine ve 
sesin manevi yüce varl ığı na ula ş tığı na inanı lırdı . Bu sebeple her ziyaretçi 
bu tasa 83  bir fiske vurmadan, onun ahenin sesine kalbini ve ruhunu bir 
an vermeden ziyaretini tam yapm ış  saymazdı . 84 

 

Kırkkızlar veya Kırgızlar: 

Kı rgız Tepesinde gömülü bulunan K ırkkı z' ın mezar ı , "Kırkkızlar 
Mezarlığı " genç kı zlar tarafından bir dilek yeri olarak ziyaret edilmekte 
ve adak adanmaktad ır. 

Söylentiye göre Battal Gazi'nin hüküm sürdü ğü zamanlarda Rum 
beylerinin zulmünden bizar olan 40 k ı z buraya s ığı nıp bir manastır 
vücuda getirmi ş ler ve ba ş larında da güzelli ğ iyle me ş hur Aspasya adl ı  
bir rum kı zı  ve gene aralar ında Elenora adl ı  bir kıral kızı  bulunuyor-
muş . Onlara göz koyup hücum eden rum beyleri ve maiyetkrinin kar şı -
s ında mücadele ederek öldürülmü ş ler. Manast ıra da yıkmış lar. Bugün 
her dine mensup insan tarafından bilhassa "tek ayakta duran Aspasya 
Ana'n ın odas ı " birçok renkli bezlerle bir ziyaret ve adak mahalli oluyor. 
Baharda genç k ızlar, derdi anneler ve turistler taraf ından ziyaret edilip, 
mezarlar ın etrafında çevrelenerek dilekte bulunuyorlar. Bu mezarlar ın 
yanında adak mumlar ı  yakalıyor. Mezarlar ın üzerine çiçek b ırakı lıyor 85 . 

83 "Bu tas ın da Etnografya Müzesi'nde bulundu ğ u bilinmektedir" (Sf. 122). (Muhittin 

Aslanbay'm notu.). 

84 Muhittin Aslanbay: Seyyid Battal Gazi'nin Hayat ı  ve Bazı  menkibeleri, Sf. 121-122. 

85 İ smail Sad ık; K ırk Rum K ız ının mezar ını  genç kızlar ziyaret ediyor, Ak ş am, 18, Ş u-

bat, 1965. 
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GAZIANTEP 

Yı l ın bahar mevsiminde, arzu edilen günlerde ve muayyen, hususi 

günlerde, il merkez ilcesinin kuzey ve güney s ırtlarındaki Kurban Ba-

ba, Dölük baba ziyaretlerine kurban ve mum götürmek suretiyle merasim 
yapılır. Bu merasime en ziyade kad ınlar hususi günlerde devam ve i ş -

tirak ederler 86 . 

Ş eyh Fethullah tarafından yapt ırılan Ş eyh Camii ve hamam ı n ın 

y ı lda üç gün hı ristiyanlara tahsis edilmesi ve bu günlerde hı ristiyanlarca 

hamamın tavaf edilmesi ve ona bir kutsiyet izafe edilmesi dikkate 

ş ayandı r. 87  Bu hamam ın bir adak mahalli olrak kullan ıldığı nı  da gör-

mekteyiz. "Herhangi bir arzunu ıı  tahakkuku için kad ınlar Ş eyh Camii 

Hamamı na giderek külhan ı na gübre atarlar. Bilhassa kocalarınt rakıdan 

vazgeçirmek istiyen kad ı nlar bu itikada pek ba ğ lı dırlar." (Sf. 128). " Ş eyh 

Camiinde bir siyah amud (ta ş  direk) vard ı r. Başı  agrıyan kimse camiye 

giderek bu amuda ba şı nı  sürer ve bu suretle ş ifa bulaca ğı na inanın" 

(Sf. 129). 

Ankara'da buna benzer bir adak mahalli ve tarz ının tesbiti müm-

kün olmamış tır. Bilhassa cami için debir adak yeri, bir ta ş  sütuna ş ifa 

ıı iyetiyle ba ş vurma gibi bir inanç yoktur. Yaln ı z Hamamönü tarafın-

da bulunan Karacabey Hamam ı , tekinlik bakımından ve efsane bak ı -

mından zikredilir. Hamam külhan ı na gübre atmak suretiyle bir adağı n 

yerine getiriliş i ve rak ıya karşı  iğ renme aşı laması  gibi bir iste ğe Ankara'da 

yaptığı mız ara ş tırmada rastlanmam ış tır. 

"Boğmaca öksürü ğüne tutulan çocu ğu bir maktulün mezar ı  et-
rafında dolaş tırırlar. Delikli bir kayadan geçirirler." (Sf. 129). Bir mak-
tulün mezar ını  bir adak yeri haline getirmek gibi inanc ı  Ankara ve 

çevresinde yapt ığı mız ara ş tırmada tesbit etmi ş  de ğ iliz. Boğmacah 

çocuğun delikli.bir ta ş tan geçirilmesi gibi bir inanç Ankara'da da mevcut-
tur. 

Tiksinim hastalığı nı , daha do ğ rusu tiksinme hususundaki a şı rı  
hassasiyeti gidermek üzere, dabakhaneye götürmek, ba ğı rsak pisliklerin-

den hastanın bir parmak alarak burnuna sürmesi gibi hareketler d ışı nda 

bu gibi muameleleri müteakip üç defa yan ındaki değ irmen ta şı nı  dola ş -

ması  gibi bir inanc ı  Ankara'da tesbit mümkün olmam ış tır. Eski An-

kara Dabakhanesinin civar ında bir adak yeri, türbe, ziyaretgâh mevcut- 

86 Türkiyenin S ıhhi ve ktimal Coğ rafyas ı , Gazi Ayıntab Vilayeti, Ist. 1926, Hilal Mat-

baası  , Sf. 25. 

87 Hurş it Sait: Gaziantep'te Halk İnanmaları , H.B.H. C. 3, Sa. 29, 29 Ekim 1933. 
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tu. Fakat böyle bir olay hiç duyulmamış tır. Hur ş it Sait: "Bu ta ş  esasen 

ziyarctgâht ır. Bu suretle tedavi edilmi ş  olur." demektedir (Sf. 129). 

Gaziantep'te bunlardan ba ş ka muhtelif ziyaretler oldu ğunu, Pınar'da 

ziyaretgâh' olan S ı tma P ınarı  gibi ağ aç veya baz ı  çahl ıklara halk tara-

fından horoz kesildi ğ ini, çaput baland ığı nı  ve ağ aç veya çahn ın alt ına 

taş  at ılmas ını , bu incelemede buluyoruz. Hatta , böylece at ılan ta ş larla 

yol üzerindeki ağ aç ve çal ı lıkların alt ında ta ş  yığı nından ibaret tepeler 

belirdiğni görüyoruz (Sf. 130). Ankara'dakilerle benzerlik görülüyor. 

Hallac- ı  Mansur: 

"Haral nahiyesinin Badna köyünde Hallac- ı  Mansur'un mezar ı  
vard ı r! Bir zaman bu mezar aç ı lm ış  ve içinde muhtelif e şya ve bu arada 

bir de Haç çıkm ış . Buna ra ğmen aynı  mezarı  halk yine Hallac-ı  Man-

sur'un mezar ı  tan ır ve o suretle hürmet eder." (Sf. 130). 

Böyle bir olguya Ankara'da rastlam ış  

Dedelere, mukaddes tan ınan "Bekta ş i taşı " na olan sayg ıyı  Gazi-

antep'te bulunan Aleviler aras ında da görüyoruz. ". 

ükkeş : 

Gaziantep'te, hattâ güney çevresinde "Ükkâ ş " yahut "Ökke ş " 
adının çok olu ş u derhal dikkati çeker. Bunun sebebi Gaziantep'e 12 

saat mesafede sivri bir tepe üzerinde Ülkâ ş  adlı  bir türbenin bulunu ş u 
(as ıl adı  için Akka ş  diyenler vard ır) ve çocuklar ın ona adan ışı dır. 89 . 

Çocu ğu olmıyanlar bu türbede kurban keser, dilekte bulunurlar. Dilekleri 
yerine gelirse çocuklar ına onun ad ını  (ökkâ ş , Ökke ş ) koyarlar. Keza 

Gaziantep'te be ş  alt ı  saat kadar uzakl ıkta bulunan Memik Dede'ye de 

gidilerek dilenir, kurban keserler, dua ederler, çocuklar ı  olunca da adını  
Memik koyarlar 90 . Çocu ğu olup da dü ş ürenler veya ölenler de adak 

adaylar. Çocuklar ına Durdu ad ını  koyarlar. 
Abdülkadir İnan, vurulma suretiyle ölenlerin, öldü ğü yere gömül-

düğünü ve dağ larda, vadilerde tesadüf edilen tek mezarlar ın bu gibi 

zatlara ait oldu ğunu ve bunlara "Dü ş ek" adının verildi ğ ini söylüyor 91 . 

Ankara ve çevresinde, bu bir âdet halinde de ğ ildir. 

Müdevvir: 

Kilis'in Alı cı  köyünde Kürt Da ğı nda Müdevvir adlı  bir türbe zi-
yaret yeri olarak ş öhret yapm ış tır: "Bir kad ıncağı z ziyarete gitmi ş , 
Oraya bir süpürge ve bir kaz ık götürmü ş .Kazığı  yere kakmış . Sü- 

88 Abdülkadir İnan: Gaziantep'te Aleviler ve Muhtelif İ nanmalar, H. B. H. C. 10, Sa. 110. 
89 Naci Kum: Ruhi Tedavide: Karaca Ahmetler Hakk ında incelemeler, Dü şünceler, 

T.F.A. C. 4, Sa. 94, Sf. 1502-1503. 
90 Ali Rıza Yalgın• Gaziantep'te Ad Verme Adetleri, H. B. H. C. 10, Sa. 112. 
91 Abdülkadir İnan: Gaziantep Köyleri ve Barak Oyunlar ı . H. B. H. C. 10, Sa. 112. 
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piirgeyi de orada b ırakarak bir parça toprak alıp evine gelmi ş . Toprağı  
su koyduğu küpe atm ış . Kad ınların rivayetine göre Mustafa Müdevvir 
balık olarak küpte yüzmü ş . Anas ı  bu suyu içmi ş . Mustafa Müdevvir de 
doğmuş tur. Mustafa Müdevvir'in annesi çocuksuz imi ş , böylelikle bir 
çocuk sahibi olmuş . Onun için kadı nlar bu ziyarete çocuk sahibi olmak 
için giderlermi ş  92 . 

Buna benzer adak yerlerinden Ankara bölümünde etrafl ıca bah-
setmiş tik. Burada dikkate de ğ er ve ilerde ayr ı  bir bölümde üzerinde du-
raca ğı mız, toprak al ıp yeme, suyla kar ış tırıp içme inançlar ı= nas ıl 
bir inanma ve dü şünme temeline sahip oldu ğuna dair bu ara ş tırma bize 
tipik bir örnek vermektedir. 

, Yukarda bahsetti ğ imiz Ökke ş  türbesinin Suriye taraf ında ka-
lışı na ve Kilis'e yaya olarak uzakl ı k"! 9 saat olmas ına ra ğmen ziyaret 
edildiğ ini, bundan ba şka muhtelif veli, nebi tan ılan zatlar ın mezarlar ı  
ziyaretle adaklar adand ığ mı , çocuk olunca onlar ın adlarının kon-
duğunu görüyoruz 93 . Ökkâş 'a burada Hazreti ökkâ ş  denilmektedir. 

Bütün bu ziyaret yerleri Ankara'dakilerle tam bir uygunluk göster-

mektedir. 

Şurahbil Bin Hasene: 

Kilis'in içinde Ş urahbil tepesinde Ş urahbil bini Hasene adlı  ziyaret yeri, 
türbe vard ır. Her türlü dile ğ in olaca ğı na kuvvetle inan ı lıyor. Bu zat Hz. 

Muhammed'in vahiy kâtibi imi ş  Dileğ in gerçekle ş ip gerçekle şmiyeceğ i 

küçük ta ş  yap ış tırma denemesiyle yap ıl ır. Ta ş a, önce Fatiha ökunur. 

Bunu daha çok kad ınlar ve ö ğ renciler (s ınıf geçme dile ğ i için) ziya-

ret ediyorlar. Adaklar ı  sanduka üzerine ye ş il örtü, süpürge, mum, 

ampul ve yayg ıdır. Cuma günü kurban kestirip mevlid okutanlar 

ve fakirlere yemek da ğı tanlar vard ır. 

Etrafında cami bulunuyor. Burada adak Mevlidi de okutulur. Bunun 

yanında Alt ı n Dede'nin türbesi vard ır. D ış  durumundaki oyuklara ta ş  
konulur. Ikisine de bez ba ğ lanıyor, mum yakılıyor. Evvelce türbedar ı , 

ş eyhi vardı  94 . 

Küt Küt Dede: Samson = Ş emun Dede: 

Evliya sayı sının pekçok olduğu Kilis'te Küt Küt Dede veya di ğer 

adıyle Samson, Ş emun Dede çok ş öhret yapm ış  bir ziyaretgâh durumun-

dadır. 

92 Müşfika Abdülkadir (Inan): Cenup Vilayetlerinde Denenen Baz ı  Maddeler, H.B.H.C.3, 

Sa. 29, Ekim 1933, Sf. 163 (Kilisli Naime Hamm). 

93 Sait Tazebayo ğ lu: Kiliste Ad Verme Adetleri, H. B. H. C. 9, Sa. 99. 

94 Ali Mazhar Uygu•'dan derlenen bilgiden. 
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Türbenin bakıcı sı  Arap İ pekçi, Küt Küt Dede hakk ında şu bilgiyi 

veriyor: "Buradaki yaz ılardan da anla şı laca ğı  üzere Peygamberden 

(Haz. Muhammed) çok evvel ya ş amış . O tarihlerde buralarda çok yayg ın 

olan trahoma ilaç bulmu ş . Kuvvetine izafeten de "Küt Küt" demi ş -

ler. "Küt Küt" çok kuvvetliymi ş . Bir defas ında bin kiş iyle tek ba şı na 

savaş mış  ve hepsini öldürmü ş . Bütün kuvvetini saçlar ından alıyormu ş . 
Bunu öğ renen kar ı sı  bir gün saçlar ını  keserek kendisini dü ş manlara 

teslim etmiş . Onlar da gözlerini kör edip bir zindana kapatm ış lar. Saç-

ları  uzay ıncaya kadar burada kalm ış . Bir gün binanın iki sütununu y ı -

karak hem kendisi ölmü ş , hem de dü ş manlar ını  öldürmüş ." Bu söylenti 

ile Yahudilerin Samson'u daha do ğ rusu Ş im ş on'u aras ında bir benzerlik 

görülüyor. Halen ta ş  bir türbe içinde bulunan Küt Küt Dedeyi ziyaret 

edenler, dilekte bulunanlar ve penceresine mum dikenlerin say ı sı  pek 

fazlad ır 95 . 

Ş imşon'un hikayesi Tanah' ın Hakimler kitab ında (14.15.16. bablar) 

anlat ılmaktad ır. Buradaki olayla Küt Küt Dede'nin söylentisi aras ın-
da benzerlik vard ır. Fakat Ş im ş on'un gömülüşü hakkında Tanah' ın 
Hakimler kitab ında şu bilgi sunulmaktadır: "Onu Tsora ile E ş taol 
aras ında babas ı  Manoah'an kabrine gömdüler. Ve O İ srail'e yirmi 
yıl hükmetmi ş ti" 96 . Hakimler'in 13. Bab ını n 24 ve 25. cümleleri 

Ş imş on'un do ğumu hakkında:" "Ve kad ın bir o ğul do ğurdu ve onun 
adını  Ş imş on koydu; ve çocuk büyüdü, ve Rab onu mübarek k ı ldı . Ve 
Tsora ile E ş taol aras ında Mahane-dan'da Rabbin ruhu onu ileri sürme-

ğe baş ladı ." deniliyor. 

Yaptığı mız inceleme ğe göre bu yer Kudüs (Yeru ş alaym) ın bat ı s ı -

na düşmektedir 97 . Duruma göre Kitab ı  Mukaddes'le, gömüldüğü söy-

lenilen yer aras ında (küt küt Dede ile) tarihi, co ğ rafi bir ilişki kurula-

mamış tır. 

Küt küt, halk aras ındaki bir göz hastal ığı na delalet etmekte, göz 
çukuruna yak ın bir yerde göz kapa ğı  üzerinde beliren küçük bir yara 
ş eklinde olmakta ve hastal ığı n devamı  3 hafta sürmektedir. Bu türbeye 
hastalığ a Ş ifa için üst üste 3 cuma günü gelinmektedir. Bu türbenin 
her hangi bir tarafından parmakla alınan toz, göz üzerine sürülmektedir. 

Türbenin süpürgesiyle toz al ınıp üç defa göz üzerine sürüldü ğü de vaki-

dir. 97  / 1  

95 Kaler Güven, Kilisteki "Küt Küt Dedeye" "Samsun" ismi de verilmi ş , Akş am 13, 
Ekim, 1962. 

96 Kitab ı  Mukaddes- Eski Ahit, Hâkimler, 16: 31. 
97 Elias Auerbach, Wüste und Gelobtes Land, Berlin 1932, Bd. I. Ş imşon S. 28, 29, 166. 

2. Cilt Berlin 1936, Karte: I. 
97 /1. Doğan Özer'den naken al ınan bilgi. 
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Ş ifa bulan kimse buraya mum, ampul veya bir süpürge getirmekte- 
dir. 

Muhammed'ul Ensari: 

Kartalbey Park ının içindeki türbede bulunan • Muhammed'ul En-

sari'nin türbe penceresine Cuma ak ş amı  mum yak ı liyor. 
Akıl hastas ı , felçli, sancılı , romatizmal ı  hastalar mezar etrafında 

3 defa dola ş t ınhyor. Hasta, Cuma ak ş amına rastlat ılarak, türbede ya-
tı rı lıyor. Ş ifa nasip olursa, mum, sandukaya ye ş il örtü veya kurban 
adanıyor 97  / 7  

Karababa: 

Kilis'in 4 kilometre do ğusunda sebze bahçelerinde mezar ı  olan Kara-
baba'yı  ziyarete gelenlerin bahçeleri tahrip etmeleri üzerine, türbe 
kaldırılmış sa da, ayn ı  âdet buna ra ğmen devam etmekte, çok ya ş lı  bir 

incir ağacı  ve pınar ziyaret edilmektedir. 
Burayı  ziyarete gelen kızlar, evlenme dile ğ iyle, kadınlar çocuk veya 

erkek çocuk dile ğ iyle gelmektedirler. 
Ziyaret s ıras ında niyet tutularak incir ağaana, çok zaman kırmızı  

bir bez parças ı  bağ lanır. Ayr ı ca yakındaki p ınardan üç yudum su içil-

dikten sonra K ıble'ye dönülerek dua edilir. 
Burada 5 veya 7 ci ğer adanışı  bir özellik arzediyor. Dilek gerçek-

leş irse, dâvetli kom şularla beraber gidilerek ciğer piş irilir, orada eğ len-

ceyle yenilir Bu ziyaret yeri ayn ı  zamanda bir gezi yeri say ılır. 

Haz. Talha ve Zübeyr: 

İ slâmiyeti ilk benimseyenlerden ve Haz. Ebubekrin damad ı  ve Haz. 
Muhammed'in bacana ğı  olan ve cennetle müjdelenen, Kurey ş  kabile-
sinden olan Cemel sava şı nda ş ehit olan Talha'n ın Kilis'te gömülü oldu-
ğuna inanılmaktad ır. Gene Haz. Muhammed'in akrabas ı  ve Ebu Bekir'in 
damad ı  bilinen Zübeyr bin Avvam ın da Cemel vakas ı  dönüş ü ş ehit olup 
burada gömüldüğüne inanılmaktadı r. İ slam dininde çok ehemmiyetli 
bir mevkü olan bu zatlar ı  ziyaret daha çok dini bir ş ekil ve hüviyette 
olmaktadır. Umumiyetle Cuma ak ş amları  türbenin iki penceresinde mum 
yakılmaktad ır. Ayrıca ruhlar ı  için dua edilmekte, dilek gerçekle ş irse 
mevlid okutulmakta ve fakirlere sadaka verilmektedir. 

Hulk Dede: 

Kilis'te Hasan Bey bahçesi içinde, kap ı sının önünde bir dut a ğ acı  
bulunan bir türbede Hulk Dede yatmaktad ır. Buraya Cuma günü 
sinirli, hırçın, gayri tabii çocuklar getirilmekte, türbenin etraf ında önce 

97 /2. Doğan Dzer'den alman bilgiden. 
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3 defa dönülmekte, sonra türbe içine girrilerek sandukan ın ba ş  tara-
fında bulunan ve üzeri çengelli i ğnelerle dolu olan fes, takke al ınarak 

çocuğun ba şı na giydirilmcktedir. Fesin giydirilme s ıras ında türbede 
aç ık bir kapda bulunan zeytin ya ğma parmaklar sokularak el, ya ğ a 

bula ş tı rılmakta hasta çocu ğun alnına sürülmektedir. Türbe terkedilir-
ken hasta çocu ğun ba şı na giydirilen takkeye bir çengelli i ğne saplanmak-
tad ır. Böylece bir ş ifa elde edilece ğ ine inanılıyor. 

Dilek gerçekle ş irse bu yere Zeytin Ya ğı  adanıyor. 

Hulk Dede türbesinin penceresine bez parçalar ı  da bağ lanmaktad ır. 

Pancarh Dede ve Incir A ğacı : 

Eski ş ehir mezarlığı nın bir yamacında bulunan ve seller sebebiyle 

türbesi ortadan kalkan Pancarl ı  Dede'nin yerini ona yak ın olan bir incir 

ağ ac ı  almış  bulunmaktadır. Bir müddet evvel bu incir a ğ ac ı  da kesildiğ i 

halde ondan ç ıkan fidanlar ayn ı  rağbete mazhar olmakta ve ziyaret edil-
mektedir. 

Ş ifa bulmak niyetiyle buraya gelen ve ço ğunluğunu kadınların 

te şkil ettiğ i ziyaretçiler, ellerindeki bez parças ına bir fatiha okuduktan 

sonra a ğ ac ın bir tarafına bağ lıyorlar. Birkaç gün sonra buraya hasta 

ile tekrar geliniyor ve topluca, bulgur ve pancar kar ışı mından yap ılan 

ve ad ına pancarlı  denen yemek yeniyor. Yemekten sonra Kuran oku-

nuyor veya okutuluyor. Hep beraber ş ifa niyetine dua ediliyor. Hasta-

nın bulunduğu tarafa dönülerek üfürülüyor. 

Şeyh Ahmed ve Ş eyh Burhaneddin: 

Ş ehit olduklar ı  rivayet edilen bu zatlara yak ın okul yap ılmazdan 

önce pek fazla ra ğbet görüp ziyaret edilmekte ve cuma ak ş amları  mum 
yakılmakta ise de günümüzde bu âdet burada azalm ış t ır. Önceleri 

buras ı  ş ehir mezarl ığı  iken, türbenin giri ş  kap ı s ına yakın olan dut 

ağ acı  yanı na sıtmalı  hastalar getirilerek, a ğ aca çivi çakt ırılır ve bir pa-

çavra ba ğ lat ı lır, ayr ı ca türbe içinden al ınan bir ip parças ı , hastanın 

kollarına bağ lanarak dua edilirdi. Gene ayn ı  yere sanc ılanan hayvanlar 

getirilerek türbe etraf ında üç defa dola ş tı rı lır idi. Günümüzde bu âdetler 

yerine az da olsa cuma ak ş amları  buraya gelip mum yakanlar olmak-

tadır. 97  / 3  

Ş eyh Mansur: 

Kilise 3 kilometre mesafede bulunan ş ehit oldu ğu söylenilen. bu 

türbe'nin çevresinde bulunan ve dua tepe denilen mahal ziyaretçiler 

tarafından önce ziyaret edilmektedir. 

97/3. Ş erbetçi Hac ı  Ali'den naklen (94 ya şı nda). 
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Muhtelif dilekler için ziyaret edildi ğ i gibi, askere gidenler de buras ı  
nı  ziyaret etmektedirler. Bu mahal ya ğmur duas ı  için de ziyaret ediliyor. 

Mum yakılan ve bez ba ğ lanan bu türbede, niyet gerçekle ş irse, Kur-

ban kesilip, mevlid okutulmaktad ır. 

Ş eyh Yusuf Aziddin Ebu Hamra: 
Kilisle yedi kilometre mesafede Oylum köyünde bulunan Ş eyh 

Yusuf Aziddin Ebu Hamra'n ın türbesi iki defa y ıkılmış sa da yeniden 
yap ılmış tı r. 

Köy halk ı  tarafından, köyü felaketlerden korudu ğuna inan ılan bu 

türbeye dair anlat ılan kerametlerden birisi, istiklal Sava şı  sıras ında 

Kilis'i top ate ş ine tutan frans ı zların halka ve evlere hiçbir zarar vere-

meyiş idir. Köylüler dedenin kendilerini korudu ğunu sanmakta ve bo ğ -
maca ve kızamık hastalığı ndan ş ifa bulmak için buras ı  ziyaret edilmekte, 

hasta çocuklar türbe etraf ında dola ş tırılmakta, adak olarak ta sanduka-
ya ye ş il bir örtü örtülmektedir. 

HAKKARI 

Beytüşş ebap: 
Ş eyh.Abdullah: 

Ş eyhlere ve a ğ alara büyük sayg ı  ve inanc ı  belirten bir yaz ıda bir 

ş ahıs, oraca tan ınmış  olan Ş eyh Abdullah'a, ş eyhin sağ lığı nda bir adak 

adıyor, yaka ş öyle cereyan ediyor: "Rupin'li bir köylünün bir ine ğ i 

hastalanmış . Ş ayet bu inek iyile ş irse Ş eyh Abdullah'a verece ğ im diye 

adakta bulunmu ş  Zamanla inek iyile ş miş . Adam da ine ğ ini kesmekten 

vaz geçmi ş . O sene ine ğ i doğurmu ş  .Bu dana büyüyüp inek olacak, 

bunu kesmem, ya ş lı sını  keserim diye dü şünmüş  İkinci sene ş eyhe gi-

dip: "Ş eyhim! Ben bir adakta bulundum. Benim ine ğ i yarın sabah 

kesece ğ im" demiş . Ş eyh de "Bu ak ş am kesersen iyi olur" demi ş . Fakat 

köylü inat edip ine ğ ini o akş am kesmemi ş . Ertesi sabah köylünün kese-

ce ğ i inek ölmüş . Bu hadiseyi duyan köylüler, ş eyhin sözünü dinlememe-

min sonu böyle zararlı  olur demiş ler. Ş eyhlere halk inanm ış  olup onların 

sözünden başkasını  yapmamayı  doğ ru bulmu ş lardı r. 
Ş eyh Abdullah' ın Rupin köyünde muazzam bir türbesi var. Köylü-

ler s ık s ık bu türbeyi ziyaret etmektedirler." 98  

Bu incelemede, ya şı yan bir ş ahsa adak adand ığı nı  da görüyoruz. 

Bu, açıklandığı  gibi bir hediye de ğ il, şarta ba ğ lı  bir adakt ır. Ş eyhlere 

98 Mehmet Gökalp: Beytü şş ebap Civarı nda Ş eyhler ve A ğ alar. Türk F.A., C. 5, Sa. 107, 

Haziran 1958 (Yazar bu bilgiyi, ö ğ retmen Tevfik Uğ ra ş 'tan alıyor). 
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bağhlık ve bunun sebepleri hakk ında bu yaz ı  ayn ı  zat ın bukadar sevil-

mesi ve inan ılması  için şu sebepleri de saymaktad ır: Çok dindar, iyi-

liksever, akıllı  olmak, baz ı  kerametler göstermek .. Bu, Ş eyh Abdullah'- 

ın vas ıflarındandır. Aynı  saygıyı  ve inanc ı  onun oğ luna geçmi ş  görmek-

teyiz. 

Bir türbenin ziyaret yeri olu şunun yak ın bir hât ı ras ına Ankara ve 

çevresinde rastl ıyamadığı mızdan, üzerinde durmak istedik. 

Önceden sevilen, çevrenin ulusu, sözü geçen büyü ğü olmak yet-

mediğ inden, mutlaka ona baz ı  keramet ş art ı  gerekiyor. Din bilgisinin 

iyi, üstün, faziletli bir hayat ı  oluşu yetmiyor. Ankara ve di ğer illerde 

de görüldü ğü üzre, yat ır bilinmiyen bir kimse olduğu hallerde mut-

laka mezar ı , türbesi, topra ğı , ta şı  ile bir keramet göstererek ilgi ve 

dikkati üzerine çekiyor. 

İ ÇEL 

İ çel'de de yurdun bir çok yerlerinde oldu ğu gibi muhtelif ziyaret, 

adak yerleri vard ır. Bunlar ya milli bir kahraman veya dini bir kahra-

man'dır. Hayatlar ı  birer efsane haline gelmi ş  veya getirilmi ş tir. 

Mukaddem Dede: 
"Silifke'dedir. Toroslar ın Silifke'ye kavu ş tuğu yerde, da ğı n ete-

ğ inde ve bir harnup a ğ acının altındadır. Türbenin arkas ında kayna-

ğı nı  Toroslardan alan bir p ınar vard ır." 99  

Yüksek bir yer, a ğaç ve p ınar üçgeni ıı i burada da buluyoruz. Is-

lâmlığı n yayı lışı  s ıras ında ş ehit olan Dede "aradan yüz y ıllar geçtikten 

sonra Silifke'de bir hocan ın rüyasına girerek türbesinin burada yap ıl-
masını  istemiş tir." (Sf. 887) Türbenin bulundu ğu yer, ye ş illik, havadar 

olduğundan halkın bir mesire haline getirdi ğ i bu yerde" ziyaretçiler 

mezarın etrafını  üç defa sayg ı  ile dolaş arak dualar okurlar. Adanan 

mumları  pencerede yakarak Dede'nin ruhu ayd ınlatı lır. Daha sonra 

arka taraftaki ziyaret topra ğı nı  üç defa dillerine götürerek ziyaret me-

rasimi bitirilir. Türbenin anahtar ı  ayn ı  adı  alan mahallenin ya ş lı  ve emin 

bir kadınında bulunur. Son ziyaretçi anahtar ı  bu kadının evine götürerek 

teslim eder." (Sf. 887) 

Üç sayı sı  ile yap ılan hareketler Ankara'da ve yurdun bir çok yer-

lerinde görünen makbul hareket, say ı lardır. 3, 7, 9, 40, 41 ... Inanç-

lar içerisinde makbul sayılar olarak görülmektedir. Bu Türbe'dede ayn ı  
kutlu say ılardan üç defa yap ılan hareket makbul tutulmaktad ır. 

99 Tevfik Pişirici, İ ki Evliya, Türk F. A., C. 3, s. 56. 
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Muğdat: 

Ziyaret, adak yerlerinin yaln ı z dini veya milli kahramanlara ait 

denilmesi yerinde olmamaktad ır. Nitekim, aşk, masal kahraman ı  
olan ş ahısların da birer türbe ve ziyaret yeri haline geldi ğ i veya getiril-

diğ ine dair bir örnek de Mu ğdat'tır. Mersin'in Silifke Caddesi üzerinde 

ş ehire bir iki kilometre yak ınlıkta, etrafı  portakal bahçeleri ile çevrili, 

deniz kjy ı sında bir ziyaret yeridir. A şkı  uğ runa fedakarl ıklara katlanan, 

sevdiğ i kızla evlenmek u ğ runa türlü mücadeleli bir hayat geçiren, Haz-
reti Ali zaman ında ya ş adığı  söylenen bu genç, bu yoldaki mücadelesi 
sı ras ında öldürülmü ş  ve gömülmü ş tür. Bunun hikâyesi y ıllarca sürmü ş , 

nihayet Mersin'li bir hocan ın rüyas ına girerek mezar ının halen bulun-

duğu yere yap ılmas ını  söylemiş , dileğ i yerine getirilmi ş . Bir a şk kahrama-

nı  olarak da daha ziyade a şı klar tarafından ziyaret yeri haline getirilmi ş . 

(sf. 887) 

Eshabı  Kehf: 

Tarsus çevresinde ziyaret ve adakda bulunulan bir yerdir. Di-
lekler, ba ş ta çocuk (küçük be ş ik yap ılır), adaklar kurban, mumdur. 

Bil'dli Habe şi: 
Tarsus içinde küçük bir mescit ve içinde türbe vard ır. Mevlit 

adan ı r. Çe ş itli dilekler için gelinir. 

İ çel Folkloru adl ı  eserde 100  konuş ması  geciken çocuklar ın yandan 

ziyarete götürüldükleri, adaklar adad ıkları , (Sf. C. 2. 9), yat ır bulunan 

evlerde geceleri nur ya ğdığı na inand ıkları  ve böyle evlerde oturmad ık-

ları  (C. 2. Sf. 29) hakk ında bilgi edinmekteyiz. Yat ırın mezar ının kal-

dırılarak, hatta baz ı  kemikleri orada kald ığı  halde, çekinme ile ilgili 

bir inançta olmaks ızın, mezarın bulunduğu yerin duvar alt ında b ıra-

kılarak ev yap ıldığı nı  daha önce Çubuk Kazas ındaki ara ş tırmalarımı zı  
aç ıklarken söylemi ş tik. Buralarda da adak olarak ba ş ta mumu, fakirleri 

doyurmayı , sadakay ı , sonra kurban ı  görüyoruz. 

İ SPARTA 

Ayak Dedesi: 

Çocuğun yürüme zamanına yakın Ayak Dedesi adındaki Türbe 

etrafında, cumartesi veya çar ş amba günü, yedi defa döndürülür, k ısa 
bir müddet fas ıla verilerek bu yedi defa dönme hareketi 3 defa tekrar- 

100 Sait Uğur, Içel Folkloru, C. II, Halkevleri Yay ınları , Milli Kültür Ara ş tırmalar: VIII., 

Ankara 1948, Ulus Bas ımevi. 
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lat ılırdı . "üçüncü ve son dola ş mada Türbey e bir kaç mum hediye edilir 

ve kurban kesilerek fakirlere da ğı tı lırdı . ,3 101 

Ş eyh Muslihiddin Türbesi: 

Eğ ridir Gölündeki adada türbesi bulunan Ş eyh Muslihiddin'in Tür-

besindc duran keten ipli ğ inden örülmü ş  bir gömlek, zay ıf, s ıska çocuk-

lara giydirilmek suretiyle onlar ın Ş ifa bulaca ğı nı  ve ş işmanlayaca ğı na 

inanı lırdı . Bu maksatla oraya götürülen çocuk önce gölde y ıkanı rdı . 

Burada da mum, sadaka, kurban adan ıyordu. 

Abdülkadir Türbesi: 

Bu zatın Türbesi önündeki delik ta ş tan s ıska çocuklar "al çürii ğ ii, 

ver sa ğı " denilerek "gün a şı rı  üç, be ş  yahut yedi defa geçirmek ve dö-

nerken yolda tesadüf edilen yedi fakire sadaka vermek âdeti de vard ı . 

Fakat, gerek "Ayak Dedesi" Türbesi'nin etraf ında dola ş tırmak 

gerek E ğ irdir Gölünde yıkamak ve gerekse Delik Ta ş tan geçirmek adet-

leri ş imdi unutulmu ş  gibidir." (Sf. 271). 

Bu yaz ıda görülmeyen, gidilmeyen yaln ı z ad ı  duyularak yap ı lan 

bir âdetten bahsedilmektedir: "do ğmadan önce Mekke veya Medine'ye 

yahut di ğ er bir türbeye nezredilmi ş  olanlar olursa onlara Mekke, Medine, 

yahut nezredilmi ş  olduğu türbenin ismi verilir." (Sf. 270) 

İ sparta'daki say ı , gün, Delikli Ta ş , gömlek giydirme gibi inanç-

larla Ankara'dakiler birbirlerine uymaktad ır. Yalmz sahilde yak ın 

yerdeki türbelerin k ıyı da, göl çevresinde olanların ise kıyı  ve bilhassa 

bu yaz ı da görülece ğ i gibi bir Ada içinde oluş u tipik bir örnektir. Bundan 

başka su kültü ile ilgili bir durum arzeden Gölde Y ıkanma fiili de dikkate 

de ğer bir anlam arzediyor. 

İ sparta'daki bu âdetlerin unutulmas ı  meselesi ayr ıca incelenme ğ e 

değecektir. Yasak ve bu gibi engellerden ziyade burada adak yerinin dar 

konulu oluş unun da mühim bir tesiri görülebilir. Yürütmek ve tombul-

laş tırmak gibi maksatlarla ziyaret edili ş i, adak çe ş itli ligi bakımından 

kı sırlık gösteriyor. 

Mehmet Halit Bayr ı 'nın bu incelemesinde ba şka bir maksat ve an-

lamda ifade edilmesine ra ğmen konumuz bakımından önem verdiğ imiz 

bir durumla kar şı la ş mış  bulunuyoruz. Bunun tahlil ve de ğ erlendiri ş i 

kısa olmakla beraber, dikkate ş ayandır. Görmediğ i bir türbeye çocuğu- 

101 M. Halit Bayrı , İ sparta'da Do ğ um ve Çocukla hi ş ikli Adetler ve İ nanmalar ,H. B. H., 

C. 10, s. 120. 
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nun adını  adamak, uzaktan adak adamak tarzlar ı  mevcutsa da bunun 
yukar ı daki ş ekli mesafe bak ımı ndan önem kazanabilir. , ayr ı ca 

ayni adak mahallini inceleyen iki tecrübeli zat ın bile tam birer tesbitte 
bulunamad ıklarmı , bu ayrı  ayrı  incelemelerin birbirini tamamlad ığı  

görülürse böyle bir incelemenin çetinli ğ i belirmi ş  olur. Ali Rı za Uysal 
Delikli Ta ş  hakk ındaki incelemesinde ş u bilgiyi veriyor: "bu ta ş  Hasan 

Efendi Mahallesinde (Vyü) Tekkesi kar şı sında (Üyü P ınar') önünde 
takriben yar ım metre kutrunda halka ş eklinde yere dik olarak kon-
muş tur. Halk bu ta ş a fevkalâde bir kudret atfetmektedir. Hasta ve 
c ı lı z çocuklar cumartesi veya per ş embe günleri gün do ğmadan evvel 
kadınlar tarafından buraya getirilir, birinin elinde hasta çocuk bulunan 
iki kadın karşı lıklı  olarak dururlar," al çürü ğü ver sa ğı " diye çocuğu 

üç veya yedi defa elden ele ta şı n deliğ inden geçirerek birbirine verip 
alırlar, evlerine arkalar ına dönerlermi ş . Hasta çocuklar bu suretle iyi 
olur ve zayıf çocuklar da semizlenirmi ş . Bu ta ş a atfedilen keramet o ci-
vardaki tekkede yatan (Hoca Abdülkadir Geylâni) ye nisbet edilmek-
tedir. Bu zat ( Ş ekayik)e göre hieri (916) tarihinden evvel ya ş amış tı r. 
( İ sparta Tarihi)" 102 

Piri Efendi: 

Akıl ve sinir hastalar ının bir vakitler getirilerek tedavi edilme ğ e 

çalışı ldığı , buradaki Ye ş il Direk'in hasta tarafından kucaklandığı , orada 

ottan yap ılmış  bir müshil ilac ının hastaya içirildi ğ i, hastanın boynuna 
zincir tak ıldığı  Piri Efendi Evinden bahsedilmekte, yak ın vakitlere ka-
dar kabrin halk tarafından ziyaret edildi ğ i bildirilmektedir. Halen ye-
rinde bir eser kalmam ış tır. (Sf. 276) 

Sıtma Dedesi: 

Piri Efendi'nin müridi oldu ğu söylenen ve Onun evinin ya-
kınında gömülü bulunan bu zat, sa ğ lığı nda s ıtmaya yakalanan-
ları , "söğüt yapraklar ı  içine yatırarak terletir ve sö ğüt yaprak ve ka-
buklarını  kaynatarak içirirmi ş , sı tmalının hastalığı  iyi olurmuş ." (Sf. 
277). Bu zat ın ölümü üzerine, O'nun kabri üstüne s ıtmal ılar boylu bo-
yunca yat ırılarak tedaviye çal ışı lırmış . 

Ali Rıza Uysal, Tekke ve Türbelerin kapat ılmas ı , kaldırılmas ı  sı -

tas ında, bu Zat' ın Türbesinin de yıktı r ıldığı  ve böylece bu âdetin kaybol-
duğunu yaz ıyor. 

102 Ali R ıza Uysal, Geçmi ş  Zamanlarda İ sparta'da Halkm inand ığı  Bazı  Hurideler, H. 

B. H., C. 10, Sa 120 s. 276. 
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Sarılık Dedesi: 

Bu zat da sar ı lık hastalığı nı  sa ğ lığı nda dil alt ından veya burun üs-

tünden keserek kapatmak suretiyle tedavi edermi ş . Ölümü üzerine 

müritleri olan türbedarlar ı  bu usulü devam ettirmi ş ler, bir yandan ziya-

ret aras ında bir yandan da bu suretle tedaviye çal ış mış lar. Bu Türbe de 
y ıkt ırılarak ortadan kald ırılmış , üzerine okul in ş a edilmi ş tir. 

Ankara ve çevresinde de önceleri s ı tma tedavisi bak ımından bu türlü 

hareketler olmu ş tur. S ı tmay ı  giderici, kat'i netice al ıcı  ted evilerle, tek 

tarafl ı  olan bu adak tarz ı  azalm ış t ı r. Fakat henüz tedavisi olmayan veya 
çok Çetin olan hastal ıklar, türlü dilek ve ihtiyaçlar için adak mahal-
lerine ak ın akın gidilmektedir. 

Polat Dede: 

"Isparta'n ın Yalvaç İ lcesine bağ lı  (Geneeli-Gençali) Köyü mezar-- 
lığı nda a ğ açtan bir türbesi olan (Polat Dede) ye adakl ı  çocuklara bu ad 

verilir veya sadece (Sat ılmış ) ad ı -yani Dede'ye Sat ılmış , adanmış  demek-

verilir." 1 p 3  

İ sparta'da da ayr ı ca bunlar ı  mahallinde sab ırlı  ve uzun süren bir 

inceleme ile nas ıl davran ıldığı nn ba ş ka hangi adak mahallerine ra ğbet 

edildiğ ini gösteren ba ş ka bir kayna ğ a rastlayamad ık. 

İ STANBUL 

İ stanbul ziyaret, adak yerleri bak ı mından çok büyük bir zenginlik 

gösterir. 

Istanbul'da y ılda bir buçuk milyon mum dikildi ğ i, bunların tutar ı -

nın 450 biu lira tuttu ğu ileri sürülüyor. 104  İ stanbul adak yerlerinde elbise 

veya ba ş ka bez parçalar ı , iplikler kopar ı lıp bağ lanmakta, tuz konmakta, 

tel almmakta, para at ı lmakta, yemek dökülmektedir. Bunlar a ğı z tad ı , 

Tuz, bereket, (yemek dökme), borçlar ı  ödemek (para atma), çocuk sahibi 

olma v.b. türlü maksatlarla yap ılmaktad ı r. 

Istanbul'daki adak yerleri, umumiyetle gidilmeleri, incelenmeleri 

kolay yerlerde bulunmalar ı , ayr ı ca inceleme yap ılacak çevrelerden daha 

kolayca bilgi edinilmesi bak ı mından bir çok gözlemle ilgili ara ş tırmalara, 

yalnı z gözlemi ifade eden incelemelere kitaplara konu olmu ş lard ır. Bu 

103 Naci Kum, Ruhi Tedavide: Karaca Ahmet'ler Hakk ında incelemeler ve Dü ş ünceler, 

T. F. A. C.t S. 94 s. 1500. 

104 İ stanbul Adak Yerleri; Büyük Gazete, Say ı  12, 26 May ı s 1960. 
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Ş ehirle ilgili kaynaklar ın bolluğu ilmi bir inceleme için büyük faydalar 
sağ layabilir. Biz de belirtilme ğ e de ğ er olanlar ını  ayr ı ca incelemi ş  bulu-

nuyoruz. Istanbul'daki ziyaret yerlerinden çok tan ınmış larım, Ankara'- 
dakilerle benzerlik ve ayr ı lık noktalar ını  göstermek ve kar şı la ş tırmak 
üzere zikredece ğ iz: 

Bağdat Kö şkü önündeki Dilek Havuzu 

Topkap ı  müzesini gezerken Ba ğ dat kö ş künün önündeki dilek 

havuzu'na, daha önce Sovyet Ba ş kanı  K osigin'in de yapt ığı  

gibi, 125 kuru ş  atan Ş ah ve e ş i (R ı za Pehlevi, Ferah Diba) 5 dilek 
dilemi ş lerdir. Bu arada Ş ahbanu kendisine ne diledi ğ i ş eklindeki so-

ruyu cevapland ırmamış  ve "Dilek söylenirse olmazm ış , halbuki ben 
olmas ını  çok istedi ğ im iki ş eyi diledim. E ğ er havuzun sihiri do ğ ruy-

sa, müsaade edin söylemiyeyim de dileklerim kabul edilsin„ demi ş tir. 
(Yeni İ stanbul, 21 Haziran 1967, sf.7. Say ı  6567, Hürriyet 21. Haziran 
1967. sf. 1. 6876 

Koyun Dede: 

"Galata, Bahkpazar ı 'nda bir meyhanenin 105  arka cihetinde yatar. 

Ziyaret yerine meyhane içinden geçilerek gidilir. Koyun dede yaramaz 

ve ha ş arı  çocukları  usland ırı r. Çocuk; anas ı , babas ı  yahut yak ınlarından 

biri tarafından götürülür. Ziyarete gidilirken bir miktar kandil ya ğı  
alınır. Ziyaret yerinde dua edildikten, götürülen çocu ğun ha ş ar ılık-

tan vazgeçmesi istenildikten sonra kandil ya ğı  meyhaneciye verilir. 
Bu ya ğ , Koyun Dede'nin ba ş  ucunda yak ılan kandile konur. Kandil 
yandıkça yaramaz çocu ğun titizlikten vazgeçece ğ ine inan ı lı r. 

Koyun Dede'nin mezar ını  kald ı rmak isteyen meyhanecinin ba şı na 
i ş ler geliyor. Bir gece Dede meyhaneyi alt üst etmi ş . (Sf. 136). Meyha-

neci korkarak art ık fazla sayg ı  göstermek istemi ş . 

Buraya götürülen çocuklar korku içerisindedirler, üstelik birde lo ş  
bir yerde bulunan mezar ın, zaten telkin içerisinde gelen çocuk üzerinde 
psikolojik bak ımdan tesiri büyük oluyor. 

105 İ stanbul Evliyalar ı , (25 Evliya) hakk ında Aysel Okan, dikkate de ğ er edebi bir eser 

yayınladı . Bu kitap daha önce gazetede tefrika edilmi ş ti. Bunun 183-188. sayfalar ında Koyun 

Baba, adiyle yaramaz çocuklar ı n uslanmas ı  için ziyaret edilen evliyadan bahsedilmekte ve 

yer olarak Vatan Cad. H ırkayi Serif yolu çevresi oldu ğu zikredilmektedir. 

106 Mehmet Halit Bayr ı , İ stanbul Folkloru, İ st. 1947, Türkiye Bas ımevi, S. 136. Mehmet 

Halit Bayr ı 'nın eserinde, 136-159. uncu sayfalarda Ziyaret, Adak yerleri anlat ı lmaktadır. Bu 

ziyaret yerleri hakk ı nda, Muammer Önus ad ı  ile (Haziran, Temmuz 1940) Halk Bilgisi Haberleri 

Dergisinin C. 9 s. 104, 105 de Istanbul'da baz ı  ziyaret yerleri ad ı  ile bir inceleme yay ınlanmış tır. 
Bu inceleme ile M. H. B. n ın yaz ıları  aras ında bir çok noktalarda, cümle ve s ı ra uygunluğ u vardır. 
Muammer Önus ad ının M.H.B. n ı n takma ad ı  olmas ı  mümkündür. Yaln ı z Muammer Önus ad ı  
ile yayı nlanan yaz ıda kimden bilgi al ınmış sa ayrı ca kaydedilmi ş tir. 
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Ankara ve çevresinde, meyhane içinden geçilen veya meyhanecinin 

bir çe ş it türbedarl ıkta bulundu ğu bir adak yeri yoktur. " 7  

Tezveren Dede: 

Divan Yolunda ikinci Mahmut Türbesi yak ınında bulunan Tez-

veren Dede'ye çe ş itli isteklerde, dileklerde bulunulur. Dede'ye "mum, 

kuru üzüm, yazma mendil, yemeni, ş al, seccade gibi hediyeler götürülür. 

Istek sahibi küçük ve dar türbeye girerek iki rekât namaz k ılar, namaz ın 

sonunda dua eder, adakta bulunur. Tezveren Dede istek sahibini çok 

bekletmeden murad ının husulüne yard ım eder, dile ğ ine kavu ş an ada ğı nı  
yerine getirir." (Sf. 137). Türbedarl ıkların kaldırılmasından önce bura-
nın da bir türbedar ı  vardı . Ziyaretçiler ona bozuk para verirlerdi. Tür-

bedar umumiyetle kendi halinde, Kuran okumak, dua etmek, tesbih 
çekmekle me ş gul olurdu. Bazan türbedarlar ın bu iste ğ i yerine getirme-

ğ e yard ım ettiğ ini görmekteyiz. Bu Zat' ın da bazan isteyenlere okudu ğu 

anla şı lıyor. Türbesinin kapat ı ldığı , türbedar ın kulübesinin kaldı rıldığı  

zamanlarda da halk yine bu türbeye büyük ilgi göstermi ş , ş öhret ve ra ğ -

bet azalmam ış tı . İ stanbul'Iular ın ço ğu bunu yak ından bilirler. 

Kahhar Baba: 

Halı cı oğ lu'nun Tur ş ucu Mahallesinde yıkık bir türbede bulunan 

Kahhar Baba, Istanbul'un en büyük velilerinden tan ınır, ziyaret edilir. 

Türbesi kapatı ldığı  zaman halk bu viran Türbeye giremeyerek pencere 
dışı ndan ziyaret ederler. Adakç ı lar önce Kahhar Baba'n ın ruhuna üç 

İ hlas bir Fatiha okuduktan sonra dilekte bulunur ve adak adarlar. 

Bu adak çok zaman Kur'ân okumakt ır. Fakat ziyaretçiler ayr ı ca pen-

cerenin tellerine ba ğ lanmış  binlerce bez parças ından bir iki tanesini 

çözüp att ıktan sonra, yeniden kendileri için bir bez parças ı  bağ larlar. 

Dilekleri olunca bu adanan Kur'an' ı  ya, bez parçalar ı  ile örülmü ş  bir 

hale gelen pencere önünde veya evlerinde okurlar. Pencere önünde oku-

mak daha makbuldür. Türbenin arkas ındaki Kahhar baba tekkesi gibi 

türbesi de tamamen y ıkı lınca,art ık mezar ı  bir harabe halinde kalmas ına 

rağmen ziyaretçileri yine eksilmemi ş tir. Keza türbe içine girme veya pen 

cere önünde durma aras ında büyük bir fark gözetilmedi ğ i gibi, türbesi ol-

ma veya viran bir halde bulunma halinde de mühim bir fark gözetilmiyor. 

Bunun benzerlerini Ankara ve çevresindeki incelemelerimizde 

görmü ş tük. 

107 16. ııı cı  yüzyılda, câmilere yak ın ev yapı lmaması , —meyhane akla gelmiyor-, Eyup 

Türbesi çevresinde h ıristiyanlar ın yerle şmemesi gibi yasaklardan ba şka " İ slâm mahalleleri ara-

sında h ıristiyanlar ın meyhane açmamalarma" dair belgeler görülüyor. Ahmet Refik, 16. ıncı  
Asırda İ stanbul Hayat ı  (1553-1591), İ st. 1935, Devlet Bas ımevi, ikinci basım, s. 50, 51. 
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Zikir ve ibadeti ile me şhur Kahhar Baba'n ın vecde geldi ğ i zamanlar 

"ya Kahhar!" diye co şup haykırışı nın, kilometrelerce uzak mesafe-

lerden duyuldu ğuna inan ı lıyor (Sf. 137). 

Horoz Baba: 

Önceleri Un Kapan ında bulunan ve halen türbesi kald ırılmış  
olan Horoz Baba 108  Fatih Ordusunun mücahitlerinden olup, sa-

bahları  erkenden horoz gibi öterek arkada ş lar ını  uyandı rmas ı  ve kı -

lıcı  elde Istanbul'un Fethi mücadelesi s ıras ında önceleri bulundu ğu yer-

de ş ehit olmu ş  bir eren olarak tan ınır. O'nada her istek için ba şvurulur, 

üç İ hlâs, bir Fatiha'dan sonra Kur'ân veya mum adan ırd ı  Türbedar ı  
olmadığı ndan çevredekiler —sevaplar ına- bakarlar, mum adayan ak ş am 

üstü gelerek kendi eliyle mumunu yakard ı . 

Ankara ve çevresindeki incelemeler bize mumun mutlaka ak ş am 

veya geceleyin yak ılması  gerektiğ ine dair bir i ş aret göstermemi ş tir. 
Gündüz yakılanları  da tesbit ettik. Türbedar ı  veya mumu yakt ıracak 

birisi varsa ona vermek suretiyle yak ıldığı  gibi, bu mümkün olmaz, 

yangın ve bu gibi sebeplerle yasak edilirse, bir kom ş unun evinde o zi-

yaret yeri niyetine yak ıldığı  da oluyor. (Ankara'da, Esen Park yak ı -

nındaki yer). 

Baba Cafer: 

Zindan Kap ı sında, halen İpçiler denilen yerde bir zindanda bu-

lunan ve çok saygı  gösterilen bu zat ın hayatt ı  hakkında muh-

telif söylentiler mevcuttur. Bizans İ mparatoruna gönderilen bir Arap 

elçisi olduğu, Imparator tarafından zindana att ırılıp zehirletildi ğ i söy-

lentisi yayg ınd ır. II. nci Mahmut O'nun Türbesini tamir ettirmi ş , zin-

danın kap ı sına da "Hazreti Cafer Kap ı sı" yahut "Baba Cafer" ad ı  veril-

miş tir. (Sf. 139). Bu türbede önceleri be ş  türbedar nöbet tutarm ış . 

"İ stanbul Kadınlar ı  bu Türbeye çok ba ğ lı dırlar. Bir kad ın çocuk do ğur-

madan önce bir deste mum alarak buraya gelir ve türbedara okutarak 

giderdi. Bundan ba şka çocuğuna ilk giydirece ğ i çama şı rı  da bez bohça 

içinde doğuma kadar Türbede b ırakı rdı . Çocuk do ğup 8,9 ya şı na gelin-

ceye kadar senede hiç olmazsa bir defa buraya getirilerek okutulur ve 

tesbihten geçirilirdi. Hususile yaramaz çocuklar ın Baba Cafer Türbe-

darına okutulmadıkça huysuzluktan vazgeçmeyeeeklerine inan ılırdı ... 

108 Nezihe Araz, Anadolu Evliyalar ı ; Yavuz Ersinan, ba şhklı  yazı sında, Horoz Baba'n ın 

Un Kapanında yatt ığı nı , Mehmet Halit Bayil kaldnald ığı nı  yazıyor. Anadolu Evliyalar ı  adlı  

eserde, F ırınc ı  Baba, Horoz Baba, Y ı ldız Baba, Yavuz Er Baba hakk ında hikayeleri ile ilgili 

bilgi vard ır. 
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Bundan ba ş ka Türbe içinde bir de kuyu vard ır. Baba Cafer'i ziyaret 
edenler bu kuyudan al ınm ış  suyu içmeden ve Zindanc ı  Ali Baba'yı  
(Türbedeki di ğer kabirde yatan) da ziyaret etmeden Türbeden d ış arı  
çıkmazlard ı ." (Sf. 139). 

Çocuk olmas ı  için kad ınlar Baba Cafer'e mum adarlar (Türbe 
karanl ıktır) mum götürürlerdi. 

Nalıncı  Dede: 

Unkapan ında, Ye ş il Tulumba civarında, Mevlevi veya Halveti 
Tarikat ı ndan olduğu söylenilen Dede'nin cenazesinde Üçüncü Murat 
—rüyas ında görüyor- bulunuyor. Büyük bir yang ında O'nun eski dük-
kan ı  yanmam ış . Geceleri Türbesinden ç ıkar, çe ş meye gidip abdest al ı r-
mış . 

Nalıncı  Dede'nin as ı l ad ının Mehmet olduğu, Tah. 1540 yılında 
Bergama'da do ğ du ğu ve nal ıncı  dükkanında oturdu ğu söyleniliyor. 
Nalıncı  Dede'nin yoksullara yard ım etti ğ ine, dilekleri yerine getirdi ğine 
inanı lıyor. '° 9  

Elekli Baba: 

Türbesi bir harabe halinde bulunan Elekli Baba İ stanbul Muhasa-
ras ında bulunmu ş , Eba Eyyüp'ün bayraktar ı  imi ş . Elekçilikten kazan-
dığı  paray ı  fakirlere da ğı tı rm ış . Vasiyeti gere ğ ince, öldükten sonra Tür-
besinin duvarlar ına elekler as ı lmış . Isteklerinin olup olmayaca ğı nı  an-
lamak isteyen oraya gelerek: "e ğer istedi ğ im ş ey olacaksa elekler sa ğ  
tarafa, olmayacaksa sa ğ  sol tarafa dönsün" diye niyetlenir; eleklerde 
ya sa ğ a ya da sola dönermi ş . Bu Türbede evvelce adaklar adam ı- ve ye-
rine getirilirken art ık harabe haline gelmi ş  olan bu Silivri Kap ı  dışı n-
daki adak yeri ilgiyi kaybetmi ş tir (Sf. 140). 

Böyle elek tarz ında bir niyetin olma ş ekli Ankara ve çevresinde 
yoktur. Esasen Istanbul'da da bunun ra ğbeti kaybetmesine sebep 
eleklerin sa ğ a veya sola gitme vaziyetindeki nadir hal olsa gerek tir. 

Yı ldız Baba: 

"Bahçe Kap ı s ının 4. üncü Vak ıf Hanın kar şı s ındaki sokakta 
Yı ldı z Flamamm ın" arkas ında yatmaktad ır. Fatih Ordusu ile Is-
tanbul'a gelmi ş  ve Yı ld ı z Hamam ını  yapt ırmış . "Yı ldı z Baba, daima 
barna= külhan ında yatarm ış . Allah tarafından duas ı  kabul edilen 
bir de Y ıldı z Baba imi ş . Yı ldı z Baba kendi hamam ının bir kurnas ında 

109 Aysel Okan, İ stanbul Evliyalan S. 170-175. 
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dua ettiğ i cihetle, bu kurnada y ıkanan hastalar, hususile çocuklar mut-
laka iyi olurlarmış  (Sf. 141)." İ kinci Mahmut Y ı ldı z Baba'n ın kabrini 

de yapt ı rmış t ı r. 

Çifte Sultanlar: 

Koca Mustafa Pa ş a'da türbesi bulunan "Hazreti Ali'nin o ğul-
lar ı  Hasan ile Hüseyin'in k ı zları " olduğu söylenilen, Bizans Im-

paratoru taraf ı ndan H ı ristiyan olmalar ı  için kiliseye kapat ı ldıkları  
sırada ölen bu k ı zların Türbesine herhangi bir s ıkıntı  ve güçlük içinde 
bulunanlar ba ş  vururlar, adak adarlar dilekleri olunca adaklar ını  yerine 
getirirler (Sf. 142). 110 

Yavuz Er Sinan: 

Fatih'in kap ı cı s ı  imi ş . Padi ş ah ş ehre gecikince kap ıyı  zorlamaya 
ra ğmen açmam ış . Fatih'de O'na bu ad ı  vermi ş . Un Kapan ı  semtinde 
"Sağ rı cı lar Camiinin Mihrab ı  önünde yatmakta" olan Bu Zat ın velili-
'gine çevre halk ı  tarafından inan ı lmış  ve s ıkınt ıya dü ş en bir kimse O'na 
ba ş vurman ın hay ırlı  olaca ğı na inanmış t ır. "Iste ğ i olanlar mum ve kandil 
yağı  hediye" ediyorlar. (Sf. 142). 

Gül Baba: 

Ankara ve çevresindeki gibi bir ziyaret yeri olup ayr ı  bir 
hususiyeti yoktur. Yaln ız bunun kim olduğu hakk ında kesin bir 
sonuç alınmamış tır. Böyle kim olduğu bilinemeyenlere "mübarek bir 
Veli" denilip geçilmek istenilir. Ankara'n ın Çubuk Kazas ında da bir 
Gül Baba Yat ırı  olduğunu evvelce aç ıklamış tık. Bu zat hem islâm 
hem de hıristiyanlar tarafından ziyaret edilmektedir. 

Galatasaray'da olan Gül Baba, Galatasaray'hlar ın sembolü say ı -
lı r. ııı  Gül Baba'n ın tarihçesi hakk ında Aysel Okan " İ kinci Beyaz ıt" 
zaman ında ya ş adığı  ve Padi ş ahla bir orman ın ortas ında, San K ı rmı z ı lı  
gülerle çevrili bir kulübe önünde bir ihtiyarla kar şı laş tığı m ve kim 
olduğu sorusuna, ad ına Gül Baba denildi ğ i cevab ının verildiğ ini yaz ı -
yor ve Güllerinin neden sar ı  kırmı zı  olduğu sorulunca, "sadece sar ı  ve 
kı rmı zı  rengi severimde, onun için "kar şı lığı nı  verdiğ ini belirtiyor. Padi-
ş ah dile ğ ini sorunca "Bir mektep yapt ır, Padi ş ahım, armas ı  sarı  kı r-
mı z ı  olsun" diyor. Böylece " ş imdiki Galatasaray Lisesi Kurulmu ş ". 
Halen gül bahçesi olmayan "iki ulu ağ ac ın mezar ının üzerinde yüksel-
diğ i "Baba gençleri sevindirir, "Gelinlik k ı zlar ve ö ğ renciler:" Bizim 

110 Aysel Okan: İ stanbul Evliyalar ı , S. 114-117. 
111 Aysel Okan: İ stanbul Evliyalar ı , S. 152-157. 
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babamız." derler. Rivayete göre O, ziyaretçilerinden bir Fatiha'n ın 
yan ı  sıra sadece k ırmı zı  ve sarı  renkli güller istermi ş . 5, 112 

Terler Direk: 

Ayasofya Camii müze haline getirilmeden önce bir ziyaret yeri 

olan "Terler Direk": Daimi ba ş  ağ rı sına, mide ve barsak sanc ı sına ve 
sıtmaya tutulanlar bu (Terleyen) sütuna giderler, "Camide Allah R ı zas ı  
için iki rekât namaz k ıldıktan sonra iki ellerinin iç tarafını  önce sütun 

üzerindeki bak ır levhalara sonra yüzlerine sürerler ve bu hareketi üç 
defa tekrarlarlar." Elleri terleyenler de bak ır levhalardaki deli ğe par-

maklarını  sokarak iyile ş me ğe çalışı rlard ı . Ayrı ca Ayasofya Camii için-
deki kuyunun suyundan içerlerdi. Bu su da kalp hastal ığı na ş ifal ı  sayı -
lırdı . Geli ş  günleri arka arkaya üç cumartesi sabah namaz ı  zaman ı  
idi. 

Hamamlardan (Süleymaniye Hamam ı ) ş ifalı , mübarek say ılan 
taslarla su içerek sar ılık hastalığı nı  iyi etme ğe çalış mak gibi (Ayazma 

v.s. ziyaretleri) adakla kar şı lanmadığı  taktirde konumuz d ışı nda kal-
dığı ndan üzerinde durmayaca ğı z. Ayazma veya baz ı  yat ırları , azizleri 

ziyaret eden Istanbul'daki Müslüman ve Hiristiyanlar ı  daha sonra göz-
den geçirece ğ iz. 

Yiiş a Nebi: 

Beykozda Yri ş â Tepesinde Yâ ş â Peygamber san ılarak ve inan ılarak 

tarihen öyle olmasa bile ziyaret edilen, adak adanan yerlerden birisi de 

budur. "Tarihi hüviyeti bilinmeyen bu zat ın kabri çok uzun ve halkın 
söylediğ ine inan ılırsa kırk ad ı mdır. Yiiş â Nebi'ye her istek için ba ş vuru-

lur, dua edilip adak adan ır Bu adaklar, süpürge, mum, koyun, keçi ve 

horoz gibi ş eylerdir. Iste ğ i gerçekle şenler adaklar ını  yerine getirirler. 
(Halit Bayr ı , İ st. Folkloru Sf. 144)". 

İ stanbul Evliyaları , adlı  eserde daha etrafl ı  bilgi veriliyor: "Yu ş a 

Hazretleri" adiyle, mezar ının 17 metre uzunlu ğunda 4 metre geni ş liğ inde 
olduğu belirtilmektedir. (Sf. 129) Bir rivayete göre Musa Peygamberin 
hem kı zkarde ş inin o ğ lu, hem de Musa Peygamberin sancaktarl ığı nı  
yaptığı , sonra Musa'n ın ölece ğ ini anlamas ı  üzerine, onu yerine reis b ı -

raktığı , İ srail o ğullarının ba şı na geçerek onlar ı  Filistin'e ula ş tırdığı  ve 

bu harpler aras ında sol elini kald ırarak güne ş i durdurduğu ve Güne ş 'in 

112 "Galatasaray isminin uzun ve eski bir tarihi vard ı r. Zira bu isimle ilk defa olarak 

tesis edilen mektebin tarihi 1481-1485 (H. 886-890)d ır." Selim Nüzhet Gerçek: Galatasaray 

Tarihi, İ st. 1931. S. 13. 

"Bu tarih II. Beyaz ıd' ın padi ş ah olu şunun ilk yılları d ır." Fethi Isfendiyaro ğ lu: 

Galatasaray Tarihi, İ st. 1952. C. I. S. 76. 
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batmayıp, bir saat daha ortal ığı  aydınlattığı  ve böylece Musa'nın or-

dularının galip geldiğ i söyleniyor. (Sf. 132, 133).) Onun bu kerameti, çok 

sonralar ı  bir ta ş  üzerine yaz ı lıp anlat ı lıyor. (Sf. 132, İ stanbul Evliyaları). 
Söylentiye göre, Yu ş a Istanbul'da sava ş mış , fakat Bo ğaziçinde, Sar ı -

yer'in kar şı sında bulunan Sütlüce köyü civar ında vurulmuş  ve belin-

den a ş ağı sı  Sütlüce köyünde kalm ış , ve yaralı  Yuş a, ş imdiki bulunduğu 

yerde ruhunu teslim etmi ş . Bu 17 metrelik mezar da sadece belinden 
yukarı  kı smına aitmi ş . Yuş a'nın ayaklar ının kaldığı  yerde, fış kıran ve 

akan su, ş ifalı  sayıldığı ndan "bu suya Abuhayat suyu da" de niliyor. "Bu 
sudan içmek için dereler, tepeler a şı p buralara gelenler bile vard ır." 
( İ stanbul Evliyalar ı, S. 131). 

Yuş a'n ın mezarının ba ş  tarafı , "O zamanlar Kudüs yönündeymi ş . 

Ne zamanki islâmiyet do ğ muş . Kâbe belirmi ş " Yuş a'n ın ba ş  tarafı  
da yer de ğ i ş tirerek "kendili ğ inden Kıble'ye doğ ru yönelmiş " (Istanbul 

Evliyaları , S. 133) 

Beykoz'dan iki saatlik yolu yaya yürüyerek buray ı  ziyarete gelenler 

çok zaman geceyi de burada geçirirlermi ş . Yu ş a'yı  "Erzurum'dan, Kars'-

tan, Sivas'tan ziyarete gelirler, her gün en az on, onbe ş  kurban kesilir- 
mi ş . 

Yu ş a'n ın, her dileğ i yerine getiren bir veli oldu ğuna inanıyorlar. 
Halen yasak bölge oldu ğundan ziyaretçiler gelemiyorlar. Yu ş a'yı  
Beykozlular, koruyucular ı , kurtar ı cıları  tanıyarak: "Beykozluları  evvel 
Allah, sonra Yu ş a Hazretleri korur" diyorlar. ( İ stanbul Evliyalar ı , S. 
134) 

Kitab ı  Mukaddes'in (Tanah), Ye şu kitab ında, Nun o ğ lu Ye şu'nun 

Musa'dan sonra İ srail oğullarının ba şı na geçtiğ i (Bap I) ve vakit vakit 
Yehova'dan emir ald ığı  (Bap: 5) yaz ılıdır. Kitab ı  Mukaddes Ye şu ki-
tab ının 10. bab ında: Ye ş u Rabbe söyledi; ve İ srail'in gözü önünde dedi: 

Dur ey Güneş , Gibeon üzerinde; 

Ve ay, sen Ayyalon deresinde. 

Ve millet dü ş manları ndan öç alı ncaya kadar. 

Güne ş  durdu, ve ay yerinde kald ı . "(12,13. Cümleler)." Ve güne ş  
göklerin ortas ında durdu ve tam bir gün kadar batmakta acele etmedil3 
"Çünkü Rab İ srail için cenketti" (Cümle 14). (Kitab ı  Mukaddes, S. 226) 
Ve Ye şu Filistin bölgesinde tam bir imha harbine giri ş iyor ve kad ın erkek 

öldürtüyor.'" 

113 Kitabı  Mukaddes, Ye şu, Bap 10: 40, Bap 8: 34, Bap 11: 11. S. 227. 
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M. Ö. muhtemelen 13,12. yüzy ıllarda yaş ayan Ye şu'nun, islami-

yetle bir ilgisi olam ıyaca ğı  ve o zaman Ltanbul'un tarihi mevkii ve 

kuruluş  zamanı  da dikkate al ınacak olursa ne derece farkl ı  söylenti ve 

inançlar içinde bulunulduğu apaçık belirir. Bilhassa Ye şu'nun ihtiyar-

ligi zamanında ölüşü ve gömülü şü, Kitab ı  Mukaddes veya yahudilerin 
kısaltılmış  ifadesiyle Tanah'ta, Musa'ya atfedilen 5 kitaptan sonra 

gelen 6. kitap Ye şu'da şöyle anlat ılmaktad ı r: 

" ...Rabbin kulunun o ğ lu Ye şu, yüz on ya şı nda olarak öldü. Ve 

Onu Efraim dağ lığı nda,' Gaa ş  dağmın ş imalinde olan Timnat-serah'da, 
kendi miras ının sınırı  içinde gömdüler."" 4  

Bu duruma göre Yu ş a ile Ye şu'nun baş larından geçen baz ı  olaylar 

aras ında dikkate ş ayan benzelrlik bulunmas ına ra ğmen, islâmiyeti mü-

teakip, Istanbul'a kar şı  seferlerin birisinde bulunmu ş  ve efsanele şmi ş  
bir kimse olarak incelenmesi gerekmektedir. 

Yavedild Sultan: 

Buhara Erenlerinden olup İ stanbul'un Fethine i ş tirak eden bu za-

tın mescit, tekke yapt ırdığı  ve sabahlara kadar ibâdet ve "ya Veduda" 
diye zikretti ğ i söylenilir "Yâveckıd Türbesi İ stanbul halkı  için çok 

tanınmış  bir ziyaret yeridir. Ayvansaray'daki bu tiirbeyi ziyaret için 

yalnı z civardan de ğ il İ stanbul'un uzak semtlerinden , de gelenler' çoktur 

(Sf. 145)." 

"Bir zamanlar memleketin dört bir yan ından gelen ziyaretçilerle 

dolup taş an türbe, bugün için özellikle civar halk ın büyük rağbetine 

mazhar olmu ş tur" ( İ stanbul E Vliyalar ı , Yavedut Sultan, S. 176-182). 

Sümbül Efendi: 

Halvetiye Tarikat ı 'nın Sümbüliye şubesini kuran Bu Zat ın Koca 

Mustafa Pa ş a'daki Türbesi çok, me şhurdur ve büyük bir ra ğbetle adak 

adanır. (Ölümü 1529, H. 936) Tekkesi de mevcuttur. Sümbül Efendi 

Türbesinin yanındaki kuyunun çok ş ifali olduğu, Muharrem ayında 

ta ş tığı  hakkında söylentiler vard ır. Önceleri türbedar bu suyu ş iş elere 

doldurarak ziyaretçilere da ğı tır, para verenlerden al ır vermeyenlerden 

istemezdi. Miıharremin onuncu günü güne ş  doğmadan su da ğı t ıldıktan 

sonra, önce Sümbül Efendi'nin, sonra da k ı zı  Rahime'nin Türbeleri 

aç ılır ve orada bulunanlar her ikisini de ziyaret ederler. Rahime'nin 

kabri üzerinde bir çok yemeni vard ır. IsLeyen bunlardan birini ahr ve 

yerine bir yenisini b ırakır. Alınan yemeni murat için al ınmış sa kıbleye 

114 Ye şu: Bap 24: 29, 30. 
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karşı  ası lır, hasta için al ınmış sa hastan ın ba şı  altına konur ve ertesi sene 

türbeye getirilir. 

Arabi aylarının ilk cuma günleri cuma namaz ı  vaktinde bir çok 

kimseler Koca Mustafa Pa ş a Câmiinin avlusunda toplanırlar. Murat-
ları  olanlar, kendilerine ait baz ı  ufak tefek e şyayı  (mendil, yemeni, 
ku ş ak, tesbih, ba ş  örtüsü, kalem, defter, anahtar ve benzerleri) müez-
zine verirler, müezzin bu e şyayı  bir torbaya doldurur ak minareye ç ı -

kar. Cuma selas ım verirken bu torbay ı  da arkas ında dolaş tım. Sala bit-

tikten sonra torbayı  minareden indirir ve herkes verdi ğ i ş eyi geri alır, 
bunu muradı  oluncaya kadar saklar. 

Arabi aylar ının ilk cuma günleri müezzin minarede cuma selas ı  
verirken kısmet isteyen k ızlar, çocukları  yürüyemeyen kad ınlar (çocuk-
ları  kucaklarında oldukları  halde) ve ba şka muratları  olanlar, Sümbül 

Efendi'nin Türbesi etrafında acele acele üç defa dola şı rlar. Arabi ayla-

rının ikinci, üçüncü ve son cuma günleri de yukar ıda anlatı ldığı  tarzda 

sümbül Efendi Türbesini ziyaret edenler olursa da, bunlar ay ın ilk cuma 

günü ziyarete gelenler kadar büyük bir kalabal ık te şkil etmezler (Sf. 
148). "5  

Sümbül Efendi'ye süpürge adand ığı m, Muharremin onuncu günü 
çok kalabal ık olduğunu, sabah namaz ında orada bulunmak gerekti ğ ini, 
"me şhur adak yerleri" miiiakat ında görüyoruz. °" 

Selami Dede: 

Üsküdar'da K ı sıklı  yakınlarında bulunan, halk ın Selamet Dede 
dediğ i (adı  Selami olmas ııı a rağmen) Dedenin mezarmdan ta ş , toprak 
alınır, niyet tutulur, sonra dilek gerçekle ş irse oraya geri verilir. Adak 
olarak da mum yak ılır; horoz, kurban (koyun) kestirilir. Adaklar bun 
lardır. Ziyaretçiler "bir taraftaki oca ğı n içine mumlar dikip, ismin gibi 
bizi de selamete ç ıkar diye dua ederler" " 7  

Aynı  zaman da mezara yak ın has ırlar üzerinde iki rekat namaz 

kı lımr, Yasin okunur. Türbe etrafını  bir veya üç kere dola ş mak ve bu 
arada murad ını  içinden söylemek âdeti de vard ır. Burada ba şka bir 

inancı  daha buluyoruz. E ğer Selami Dede'nin topra ğı ndan alımp ora- 

115 Nezihe Araz, Anadolu Evliyalar ı , İ stanbul 1958, S. 266-279. —Sümbül Sinan Efendi—

hakkında hiltilyesi ile Kenan Rifai ve Prof. Ahmet Hamdi Tanp ınar'm Sümbül Efendi hakk ın-

daki fikirlerinden bahsetmektedir. 

Aysel Okan İ stanbul Evliyaları , S. 18-29. 

116 Azize Erten, Me şhur Adak Yerleri, Hafta, S. 219, 4 Aral ık 1953. 

117 Din Terbiyesi ve Bat ıl İ tikatlar, Bilgi (Dergisi), C. 9, S. 100, Temmuz 1955, s. 6. Bilgi 

veren: H. Nacar. 
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cıkta eve benzer küçük bir model yap ıhrsa "Selami Dede onlara nasip 

edermiş ". 

Aziz Mahmut Hüdai: 

Celvetiye Tarikat ının pirlerinden (ölümü 1628, H. 1038) olan Hüdai, 
Tekkesinin yan ındaki türbede gömülüdür. Sa ğ lığı nda Padi ş ah Birinci 
Ahmet Ziyaret ederek, elini öpmü ş , Dördüncü Murat'a da Eyüp Türbe-
sinde kı lıç kuş atmış tır. Her şeyini fakirlere veren bir veli olarak tan ı -

nır. "Hüdai'nin bir çok ilâhileri oldu ğu gibi Türbesinin ziyaretçileri ve 
Tekkesinin dervi ş leri de eskiden adeta say ı sızdı . Bugün bile ismini 
saygı  ile ananlar ve isteklerinin gerçekle şmesi için ona Kur'ân ad ıyanlar 
az de ğ ildir. ( İ stanbul Folkloru Sf. 148)" ( İ stanbul Evliyaları , Sf. 81-95) 

Merkez Efendi: 

Istanbul'da halk ın en fazla ra ğbet gösterdi ğ i "her hafta bin 
kiş inin ziyaret etti ğ i bu Türbe Istanbul'un en me şhur adak yerlerin-
den biridir. 9, 118 

Yeni Kapı  Mevlevi hanesi yakınında, bulunan Merkez Efendi (ölü-
mü 1552, H. 959) Türbesi ve önündeki kuyunun suyu s ı tmaya tutulanlar 
için ş ifalı  sayılmış , niyet ve istekler için de niyet kuyusuna ba şvurmuş -
tur. Merkez Efendi'de bir çok keramet sahibidir: topra ğı  altın yapmak 
gibi. Toprağı  kazdırarak aldığı , Sümbül Efendi'ye alt ın olarak yolladığı  
yere uyan bu derin toprak çukur da bir ziyaret yeridir. "Buraya bir 
merdivenle inilir, dar bir yoldan geçilerek derin bir kuyuya var ıhr. Mer-
kez Efendi'yi ziyaret edenlerin buraya girmeleri de b ırakılmayan bir 
gelenektir. Merdivenden indikten sonra geçilen dar yolun günahl ıları  
sıkaca ğı  iddia edilir. Dar yoldan geçmek ve nihayetindeki kuyuya var-
mak isteyenlerin önüne bir zenci kad ın —elinde yanan bir fener oldu ğu 
halde— düşer. Yolu geçip kuyuya varanlar oradan bir ta ş  alır ve geri 
dönerler. Bu ta ş  hangi murat için almmış sa o murat gerçekle ş ince tekrar 
kuyuya at ı lı r. 

Merkez Efendi, halk ın saygı  gösterdiğ i velilerdendir. Türbelerin aç ık 
olduğu sıralarda ziyaretçilerinin ard ı  aras ı  kesilmez, her ziyaretçi türbe- 
dara okunduğundan ve baz ıları  bir hediye de getirdi ğ inden türbedarlar 
bundan faydalan ırlardı . Bugün bile Merkez Efendi'yi Türbesinin dışı n- 
dan ziyaret edenlere rastlanmaktad ır ( İ stanbul Folkloru, Sf. 150, 1947)". 

Merkez Efendide Niyet kuyusundan ta ş  alınıp adak adan ırken muh- 
telif usuller göze çarp ıyor. "Taş , evde yüksek bir yerde k ıbleye kar şı  

118 Olcayto, Merkez Efendi Türbesi, Hafta (Dergisi), S. 13, 30 Mart 1956. 

Aysel Okan, İ stanbul Evliyaları , S. 30-43. 
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saklanır veya kad ının yastığ a alt ına konulur. Maksat has ıl olduktan 

sonra adak yerine getirildi ğ i gibi, ta ş  da kuyuya b ırakı lır". 

Ayr ıca Niyet kuyusuna bakmak, bazan hilal "p ı rı l p ırıl hilal" görülür-

müş , ışı k görmek, ses almakla niyet yorumlan ıyor. Ayrıca kuyunun 

çevresinde etrafı  parmaklıklarla çevrilmi ş  bir toprak parças ından, ni-

yet kuyusunu ziyareti müteakip buradan biraz (bir avuç kadar) toprak 

almak, saklamak, niyet gerçekle ş irse bu saklan ıp topra ğı  yerine b ırak-

mak bu ziyaret yerinin âdetlerindendir. Ayr ıca kuyunun yan ındaki 

ağ aca da bir bez parçası  bağ lamak gerekiyor. 

Evlenmek, çocuk sahibi olmak gibi niyetler ba ş ta gelen bu ziyaret 

yerinin, Dinler Tarihi ve din fenomenolojisi bak ımından, türbe, kuyu, 

toprak, a ğ aç gibi çe ş itli unsurlar ı  bir arada bir ihtiva etmesine i ş aret 

etmek isteriz. 

Burada da dilek, çocu ğu olmak için manevi bir kuvvete müracaat 

ş eklinde tezahür ediyor. " 9 . 

Mehmed Halid Bayr ı 'nin incelemesinden en az on y ıl sonra Ol-

cayto gözlemiyle her hafta 1000 ki ş inin bu türbeyi ziyaret etti ğ ini haber 

almış  oluyoruz. Bundan ba şka diğer bir gözlem, Halit Bayrı 'nın gözle-

minin eksiğ ini tamamlamaktad ır: Merkez Efendiye yak ın dilek kuyu-

suna genç kızların "ellerindeki okunmu ş  ta ş ları  attıklarını", e ğer ta ş  
kuyudan ses verirse dileklerinin yerine gelece ğ inin anla şı ldığı nı , eğer 

ses gelmezse dilekte bulunan k ı zın çok üzgün döndüğünü, ayrıca dilekte 

bulunurken, üstten ç ıkarılan bir iplik parça ı s ının oraya bağ landığı nı  
tesbit ediyoruz "°. 

Ankaradaki adak yerleri ile birçok hususlarda benzerli ğ i görülmek-

ten ba şka, türbe kapat ıldıktan sonra dahi ilgi ve ziyaretin devam 

ettiğ ini teyit eden bir belge de olmu ş  oluyor. 

Tuz Dede (Baba): 

Be ş ikta ş  semtindeki bu dede veya baba denilen zat ın mezar ı  çok 

rağbet görmektedir. Tuz Dede rahu için tuz da ğı tı lmasını  istediğ inden 

oras ının adağı  Tuz'dur. Dile ğ i olan ona tuz atar ( İ stanbul F. s. 155). 

"Tuz Babaya imtihanda ba ş arı  elde etmek için gelen ö ğ renciler ço ğun-

luğu te şkil etmektedir. Hattâ dile ğ in yerine getirilmesi beklenilmeden 

Dede'ye, Baba'ya (Onun gönlünü, ruhunu) memnun etmek üzere bir 

119 M. Halit Bayr ı , İ stanbulda Do ğum ve Çocukla İ liş ikli Adetler ve İ nanmalar, H.B.H. 

C. 10, S. 111. Ocak 1940. 

120 Azize Erten, Me şhur Adak Yerleri, Hafta, S. 219, 4 Aralık 1953. 
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paket tuz getiriliyor. Biraz duâ edildikten, Kur'an okunduktan sonra, 
tuzu, Tuz Baba'n ın türbesine serpiyorlar (Azize Erten, Me şhur Adak 

Yerleri, Hafta, S. 219). "Tuz Baba murat verip, ş ifa da ğı t ıp tuz al ır." 
Aysel Ogan, İ stanbul Evliyaları  s. 67-73. 

Ankara ve çevresinde buna benzer birisini tesbit etmi ş  değ iliz. 

İ stanbuldaki adak yerlerinden, Tokmak Dede'nin (Ayvansaray) 
da; kı zların evlenmesi, (kısmet) için anneler veya k ızlar bu dedenin 
türbesindeki tokma ğı  omuzlar ına alarak merkadin etrafında üç defa 
dola şı rlar. 

Karacaahmet Sultan: 

(Üsküdar, K ı s ıklı) her nevi murat için ba şvurularak, murat olursa, 

mum, zeytinya ğı  gibi ş eyler adak olur. Pencere parmakl ıklarına bez 

bağ larlar ve önce ba ğ lananlardan bir kaç ını  çözüp atarlar. 

Karacaahmet Sultan' ın 7 yerde türbesi oldu ğu Söylenmektedir. 

Bilhassa akıl hastalar ına ş ifa vermesiyle tan ınmış tır. Sağ lığı nda keramet 

sahibi, ermi ş  kiş i tanınan Karacaahmet Sultan ak ı l hastalar ının iyile ş -

tirmede ba ş arılı  kabul edilmi ş tir. 

Karacaahmet'in Atı : 

"Karacaahmet türbesinin az ilerisinde onun çok sevdi ğ i ve 

Anadolu fikrine s ırt ında geldiğ i at ı  yatmaktad ır. Dört ayakl ı  bii 

yük bir kubbenin alt ındaki bu mezar, ötedenberi yürümeyen ço-

cukların talim yeri. Küçücük ad ımlar aras ına serpilen arpalar ve üç 

Cuma sonra yürüyen bebekler yolunda Karacaahmed'in atm ın da ayrı -

ca bir şöhreti var. Köhne mezarlar aras ında bile onun heybetli kubbesi 

bu velinin at ının bile de ğeri hakkında bize kâfi bir bilgi vermekte. Za-

ten Karacaahmet Sultan'da at ına kar şı  olan bağhhğı nı , sevgisini ş öyle 

anlatmak istemi ş : 

—Beni ziyarete gelenler, önce at ı ma gitsinler" 121 

Bu ş ekilde, yürüyemiyen çocuklar ı , iyi ko ş an bir at mezar ına ge-

tiriş  tipik bir olaydır. 

Emir Buhari (Fâtih'te) her nevi murat için gidilir Kur'an ve mer-

kadin ba ş  ve ayak ucunda mum yak ılı r. 

Adları  yüzü bulan ve umumiyetle mum, zeytinya ğı  adanan, bez 

bağ lanan birçok adak yerlerinden k ısaca bile bahsetmek uzun yer i ş gal 

edebilir. 

121 Aysel Okan: İ stanbul Evliyalar ı , (Karacahmet Sultan: •44-52.) 51. Sf. atla 
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Biz ayrıca Istanbul'da baz ı  adak yerlerini Ankara'dakilerle kar-

şı laş t ırmak üzere günlerce devam eden inceleme ve ara ş tırmalarda 

bulunduk. Bunlardan, kaynaklar ın üzerinde pek durmad ığı  Lohusa Ha-

tun adak yerinden bahsedece ğ iz: 

Lohusa Hattın: 

Lohusa Hatun'un tarihçesi de söylentilerle dolu bulunuyor. Bir 

evde evlatl ık olan Lohusa Hattı n evin erke ğ i tarafından cebirle hamile 

bırakı lıyor. Sonra da dövülüp evden kovuluyor. O da gidip, küçük Çam-
lıca'daki kuyuya kendisini atarak intihar ediyor. Niçin, neden ve nas ı l 
evliya oluyor ? Çocu ğunu do ğurmadan mı  kendisini kuyuya atm ış , 

bunlar ayr ıca incelenme ğe değer. Ankara'n ın merkezindeki Itfaiye 

Garajlar ına yak ın Karya ğ dı  Hatun'la cinsiyet bak ımından bir benzer-

lik gösteriyor. Küçük Çaml ıca Gazinosunun yan ındaki patikadan ç ıkı -

lıyor, selviler ve çamlar aras ındaki patikadan geçiliyor, nirengi i ş areti-

ne hemen 100 metre kadar bir mesafede, s ıra s ıra bir yığı n ufak ta ş ların 

yı kıldığı  (15-20 ta ş la) tümsekler le dolu bir alana ç ıkılıyor. Baz ıları  kule 

gibi yüksehilmi ş , üzerine bir de sopa dikilmi ş , sopaya bir bayrak gibi, 

bir bez parças ı  asılmış . Bu ta ş  yığı nlarının baz ı sı  ocak gibi yap ılmış , üze-

rine çöplerle güya bir çat ı  yap ılmak istenilmi ş . Oradaki bir a ğ aç, selvi, 

çam, ba ş tanba ş a bağ lanan bezlerle sar ılmış . Bu ağ açta patiskadan, 

ufac ık (10-15 santimetre) bir sal ıncak yap ılmış  Pembe iplerle a ğ aç 

dal ına as ılmış , bu sal ınca ğı n içerisine bir ta ş  parças ı  ve ufak bir çöp 

konulmu ş . Bu çocuk dile ğ ini gösteriyor. Diğ erleri umumiyetle ev sahibi 

olmay ı  ve evlenmeyi i ş aret ediyor. Toprak üzerine yüzden fazla ta ş  
yığı nları  yap ılmış . Ayni zamanda bahçe gibi duvarlarla çevrilmi ş  Bir 

ev maketi haline getirilmi ş ; çevre tamamen çamlarla ku ş at ılmış . Adalar-

dan Istanbul'a kadar her taraf görünüyor. Delik bir yüz paraya bir bez 

ba ğ lanarak yere b ırakılmış . (Selvi a ğ ac ının alt ına) muhtelif bez parça-

lar ının bağ lanmas ı  yandaki 3 ağaca da sirayet etmi ş . Lâkin ra ğbet ku-

yuya yakın olanında: bunu binlerce bez, iplik sarm ış  vaziyettedir. Bu 

adak yerinde veya yak ınında bir mezar görünmüyor. Yaln ız selviye 

1.50 sm yak ınlıkta bir kuyu var 70-80 metre kadar ilerde, a ğaçlar ara-

s ında büyük ta ş lar, temellerle, bir harabe beliriyor. Kuyuya "Bismillâh" 

denilerek ta ş  at ılıyor. Su sesine benzeyen —tek— bir ses geliyor. Buraya 

gelen kad ınlar erkeklerden daha fazlad ır. Çok zaman yaz ın, tatil gün-

lerinde, geliniyor. Gelenlerin tahsil ve kültür durumlar ı  hakkında kesin 

bir hüküm vermek çok güç. Üniversite mezunu bir çok ş ahıslar, bilhassa 

kad ınlar, ö ğ retmenler geldi ğ i gibi seyrek de olsa erkekler de ziyarette 

bulunuyor. 
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Bu ziyaret yerinde Ankara ve çevresinde rastlamad ığı mız bir adak 
adanıyor ve yerine getiriliyor. Çocuk oldu ğu taktirde lohusa ş erbeti 

getirilerek kuyuya döküyorlar. Böylece lohusa ş erbeti ada ğı  oluyor. 
Bu ziyaret yerinin Lohusa Hatun ad ını  almas ı  bu sebepten ileri geliyor. 
Bununla beraber, Lohusa iken ölmü ş  olması  ihtimalini de dü ş ündürü-
yorsa da, bir mezar olmay ıp kuyu ve çevresindeki a ğ ac ın ziyaret edil-

mesi ilk söylentiyi kuvvetlendiriyor. Buraya ev ada ğı  adayanlardan 
ada ğı  olanlar var. Çok hay ırlı  olduğu, müsbet netice al ındığı  kuvvetle 
temin ediliyor. 

Ankara ve çevresinde bulunmayan hatta Türkiye'de ba şka bir 
yerde olduğuna dair hiçbir vesika elde edemedi ğ imiz bir adak yeri de 
budur. 

Lohusa Sultan: 

Hamile Kad ın adının da verildi ğ i Lohusa Sultan, Ş i ş hane'den Ka-
sımpa ş a'ya inen caddenin sa ğ  tarafındaki türbededir. Kendisi bir çocu-
ğ a sahip olmamakla beraber, çocuksuz kad ınların, çocuk dile ğ iyle zi-

yaret ettikleri bir türbedir. Onun da di ğer evliyalar da oldu ğu gibi 

muhtelif kerametlerinden bahsedilir. 

Saka Baba Türbesi: 

Edirne Kap ı  ile Top Kap ı  sur duvarlar ı  aras ında Sulukule semtinde 

bulunan bu türbe evler aras ında, bir ağaç alt ında, tahta kap ı lı , tahta 
parmakl ıklı  bir türbedir. Buraya gelerek veya gelme den adak adan ı r. 
Saka Baba Türbesinin di ğer ad ı  Göbekbaba'dır. Ona göbek atma 
adanır. 3 ile 40 defa göbek at ılarak bu adaklar yerine getirilir. Bu ziyaret 
yerine gelenlerin ço ğu çingeneler veya o semtte oturanlar olup, cinsiyet 

bakımından da kad ınlar ba ş ta gelmektedir. Sulukule halk ı  istimlâk 
edilme ihtimali dolayısiyle Saka Baba Türbesine göbek atmalar ada-
mış lardır. 122 

EYÜP ÇEVRESI ADAK YERLERI 

Eyup Sultan: 

Istanbul'da ilk ba ş ta gelen ve pekçok de ğer verilen ziyaret yeri 

buras ıdır. Eyüp ziyaretine gelenler iki k ı sı mdır. Bir k ısmı  ziyarette dini 

dualar okur ve ayr ılır, diğer bir kı s ım kimseler bununla yetinmeyerek 

adak için o mahalle gelirler. Türbelerin kapat ıldığı  zamanda da Eyup Sul-

tanı  ziyaret hiç bir suretle kesilmemi ş ti. Yalnı z hâce t penceresi önüne geli- 

122 Hayat, S: 37, 21 Haziran 1957, Sf. 10, 11. 

Aysel Okan: İ stanbul Evliyalar ı , sf. 74-80. 
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niyordu. Bu türbeyi ziyaret için hususi bir gün yoktur.Her gün ziyaret 

edilebilir. En makbul günler dini bayramlar, kadir, arifeler, cuma (Arab' 
ayların ilk cuması ) gelenler daha çoktur. Halen cuma ve tatil günleri tür-
benin içi de açık olduğundan gelenler çoktur.Halk yüzlerce metreyi bulan 
bir s ı raya girer. Polisler binlerce insana nezaret ederler.Türkiyede bundan 

daha çok ilgi çeken ve ziyaret edilen ba şka bir türbe mevcut de ğ ildir 

demek bir hakikat ı  ifade olur. Konyadaki Mevlânâ Türbesi daha 
ziyade ( ş ebi arus) da binlerce ziyaretçiyle doluyor. 

Önce Eyup Sultan ı  ziyaretin eski ş eklinden bahsedece ğ iz."Ara-
bi ayların ilk cuma günü öğ le namazı  vaktinde ziyaretçiler câmi avlu-
sunda toplanırlar, muratlan olanlar kendilerine ait ufak tefek e ş -
yayı  müezzine verirler, müezzin bu e şyayı  alıp minareye ç ıkar, cuma 
selâs ı  verilirken her birini minarenin şerefesinden sark ıtır, salâ bittikten 

sonra bunları  sahiplerine geri verir. Cuma salâs ı  verilirken câmiin iç 

avlusundaki büyük ç ınarları  çevreleyen demir parmakl ığı n dört kö ş e-

sindeki musluklar', i ş leri ters gidenler ve k ısmeti bağ lı  kı zlar açar ve 

suyu akar byakarak geçer, arkadan gelen kimse muslu ğu önce kapar, 

sonra yeniden tekrar açarak suyu akar bir halde b ırakır. 
Eyup Sultan'ı  ziyaret belli ba ş lı  bir usule tâbi de ğ ildir: Ziyaretçi 

methal koridorunu sessizce geçtikten sonra türbenin d ış  kısmına gelir. 

Erkekse burada, kad ıns'a merkadin ayak ucunda dua eder ve gümü ş  
şebekenin etrafını  saygı  ile üç defa dola şı r. Çocuklar merkadin ayak ucun-

daki atlas etekteu üç defa öperler. Ziyaretin sonunda türbenin içkap ı s ı  ya-
nında rahle üzerinde Kur'ân okuyan türbedara çocuklar ın okutturulmas ı , 
tesbihten geçirilmesi ve tütsü ahnmas ı  âdettir. Merkadin bulundu ğu 
asıl türbeden ç ıkıhrken merkade dönülmü ş  olduğu halde geri geri yü-
rünür ve kap ıdan çıkılmaksı zın merkade arka çevrilmez. Merkadin ayak 

ucundaki kuyudan içilen su kalb hastal ığıııı n devâs ı  telâkki edilir 

Eyup Sultan' ın çocukları  sevdiğ ine halk tamamiyle inanm ış tır: 
Onun için ana ve babalar senede bir kaç defa çocuklariyle beraber Eyup 
Sultan' ı  ziyaret ederler. Sünnet ettirilecek, mektebe ba ş latılacak çocuk-

lar, hattâ yeni i ş e girecek delikanl ılar herhalde Eyup Sultan' ın türbesine 

götürülür. Sinir hastalar ı , gebe kad ınlar da Eyup Sultan' ı  ziyaretten 

medet umarlar. Eyup Sultan'a Kur'ân, seccade, hah, tesbih, yaz ı  levhas ı , 

ş amdan mushaf gibi şeyler adanı r. İ stekli olanlar adaklar ını  yerine ge-
tirirler. 123  

123 Mehmet Halit Bayr ı , İ stanbul Folkloru, İ st. 1947, Sf, 152. Eyup Sultan hakk ında 
yayınlanmış  roman tefrikaları , makale ve röportajlar çoktur. Nezihe Araz, Anadolu Evliyalar ı  
adlı  eserinde, Eyüp Sultan, Istanbul'u göremeden ölen veli, Resulün alemdân, Türk Istanbul'un 
ilk ışığı , İ stanbul ve Eyup Sultan adlı  yazıları  ile O'nun hayat hikâyesi üzerinde durmu ş tur. 

Aysel Okan, Istanbul Evliyalar ı , S. 5-17. 
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Yaptığı mız incelemede bu usulde de ğ işmeler olduğunu tesbit ettik. 

Gerek müezzinin ve gerek türbedar ın yaptığı  iş ler tarihe intikal etmi ş tir. 
Eyup Sultan' ın Türbesine olan büyük yak ınlık ve bağ lıhğm O'nun Haz-

reti Muhammed'in âlemdar ı  sayılması , -İ stanbuPu Fetih yolunda ş ehit 

oluş u, Akş emseddin ve Fatih Sultan Mehmet'le olan ilgisi, bundan ba şka 

padi ş ahların bir vakit orada k ılı ç kuş anmaları  ve Eyup Sultan'a çok 

büyük saygı  göstermi ş  olmalarının, yıllardanberi yapmış  olduğu geniş  
ve derin tesir ve telkindir. Eyup Sultan' ı  birçok defalar ziyaret etti ğ i-

miz için ora ile ilgili etrafl ı  bir gözlem mümkün olmu ş tur. Yaln ız bir 

cuma günü gelenler ve s ıraya girenler on bini a ş kındı . Bunun üç bin 

kadarı  ya şh, üç bin kadar ı  genç kadınlardı , çocuklar da üç binden fazla 

idi. Erkek sayı sına gelince, ancak bin kadard ı  (namaza gelenler ve yerli 

halk hariç, onlar bu kalabal ığ a karış mıyorlard ı ). Getirilen çocuklar sünnet 

kıyafeti ile idi. Ziyaretçilerin hemen hemen yüzde 60-80 n ı  kadındı . Te-

miz bir kıyafetle geliniyordu.Baz ı  yüzler boyalı , dudaklar rujlu idi. Yaln ı z 

baş , bir e ş arp, yemeni gibi birşeyle örtülüyordu. Avluya girenler bes-

mele ve (esselâmün aleyküm) le giriyorlard ı . Güvercinlere at ılan mı -

sır tanelerini dua ile toplayan ve adak adamak suretiyle, yerden okuya-

rak alanlar az de ğ ildi (yüz kadar). 

Eyup Sultan Türbesinin giri ş  kap ı sının sağ  tarafından "Mum 

atmak katiyen yasakt ı r" diye bir levha as ı lı  duruyordu Ankara şehrinde 

de muhtelif türbelerde bu gibi levhalar' gördü ğümüzü açıklamış tık. 

Durum aynı  idi. Din hocaları  burada da bundan mü ş teki idiler. 

Türbede ayakkab ı  çıkarılıyor; (Ankara'da Hasan Dede'de oldu ğu 

gibi) baz ı  ziyaretçiler (yar ıdan fazlas ı), içerideki gümü ş  iş lemeye el-

lerini sürüyor, sonra yüzlerine götürüp oray ı  sıvazlıyorlardı . Elle temasla 

arada bir ba ğ lant ı  kurmak istiyorlard ı . Bir ara içerdeki ziyaretçi kad ın-

lardan birisi dayanamad ı , aynen: "elle de ğ il dua ile yakın 'olunur." dedi. 

Bu çıkış ma kısa bir tereddüdü mucip olduysa da tesiri k ısa sürdü. Gene 

ayni tarz harekete devam edenler, dua aras ında dilekte, adakta bulu-

nanlar (sorma sonunda tesbit) oluyordu. 

Eyup Sultan'ın çevresi muhtelif türbeler ve muhtelif adak tarzlar ı  
ile doludur. 

Câmiin avlusunda güvercinlere at ılan mı sırları  toplama ve adama: 

Güvercinlere m ısır serpiliyor. Bu arada yerden m ısır toplamyor. 

"Kuş ların yemedikleri bu yem taneciklerinin 40 tanesini (Kulhüvallahi) 

yi 40 kere okuyarak yerden toplay ıp saklarsak ada ğı mızın olaca ğı nı" 

söylediler. Nitekim eski güzellik k ıraliçelerinden Sevil Nayman: "benim 
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itikad ım vardır, eskiden inanmazd ım, ba şı ma gelenlerden sonra dua 

ve kudretli evliyalar ın ruhuna inan ıyorum." diyerek yere çömeldi. 40 

Tane mısır tanesini toplay ıp çantas ına koyun. r 	124 

İnceledi ğ imiz bir çok yaz ılar, adak adama i ş ini böylece yarıda b ı -

rakrnaktad ır. Bir çok kad ınlar 40 tane de ğ il, 41 tane toplamaktad ırlar. 

Avuçta toplanan bu 41 m ı sır tanesini bir beze veya mendile niyet ederek 

bağ lıyor: bu i ş in,... dileğ im olursa bunu aynen geri getirip ku ş lara ata-

cağı m! diyorlar. Her bir taneye bir . İhlâs -Kulhüvallahi (halk İhlâs 

soresi demiyor) okunuyor. 

Buranın adağı , almanı  getirip geri atmakt ır. Murad ı  olup da bu 

mısır tanelerini geri getiremeyenler bundan ı ztırap duyuyor, ilk fırsatta 

getirip b ırakma ğı  mühim bir vazife biliyorlar. Bu çe ş me önündeki 41 

mısır tanesini toplayanlarm ço ğu genç kı zlar, kadınlar ve çocuklard ır. 
Cuma namazı  sıras ında Câminin avlusundaki has ırlar dolmu ş  bir halde 

ibadet için toplanm ış  halka hoca şu vaızda bulunurken ve namazla 

ilgili cemaat bunu dikkatle dinlerken, bunlardan 30-50 metre ötede k ızlar, 

kadınlar ve çocuklar m ı sır tanesi topluyorlar ve hemen yak ında diğ er 

türbelere bezler ba ğhyorlard ı . 

23 Ağustos 1957 cuma günkü va ızda hoca hoparlörle bütün çevreye 

yayılan şu konuş mayı  yapmaktayd ı : "Allah kullarımla aramda vas ıta 

yoktur, diyor; Allahtan dilemek lâz ımdır". 

İ ç avludaki Kısmet Çe ş mesi : büyük ç ınar ağaçların çevreleyen 

demir parmakl ığı n dört kö ş esinde bulunan musluklar ı , bilhassa salâ 

vakti açmak gibi bir inançla dilek ve adaklar yap ı lıyor. 

Kısmetinin açılmasını , iş lerinin iyileş mesini isteyenler, daha ziya 

de evlenmek isteyenler, daha ziyade evlenmek üzere (k ı z hesab ına, 

kız tarafından) buraya ko şarak, musluklar önünde birer birer durarak 
her birini aç ıyor ve dönmeye devam ediyor. Su akar bir halde b ırakı lır. 
Arkadan gelenler muslu ğu kapatırlar. Açan katiyen kapatmaz, buras ı  
kadınlar, kı zlar tarafından ilgi görmektedir. 1957 y ılında musluklar ın-

dan su ak ıyordu. 1958 y ılı  ağustos ay ında buradaki musluklar ın telle 

bağ lanmış  ve suyun akmaz bir halde oldu ğunu gördüm. Eyup Sultan' ın 

giri ş  kap ı sındaki izdihamı  bu musluklar! aç ıp .kapamak ş ekliyle uğ raş an-
larm art ırdığı , tuhaf (gayri ciddi) bir tesir yapmas ı  sebebinin de iş tiraki 
ile bu yıl da kapat ılmış  bulunuyordu. 

Bu iş i yapanlar suyu ak ıtmakla, musluğu açmakla kısmeti aç-

mak iş i aras ında bir benzerlik bulduklar ından yap ıyorlard ı . Nezihe Araz'- 

124 Istanbul Dergisi, 3 Şubat 1957. 
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ın Anadolu Evliyalar ı  adlı  eserinde: " şı rıl sırıl akan sularla beraber, Hz. 

Eyüp'un, niyaz ve ricalara dayanamayarak, i ş lerini kolayhyaca ğı na, 

onu dardan kurtaraca ğı na imanı  vardır" gibi bir inanç belirtilmekle 

beraber, musluktan su ak ıtılması , üstelik 4 musluğun birden şı rıl şı rı l 
akı tılması  halinde, kısmetle bir benzerlik, münasebet kuruldu ğu hakkın-

daki aç ıklamamıza daha çok uyuldu ğunu, yerindeki incelemelerimiz 

(soru ş turma, gözlem) le tesbit etti ğ imiz kanaatindeyiz. Aksi halde Eyup 

Sultan bu niyazları , musluk başı ndan değ il, makamından kabul ederdi. 

Nitekim aynı  ş ahıslar bütün türbeleri birer birer dola ş makta, diğerlerin-

de de adak adamaktad ırlar. 

Üç Karde ş ler: Çifte Gelinler: 

Eyup Türbesinin dış  avlusunda ç ıkış  kap ı sı  yan ındadır. "Üç Kar-

deş ler" denilen yar ı  parmakl ıklı  türbeye bezler ba ğ lanmış tı . Onun ba-

şı nda elindeki bıçakla bezleri . kesen kad ınla konuş tum. O kadın az 

önce, ba şkalarına hiç çocu ğu olmayanların, bir oğ lan çocuğu eliyle bez 

bağ latılırsa dileğ in olaca ğı nı , kendisinin 4 çocuğunun öldüğünü, ancak 

bu adak yerini ziyaretten sonra do ğan çocuğunun ya ş adığı nı , halen 

çocuğunun subay ç ıkmak üzere oldu ğunu söylemi ş ti. Mistik, dalgın 

bakış lı  ve süzgün yüzlü bir kad ındı . Ona bu türbenin ad ını  ve 

ne iş e yaradığı nı , neler için adak adanaca ğı nı  sordum: "her ş ey için! 

dedi. "çocuk, evlenmek v.s." "bu bezler nedir ?" dedim, "sorma i ş te, 

bağ lıyorlar!" dedi. Belediye 6 ay geçince hepsini kestiriyor. Ben 6 ay 

duranları  birer birer kesiyorum. 

Bu adak yerinden Biraz ileride bir kad ın adak horozunu kestirmek 

için adam arıyor. (Adak için horoz lekesiz olacak, ya simsiyah veya bem-

beyaz). Avlu d ışı nda câmiin yan duvarları  kenarında kurban edilmi ş  
horozlar ve yerde uzanm ış  kanları  duruyor. 

Üç Karde ş ler (yan yana üç mezar) den 20 metre kadar yanda, 

kadınlar birkaç basamak indikten sonra dua ediyorlar. Orada su satan, 

ihtiyar bir kad ından aldığı m bilgiye göre, oras ı  "Çifte Gelenler, Çifte 

Gelinler" Türbesi imi ş . Üç İ hlâs (Kulhüvallahi) bir Elham okunuyormu ş . 

Evlenmek, s ınıf geçmek, iş e girmek, çocuğu olmak,... v.s. Adak olarak 

Yasin, Elham gibi bir sure okunacakt ır. Bunun az ilerisinde gene bez 

bağ lanmış  bir yer vard ı . Mendil yırtıp bağ layanları  gördüm. Buna sor-

dum. O da bunun devam ı  imiş . "Yasak ama k ızlar bez ba ğ lıyor" dedi. 

Çifte Gelinler iki k ız karde ş  olup evlenecekleri gece ikisi birden ölmü ş ler. 

Bunun önceki ziyaret ve adak tarz ı  hakkında M. Halit Bayr ı , İ stanbul 

Folkloru adli eserinde şu bilgiyi veriyor: 
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"Çifte Celinler, niş anlı  kı zlar, gebe kad ınlar tarafından ziyaret 
edilir ve bunlara kırm ı zı  ve ye ş il gaz bezleri adan ır. Bu türbeye yaramaz 
çocuklar da getirilerek sandukalar ın etrafında üç defa dola ş tırılır. Fakat 

erkeklerin bu türbeye girmeleri âdet de ğ ildir." (Sf. 153) 

"Türbelerin kap ı s ına dileğ inizi yazman ı z laz ım. Kap ı da yazacak 
yer kalmamış , ama okunamayan yaz ıları  üst üste, bir kur şun kalemle 
karallyorlar." ( İ stanbul Dergisi, 3 Ş ubat 1957, s.9). 

Çifte Gelinlerde de bu toprak münasebeti Ankara ve çevresinde 
görüldüğü üzere mevcuttur; fakat günümüzde burada topra ğa pek 
fazla ra ğbet edilmemektedir. Türbedarl ıkların kaldırılmadığı  zamanlara 
ait a ş ağı daki bilgi toprakla ilgili seramoni bak ımından dikkate de ğ er 
görülebilir. 

"Toprak, türbedar taraf ından bir sene için verilir ve evde yüksek 

bir yerde saklan ır, yahut kad ının yastığı  alt ına konulur. Bu ziyarette 
de adak adanır. Bundan sonra kad ın gebe kal ır ve do ğurursa, ada ğı nı  
yerine getirdi ğ i gibi, aldığı  topra ğı  da Türbeye iade eder. Istenen şey, 
e ğ er bir sene içinde olmazda ilk defa al ınan toprak geri verilerek yeniden 
toprak al ınır ve bu üç kere tekrarlan ır" 125  

Ankara ve çevresinde, hem topra ğı  yerine iade hem de ada ğı nı  
ayrıca yerine getirme, ş ayet murad ı  olmazsa ayni ameliyeyi toprak 
değ iş tirmek suretiyle üç defa tekrarlama gibi bir hareket tarz ını  tesbit 
edebilmiş  de ğ iliz. Bu itibarla bunu dikkate sayan bulmaktay ı z. 

Niyet Kuyusu (Can kuyusu): 

Eyup'te Zeynep Hatun mahallesinde bulunan Niyet Kuyusu bir 
vakitler pek büyük bir ilgi çekmi ş  ve ziyaretçiler s ıra halinde buraya 
gelerek, dileklerini söylemi ş ler, gaipten haber almak istemi ş lerdir. Ev-
liya Çelebi'nin ziyaret etti ğ i bu kuyunun o zamanlardaki ad ının Can 
kuyusu olduğu biliniyor. Bu kuyuya e ğ ilip, kayıp olan insan ve e şya, 
mal hakkında, hırsızlık hakkında bilgi almak isteyenler tarafından bilhas-
sa ziyaret edilmi ş tir. Niyet kuyusuna seslenilerek oradan, sesleni ş e tiz 
sesle cevap verildi ğ ine inanılmış tır. Yalnı z "Kur'an'da zikredilen be ş  
gaipten ba şka her ş eyi bilir, söyler" denilen bu Niyet kuyusu H. 1048 
yı lında Evliya Çelebi tarafından ziyaret edilmi ş  ve şu bilgi veril-
miş tir: "Eyup'ün ş imalindeki mezaristan içinde birkaç hane vard ı r. 
Orada bir beyti kadimde bir su kuyusu vard ır. Birinin bir ş eyi kaybolsa 

125 M. Halit Bayrı , Istanbul'da do ğum ve Çocukla İ liş ikli A.detler ve İ nanmalar, I., H. 

B. H. C. 10, S. III, Ocak 1940, s. 50. Ayr ıl bilgi, Mehmet Halit Bayrı , İ stanbul Folkloru .Istanbul 

1947, Kısırlığ a dair ba ş lıklı  bölümde, 190 ınc ı  sayfada tekrarlanm ış tır. 
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evvela pak abdest al ıp kuyunun yanındaki musalla üzerinde iki rekrt 

namaz kılar ve sonra bir fatihai ş erife okuyarak sevab ını  Hazreti Yusuf 
Aleyhisselâm'm ruhu ş erifine hediye eder. Sonra da: 

Ey sahibi pir ... Hazreti Yusuf S ıddık aşkma olsun, benim filan 
akrabam, yahut filan evladım veyahut zâyi olan türlü e şyam nice oldu? 
deyu kuyunun ağ zından aş ağı  bağı rır. Derhal sual etti ğ i kimse hayatta-
mı  veya kaybolan e şya isim ve resmi ile nerede ve kim u ğ urlad ıysa ve 
dery ada ise aç ıktan açığ a bildirir. İnce bir seda zâhir olur. Gayet garip 
bir hikmeti aciptir ki s ırrına akıl erdirmek mümkün de ğ ildir. Bu kuyu 

her neden sual edilse haber verir Lâkin mügayyebat ı  hamsei Kur'aniye'- 

den sorulsa istihzadan ba şka cevap şudur etmez. Mesela: 

— Karnımdaki erkek midir kı z mıdır diye sual eden kadın: 

— Aracık ye! .. cevab ını  ahr. Hattâ bunu birkaç kere mü ş ahede 

ettim. Görmezden evvel vukuuna iyice inanamazd ım. Hattâ bir kere 
kuyudan: 

— Osman dayım hayatta midir? diye sordum: 

— Edincik ş ehrinde un alıyor, yakında gelir: cevab ı  zâhir oldu. 

On üç gün sonra Osman day ım gelince: 

— Mah Şubatın yedinci pazar günü nerede idiniz ve ne yap ıyordu-

nuz ? diye sordum: 

— Edincik şehrinde un alıyordum! diye yemin etti. "Vallahü 'Mem 
esrarehu" İ brahim Hakkı  Konyalı  bu hususta şu bilgiyi veriyor: 126 

"Hadikatülcevami Sahibi Hüseyin Efendi Zeynep Hatun camüni 
yazarken bu niyet kuyusundan da ş öyle kısaca bahseder: " Ve bu ma-
hallede bir hanede bir kuyu olup her ne niyet için naz ır olunur ise görü-
nür deyu mervidir. Hala çok kimesne nazar ederler. Arka taraf ında 

Gümüş suyu nam mahalde vaki çe şmeden evaile Gümü ş  sakaları  saraya 

kahve için su götürürlermi ş ." 

Evliya Çelebi Can kuyusundan bahsederken "kadim bir ev"in içinde 
olduğunu söylüyor. Ayvansarayh Hüseyin Efendi 12. Hicret asr ında 

kuyunun ziyaret edildi ğ ini kaydediyor. Tekkeleri ve, türbeleri kapatan 
kanun mer'iyete girmeden evvel bu kuyunun dertli seslere cevap verdi-
ğ ini her İ stanbullu bilir(!)" dedikten sonra bu mahalli ziyarette. gitti-
ğ ini, 27 çe ş it sümbül aras ında bulunan bu yerdeki bahçede" iki kuyu bir 
mezartaşı  ve bir de namazgâh mihrabcığı  "bulunduğunu ve kuyu hak- 

126 Evliya Çelebi, C. I. S. 399. 
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kında kendisine bilgi verildi ğ ini anlatıyor:" Kuyu çok derindir. 40 ku-
laç urgan sark ıtt ık, dibini bulamad ık. Vaktiyle kuyuya bir bakraç 
düşmüş , Eyüp kiıyusundan çıkmış tır." 127  

İ . Hakkı  Konyalı  yanında Kuyuya seslenen v,e kendisine piyan-

godan büyük ikramiye ç ıkıp çıkmıyaca ğı nı  soran kad ının cevap alama-
dığı n:1 kaydettikten sonra, yosunlu suyu ve bir ölü gözü parlald ığı  olan 

kuyunun Bizanslılardan geçip ya ş adığı nı  ileri sürüyor. 

Evliya Türbesinin topra ğı , ta şı  yanında önceleri türbenin kap ı  
anahtarının bile mühim bir mevki aldığı nı , Ankara'da olduğu gibi diğer 

illerde de görmekteyiz. Bu meselenin tahlilinde üzerinde durulmay ı  
gerektirdi ğ inden belirtiyoruz: "Eyup Türbesine biti ş ik bulunan Be-
ş ir Ağa Türbesinin kapı  anahtarı  çocuğ un ağ zına sokularak bir kaç defa 
çevrilir. Ve bu suretle kilitli olan dili aç ı lmış  olur." 128 

Eyüp Sultan'da birde çar şı ya doğ ru Havlucu Dede'ye başvuran-
lar O'na havlu, renkli pe şkider adamaktad ırlar. Oraya yaln ız havlu 

adamrmış . Bu şekilde yalnız havlu adanan dedeye Ankara'da rastla-
madık. Havlucu Dede'nin sandukas ının üstü havlularla dolu idi. 

Henüz ne ş riyata intikal etmemi ş  "Evliya Selvisi" murat ve ada-
ğı na dair gözlemlerimizi de k ısaca sunmak istiyoruz: Eyup Çevresindeki 
bir "Evliyanın selvisi"nden, evliya yan ındaki selvi ağ acından dal ko-
parıhyor, sonra da türbe ba şı nda dua ediliyor, " Şu işim olursa ..." diye 

adak adamyor. Selvi dal ını  ahp evlerine götürüyorlar. Dilekleri oluncaya 
kadar o dal ı  evlerinde saklıyorlar. Muratlar ı  olunca selvi dalını  alıp 

mezara: geri götürüyor ve oraya b ırakıyorlar. Burada da selvi dal ını  geri 

verme bir adama ş eklinde tezahür ediyor. 

Eyüp'de ta ş , tuğ la yap ış tı rılan, kurban adanan, mum yak ılan 

muhtelif türbeler mevcut. Halk ın bir ço ğu bunların kim olduğunu 

bilmeden geliyorlar. Hatta soruldu ğu zaman yanl ış  adlar ileri sürüyor-

lar. Üzerilerindeki kitabeye hiç uymayan bu türlü ziyaretçilerin ve adak 

yerlerinin tahlili, piskolojilerinin gözlemleri üzerlerinde durulmaya de ğer. 

Eyüp Sultan bahsini, buraya gelenlerin kültür, zenginlik bak ımın-

dan karışı k olduğunu, hususi arabalarla, çok şı k kıyafetlerle zengin kim-

selerin geldiklerini, Eyüp Sultan'a Bizans devrinde de ( ş ifalı  suyuna 

v.s.) ba ğ lı lık gösterildiğ i gibi, Ankara'da Hac ı  Bayram semtinde bir 

127 İ . Hakkı  Konyah, Niyet Kuyusunda Gaipten Haber, Her Hafta, C. 7. Sa. 84, 

5 Şubat 1949. 

128 Mehmet Halit Bayr ı , istanbul'da Do ğum, Çocukla iliş ikli .idetler ve inanmalar, H. 

B. H. C. 1 .0, S. 113, Mart 1941, s. 104. 
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sokakta kom şumuz bulunan bir rum kad ınının bir iş inin olmas ı  için 

"Mevlid" adadığı nı  kaydederek bitiriyorum. 

Ahmet Turani Hazretleri: 

Battal Gazi'ye yenilerek önce h ıristiyanken bilâhare müslüman olan 
Ahmet Tartar' ın bakımsı z haldeki türbesi Dolmabahçe çevresindedir. 

İ slâmhk uğ rundaki mücadelesinde ş ehit olan Ahmet Turani'nin türbesi 

önünde 9 Mart'ta seyyar bir kilise kuruluyor ve buraya yüzlerce H ıris-

tiyan gelerek, bu türbeden ve ayazmadan ş ifa diliyor, muradda bulu-

nuyor, mum ad ıyorlar. Hem müslümanlar hem de h ıristiyanlar tarafın-

dan ziyaret ediliyor. 129  

Telli Baba: (Telli Dede) 

Hakkında türlü söylentiler olan, Bo ğaziçinde Sarıyer'e yakın Telli 

Gelin, daha çok Telli Baba diye tan ılan kimse, babas ına has ım birisiy-
le evlenmek üzere kay ıkla Karadeniz'e ilerleyince, babas ının adamlar ı  
tarafından ya kayık devrilip ölüyor veya öldürülüyor, sonra duvakh 

ve telli haliyle getirilip- bu yere gömülüyor. Telli baba, denize naz ı r 
yüksek bir yerde gömülü olup yan ında ufak bir mescid, a ğaçlar ve su 

bulunmaktadır. Bilhassa genç k ı zlar veya anneleri k ızlarının evlenmesi 

dileğ iyle adak ad ıyorlar. Burada ikinci olarak ev veya daire sahibi olmak 

üzere dilek ve adaktabulunuluyor.Üçüncü olarak Ş ifa için ziyaret ediliyor. 

Sanduka üzerindeki telden al ınıyor. Müslümanlar tarafından Ya-

kındaki mescid de 2 rekât namaz k ı lınıyor, dua ediliyor, tel saklaruyor, 

dilek gerçekle ş irse tel iade ediliyor. Adaldar, telin iadesi ıı den ba şka, 

mum, süpürge, kurban, ba ğış tır. Buras ı  her dine mensup insan ta-
rafından ziyaret edilmektedir. 

Helvacı  Baba: 

Helvacı  Baba'nın Ş ehzadeba şı  Camii bahçesindeki bo ş  mezar ı  da 

ziyaret edilmekte, dilekte bulunulmakta ve adak adanmaktad ı r. 

Helvacı  Babanın kemikleri 1960 veya 1961 yıllarında, halkın teha-

cümünü önlemek maksadiyle gece yar ı sı  buradan me şçhul bir yere ta-

şı mp gittiğ i halde aynı  ilgi devam etmektedir. Cuma günleri helva 

adağı  da ğı tılan bu yer hakkında hemen baz ı  ş ahıslar, muhtemelen ç ı -
karları  olanlar tarafından bir rivayet yay ılmış t ır. Mezar ın naklinden sonra 

ada ğı  olan ve Helvac ı  babayı  ziyarete gelen bir kad ın boş  mezar kar-

şı sında ne yapaca ğı nı  ş aşı rmış  ve bir zat ın "Ruhu mübarekleri o civar-

dadır. Yine aynı  mahalle gidip ada ğı nı  yerine getirebilirsin" denmesi 

129 Aysel Okan, İ stanbul Evliyalan, 1961, S. 124-128. , 
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üzerine bu kadın orada helvas ım dağı tmış  ve böylece yeniden bu ziyaret 

rağbete mazhar olmu ş tur." Helvac ı  Baba'ya adanan helvalardan en 

fazla çocuklar istifade etmektedir. Dün de yüzlerce ziyaretçi, tak ım 

takı m boş  mezar ın yanında Çı nar Ağ acı nın etrafında 7 tur yap ıp dilek-

lerini ve adaklar ını  söylemiş ler, ev ve evlenmek isteyenler ta ş lardan 

planlar çizmi ş ler, çocuk isteyenler de ç ınarın dallar ına minyatür sal ın-

caklar asm ış lard ır. " 130 

Istanbul'daki türbe, kuyu ziyaret yerleri, ta ş  toplama, ta ş  bırakma 

adetleri, Cuma günleri ziyaretler, türbe, mezar etraf ında 3 veya 7 defa 

dönüşler ve bunlar aras ında benzerlik gösteren taraflar vard ır: Laleli 

Baba, Ş eyh Vefa, Ş eyh Yalıya Efendi, Selami Ali Paş a Hazretleri, Tak-

keci Baba, daima yanan mumlar içinde "askerlerin evliyas ı" Sofu 

Baba (Istanbul Evliyalar ı , S.144-147)", I ş çiye Kuvvet, esnafa r ı zık veren" 

Deryali Ali Baba ( İ stanbul Evliyalar ı , S. 148-151), Zembili Ali Efendi, 
Yavuz Er Sinan, Çar ş amba'da Zincirlikuyu'da "Borçlular ın Babas ı" 

Nurettin Cerrahi ( İ stanbul Evliyaları , S. 189-191) ... çevrelerinde ş öh-

ret yapmış  ermiş  kiş iler sayılırlar. 

Azizler, Azizeler, Ayazmalar: 

Istanbul'da Hiristiyanlatr tarafı ndan ziyaret edilen ayazmaların 

sayı ları  126 n ın üstündedir."' 

Rumlar bu ayazmalar ı  kutlu, sularını  ş ifalı  (göz hastal ıkları , meme 

ve süt hastal ıkları , sı tma, mide ve barsak hastal ıklarını  iyi ettiklerine inan-
dıkları  gibi, zengin olmak, i ş lerinin iyi, k ısmetinin açılması  gibi maksat-

larla ziyaret edilen, suyu içilen kutlu tan ınmış  "kuyu, kaynak, p ınar" 
lar vard ır. Bunlar bir hıristiyan azizinin veya azizesinin ad ını  taşı r-

lar. "Kuru Çe ş mede Dimetriyos ayazmas ımn sağ  duvarı  ortas ında meme 

ş eklinde kabartmalar mevcuttur. Ayazmaya gelen kad ınlar rahip ta-

rafından taziz edildikten sonra bu kabartma memeleri üç defa öperler. 
Bu hareket bir sayg ı  niş anesi olup kad ınların meme ve süt hastal ıkların-

dan kurtulmalar ına yararm ış ". (Sf. 747). Burada üç defa öpme hareketini 

görüyoruz. Yedi defa yap ılan hareketlerde vard ır. "Hasköyde Ç ıksalın 
Ayazmas ının suyundan Yedi kere içenlerin, yahut bu s u ile y ıkanan-
ların sı tmadan kurtulacaklar ına inanı lır" (Sf. 748). "Kas ım Pa ş a'da 

Aya Parazköy Ayazmas ının suyu ise mide ve barsak hastal ıklarının 

tedavisinde kullan ılır. Mide ve barsak hastal ıklarından ş ikayeti olan- 

130 Helvacı  Baban ın Boş  mezar ı  ziyaretçilerin ak ınına uğ ruyor, Yeni Sabah, 6 Nisan 

1963. (Resimlidir). 

131 Mehmet Halit Bayrı , Istanbul ı linde yer adları-X-Ayazmalar, kaynaklar, T.F.A.C. 

2, S. 47, Haziran 1953. 
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ların bu ayazman ın suyunu fas ılasız yedi defa içtikten sonra dertlerinden 

kurtulaeaklarma inan ılır" (Sf. 748). 

Ankara'da halen ziyaret edilen bir ayaz ına tesbit etmi ş  değ iliz 

yalnız, elli yıl kadar önce, Hisar önündeki bir kiliseye gidildi ğ i, orada ayr ı -

ca para yap ış tırıldığı nı  öğ renmi ş  bulunuyoruz. 0 zamanlar Ankara'daki 
hıristiyan az ınlık bununla ilgili imiş . Günümüzde bu kaybolup gitmiş tir. 

Ankara'dan Ermeni ve daha küçük bir az ınlık te şkil etmiş  olan 

hıristiyanlar ın (Rum, Katolik v.s.) ayr ılması  üzerine Ankara'n ın baz ı  bağ  
semtlerindeki ayazmalarda (Dikmen, Keçiören, Etlik) unutulup gitmi ş tir. 

Istanbul'daki ayazmalar ve azizlerle azizelerin bulunduklar ı  yerler 

yalnız birer ziyaret yerleri olarak de ğ il ayni zamanda birer adak yeri 

olarak da me şhurdur. Yaln ız, buralarda adanan umumiyetle mum ve 

paradır. Bunlar içerisinde incelediklerimizden ikisini burada aç ıklıyarak 

Müslüman adak yerlerine benzeyen ve benzemeyen taraflar ın' ortaya 

koymak istiyoruz: 

Yeniköy Ayazması  (Yukarı  Yeniköy): 

Bir tepenin yamac ında, yol kenar ında, ağ açlıkh bir yerdedir. Bir 

parmakl ıkla çevrili yerde iki büyük ç ınar ağ acı  bulunuyor. Ayazmaya 

yakın olan ağac ın üzerine yüzlerce, iki ad, bir erkek bir kad ın, yanyana 

ve bir kalp ş ekli içerisinde yaz ılmış . Daha do ğ rusu bıçakla kazılmış tı r. 
Bir kap ıdan Ayazma kısmına giriliyor. Tam kar şı da bir buçuk metre 

kadar geni ş lik ve yükseklikte bir oyuk vard ı . Bu oyuğun üstünde -F i ş a-

reti vazedilmi ş ti Zemin kı sımdaki kuyunun üstü ta ş la örtülmü ş tü. 

Kuyunun suyundan almak üzere bir alimünyum tas, yanda duruyordu. 

Su epeyce so ğuk, biraz kekremsi bir kuyu suyu idi. Kuyunun su alma ğ a 

gelene göre sol taraf ında bir kap içinde iki mum yanıyordu. On tarafta 

mum yakmağ a mahsus (mumluk) yer vard ı . Ençok hıristiyanlar (ço ğun-

luk ortodoks), nadiren h ıristiyan olmayanlar bu kuyudan ald ıkları  su 
ile ellerini yüzlerini yıkıyorlar; gözü, vücudu a ğ rıyanlara iyi geliyor-
muş . Odanın sol yanında para atmak için kilitli, duvar içi bir kasa vard ı . 

Gene kö ş ede mum yakmak için bir yer bulunuyordu. Duvardaki izlerden 

buralarda, ikonler, resimler, süsler bulundu ğu anlaşı lıyordu. Evvelce 

boncuklu süsler de varm ış . Ayazmanın her tarafı  açık olduğundan kıy-

metli olanlar kald ırılmış . Buraya kad ın, kız ve çocuklar teker teker veya 

kafileler halinde geliyorlard ı . I ş inin olmas ı , kısmetinin aç ılması  için 

geliyorlarmış . Bu ayazmaya mum ve para adan ıyor ve oradaki kasalara 

at ı lıyor. Bununla beraber kö ş ede bağ lanmış  bir bez de sallan ıyordu (be-

yaz). Ayazmadan ş işelerle su ta şı mak için iki çocuk bir genç k ız ve 
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bir kadın geldi. Bu suyu evlere da ğı tıyor ve buraya kadar gelemiyen-

leri Ş ifa niyetine yıkıyorlarm ış . Bu su çok mukaddes tanındığı ndan diğer 

sulara da kat ıyorlarmış . Zemzem gibi elden ele dola ş tırı lıyor. Aynı  
su kilisede de baz ı  ayinlerde kullan ı lıyormuş . Tarihçesi bir rivayet de 

olsa buna büyük bir taassupla inan ıyorlard ı . Hz. Isâ burada çoma ğı nı , 

asas ını  vurmu ş  su ç ıkmış . Yakın bir tarihte buras ını  bir Islam yap-

tırıp, hayrına arazisinden ay ırmış . Ayazmanın dış  camının üzerinde (-F ) 

iş aretleri ve dili ç ıkmış  iki ayaklı  kurt gibi kuyruklu bir ejder resmi 

vard ı . 

Orada durup ayazmaya bakan bir müslüman kad ınına, uygun 

bir takdikle, bu ayazmaya inan ıp inanmadığı nı  sordum: "Hay ır, hiç 
inanmıyorum. Yaln ı z. Isa'y ı  peygamber tan ırı m, okadar." dedi. 

Ayazmaya en yak ın olup, bilhassa sevdal ılar tarafından çok büyük 

bir ra ğbet gören ç ınar a ğ acındaki adlar ı  inceledim. Pek yak ın kaz ındığı  

belli olan ad (bir kalb içinde yer alm ış ) "Nadya-Despina" idi. Yaz ılar 

ın çoğu rumca yaz ılmış tı  Ba ş  harfleri gösteren rumuzlar da doluydu. 

Yüzlerce addan yaln ız iki Türk ad ı  buldum: "Suna-Mehmed, 7-8-1955". 

Kap ıya yak ın olan öbür ç ınar ağ ac ında hiçbir ad, rumuz yoktu. A şı k-

ların adak yeri bu ç ınar a ğ acı  imiş  Ada ğı  da yandaki ayazmaya mum 

ve para idi. 

Bu ayazman ın yakınında bir mezar olup olmad ığı nı  soruş turdum, 

menfi cevap ald ı m. Ara ş tı rd ı m, mezara benzer bir ş ey bulamad ım. 

Panayia Ayazması , Azizi: 

Aş ağı  Yeniköy'de, Sudolab ı  Soka ğı nda epeyce tan ınmış  Panayia 

Ayazmas ı  denilen yeri de inceledim. D ışı  temiz bir ş ekilde yap ı lm ış , 

(1950 yılında onarılmış ), ufak bir türbe tarz ında idi. Rumlar ın aziz-

lerinden Panayia burada gömülü imi ş . 8 yıl önceye kadar buras ı  harap 

bir ah ır halinde bulunuyormu ş . Bir papaz bu mezar ı  oradan kald ırtıp 

kilisçye naklediyor. Üst üste iki gece Panayia rüyasma girerek eski ye-
rine naklini istiyor. Böylece tekrar önceki yerine naklediliyor. Kilitli 

kap ıyı  ihtiyar bir Rum kad ınına açt ırdık. Içerisine 6 basamak merdi-

venle iniliyor. Mermer yap ı . Tam kar şı da bir oyuk ve üzerinde (+) i ş a-

reti vard ı . Bu oyuğun çevresi, ikonlarla süslüydü. Hz. Isa'n ın ve Hz. 

Meryem'in birçok, çerçeveli, renkli resimleri vard ı . Birçok gümü ş  ka-

bartmalar da bulunuyordu. Sol tarafta s ı ra s ıra mumlar dizilmiş ti. Üzer-

lerinde fiatlar ı  10 ve 15 kuruş  olarak yaz ılı  idi (Ağustos 1957 rayici). 

Onların yanında para atma ğ a mahsus kumbaralı  bir kasa vard ı . 

Tek oda halindeki bu yerin bütün duvarlar ı  hıristiyanlar tarafından, 
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kendilerince muteber resimlerle, ufak i ş leme ve kabartmalarla siislü, 

tavan k ısmında büyük avizeler vard ı . Rumca olarak, sol tarafta mozaik 
bir kitabe, 1950 tarihli bir yaz ı  vard ı . Ihtiyar Rum kad ını  yarı  bir Türkçe 

ile: "Bu bizim milletten. Ne murat var, dile, yak mum. O, hemen olur, 

mutlak olur. Bu bizim milletten." diyerek iftihar ediyordu. Benim gi-
riş imi gören 8 ya şı nda, ilkokul birinci s ımfından ikinci s ınıfına geçmi ş , 

müslüman bir Türk kı zı , o çevrede ö ğ rendiğ i Rumcas ı  ile: "Burada Allah 

yat ıyor," dedi. Panayia Allah demek mi ş . Onun hatas ını  düzeltiyorum: 

O anlama gelirmi ş . O sırada içeriye giren o semtten olup bunun met-
hini duyan fakat bir fırsat zuhur edip içeriye girerek bakamam ış  olan 

elli yaş larında kadar bir Müslüman kad ın, rumlar ın ve manzaramn 

tesiri ile: "mum yak ıp adasak m ı  ?" diye sordu. Merak ederek içeri 

giren 60 ya şı nda bir diğ er Müslüman kad ın ise, günah i ş lemekten endi ş e 

ederek bana sordu: "acaba günah m ı  iş lemi ş  olduk ?" "hayır, tarihi 

bir eser, bir müze gibi ziyaret ediniz" diyerek onu teselli ve tatmin ettim. 
Beraberce d ış arı  çıktığı mız zaman bu kad ınların islâmiyet ve diğer din-

ler hakkındaki bilgi durumunu inceledim. 60 ya şı ndaki han ım, "ben 

Isa'dan bile dilekte bulunmam, Peygamberdir. Dilersem Allah' ımdan 

dilerim diyordu. Bu hanım Yeniköylü değ ildi. Orada bir akrabas ına 

misafir olarak gelmi ş . 50 ya şı ndaki diğer han ım Yeniköylü buraya 

yerle ş miş . Rumlardan buralar ın daima övüldü ğünü iş itmiş . Onların 
ş ifa bulduklarına, muratlar ının olduklarına dair konu ş maların dinle-

miş . Adak adamakta bir mahzur görmüyor. Fakat islâmiyet hakk ındaki 

bilgisi zayıf. Hz. İ sa ile Hz. Muhammedi ça ğ da ş  sanıyor. 8 yaşı ndaki 

kı z çocuğunun anneannesi de geldi; o bana bizim türbelerimiz mi 

daha güzel, bu mu? diye soruyordu. Bu ziyaret yerine nadiren de olsa 

muhitteki ortodokslar ın telkin ve tesiri ile gelen Müslümanlar mevcut-

muş . Bir adak ad ıyorlarmış . Yaptığı m ara ş tırmada, Romanya'dan 
göçmüş , üniversite tahsili olan bir Türk kad ının ayazmalar hakkındaki 

şu gözlem ve düşüncesi ile kar şı la ş tım.: "Romanya Türkleri hiç bir 

ayazmaya gitmiyorlar. Burada ayazmalara gidip adak adayanlara 

ş a şı yorum" dedi. Bir ayazma önünden geçerken baz ı  müslüman olmas ı  
muhtemel kad ınların ellerini aç ıp dua ettiklerini, adak (mum) adad ık-

larım gördüğünü söyledi (Be ş ikta ş  çevresinde bir ayazma). Papaz ın 

buraya nakli için de "Hiristiyanlar ın ziyaret edece ğ i kilise yerine her-

kesin gidebilece ğ i bir yeri tercih etmesi mümkün; rüyay ı  da kendi 

kendine yaptığı  bir telkinle görmü ş  olacak" diye bilgi vermek istiyordu. 

Panayia'da su yok. Mum yakma ğa mahsus yerler ve mumlar 

var. Para atma ğa mahsus kasadan yukar ı da bahsetmi ş tim. Ayrıca 

ihtiyar rum kad ını  masa üstüne bir tepsi koymu ş . Içeri girenler oraya 
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da para b ırakıyorlar. Bu para türbedarl ık, bekçilik yapana mahsus. 

Kasa adakla ilgili. Içerde ayr ı ca bir kanepa ve üç sandalye vard ı . Zeytin 

yağı  kab ı  iç4sinde (-I-) ş eklinde dört yaprakl ı  bir çiçe ğ in izerinde 

yanan iki mum vard ı . Ayni zamanda bu ya ğı n içinde yüzüyordu. Yeni-

köydeki mütaass ıp rumlar her meslek ve kültürden, bilhasa kad ınlar, 

kızlar, çoçuklar, "Yukar ı  ayazma; suyunun ş ifasma inandıkları  gibi 

buna da taassup derecesinde inan ıyorlar. Adak ad ıyorlar. Ayrıca 

buras ını  kim olursa olsun, övüp propa ğanda ediyorlar. Büyük Ada 

daki Aya Yorgi Ayazmas ına da bazı  islâmlarm gittiklerini, övüne-

rek söylüyorlar ve herkesi ça ğı rıyorlar. 

Burada Çengelköy'deki, çok büyük şöhreti olan ayazmadan da bah-

setmek faydal ı  olacakt ır. Ortodoks halk ın (Rumlar) y ı lın belirli bir 

gününde akın akın Çengelköy'deki ayazmaya giderler. Lâternalar çal ınır, 
topallar, de ğnekle yürümeye çal ış anlar, ve binlerce rum ş ifasma inan-

dıkları  sudan içmek üzere, oraya ko ş arlar. Buray ı  ziyaret ve adama 

Bizans devrinden beri ayni ilgi ile devam ediyor. "Vapurlar, sandallar, 

otobüsler, dolmu ş lar, hususiler, yayl ılar, motosikletler, Istanbul'un 

zengin, fakir bütün rumlar ını , çocuklar ını , hatta yatalak hastalar ını  bu-
raya ta şı yıp duruyorlar ... Ortodoks olsun da, bugün bir lâhzac ık için 

bile olsa, buraya gelmesin, bu mübarek ayazman ın parıl parıl musluk-

lardan gürül gürül akan suyundan doya doya içmesin, bu mümkün 

mü? Hatta ayzmaya ad ını  veren (azizin) ş efaat ına nail olarak ş ifa 

bulmak ümidi ile tâ bilmem nerelerden gelen nice nice topallar, inmeliler, 
sakatlar var ki, geceyi bile burada, bu ay ayazman ın altında, gözlerini 
kırpmadan geçiriyorlar ve sonra ... "i ş te bakın!" Koltuk de ğnekleri şu-
rada duruyor. Kendileri sapsa ğ lam olarak yürüye yürüye biraz evvel 
gittiler." Ş üpheye dü şüp de "sahi mi ?" demeye kalm ıyor:" tan 4 sene 

yatakta idim. Bu y ıl tavsiye ettilerde geldim. Daha do ğ rusu sedye ile 
getirildim. İş te, dünden beri ayaktay ım. Bu iş e siz de ş a ş ars ınız ben de... 
Ne denir, mücize!" diye kar şı nıza dikilen canl ı , dünyaya yeniden 
gelmiş  gibi keyifli keyifli gülüp duruyor. Fakat ayazmaya gelenlerin 
hepsi dertli de ğ il ... Sapasağ lam, hatta, hiç gam ve kasavetleri olma-
dığı  herhallerinden belli, şen ve sat ır çiftler, yeni evliler, ni ş anlılar, 
sevdalılar da bu yolun yolcusu: "sevaba girmek günah mi? İnsan ne 
kadar mesut ve bahtiyar olsa, yine Allah'dan bu saadetinin devam ını  
istemez mi? Sa ğ lık ve âfiyet dilemez mi?" 

Sevaba girmek için, ayazmay ı  erkân ve âdâb ına riayetle ziyaret 
etmek gerek: kap ıdan içeri girerken, bayramhklar ını  giyinmiş  güler 
yüzlü kı zların sundukları  boy boy mumlardan dilediğ iniz kadar al ıp, 
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parasını  da panl parıl pirinç tepsiye b ırakıp bu mumlan içerideki, yan ıp 

duran diğer mumların yanına kum satha yerle ş tireceksiniz. Ondan 

sonra, ayazman ın durmadan akan billfı r gibi suyundan kana kana içecek, 

isterseniz yüzünüze gözünüze de avuç avuç serpip sürecek ve duvar-

larda s ıralanmış  aziz ve azizelerin çerçeveler içindeki resimlerini ve bu 

arada ayazmaya ad ını  vereninkini tekrar tekrar öpüp kö ş ede heykel 

gibi dimdik duran kara cübbeli, sakall ı  papazın karşı sında saygı  ile 

duracaksınız. Papaz sa ğ  elindeki gümüş  haçı , okuya okuya, alma, 

omuzlara ve gö ğ se, nihayet dudaklara dokundurarak, dini merasimi 

yap ıp biririyor. Bu merasim ve dua esnas ında, dile Tanrıdan ne diler-

sen: kısmetin mi kapalı , baht ın mı  yer değ il, iş lerin mi bozuk, kalbin 

mi'yanık, ümidin mi kırık, eş in mi vefas ız ? Ortodoksluğun namlı  
lokman hekimiyüz y ıllardan beri oldu ğu gibi, yine ş efaatç ı  . ,9 132 

Bu ziyaret, dilek ve adak seramonisinden sonra alkollü bir e ğ len-

ce fasl ı  baş lıyor. Baz ı  ş ahıslar Çengelköy'deki ayazma ve kiliseye ve azi-

zine karşı , bunlar uydurmad ır, asil hakikisi bizim Kuzguncuktakidir 

diye bir iddiada bulunuyorlar. Kuzguncuk'taki ortodokslar "kendi 

(Aya Pandelimo) ayazmalan", kiliseleri ile iftihar ederek gerçek, ş ifalı  
ayazmanm kendi semtlerinde oldu ğunu ısrarla söylüyorlar. Bu şüphenin 

giderilmesi için ilmi bir tahta ve ara ş tırmadan ziyade, ş ahıslar, ayni 

günde bir de Kuzguncuk'taki ayazmay ı  ziyaret ediyor, mum yak ıyor, 

dileklerde bulunuyorlar. 

Ankara ve çevresinde hocalar ın riyaseti alt ında bir adak âyini ya-

pıldığı na dair ufak bir i ş arete rastlam ış  değ iliz. Bilâkis, Ankara cami-

'erinin, türbelerinin birçoklar ıncla, Güdül'de, Eyüp Sultan'da.. din 

adamları , hocalar, mum yakma ve bu tarzdaki adaklarla mücadele et-

mektedirler. Istanbul'daki adak yerleri ile Ankara'dakileri mukayese 

ederken bu noktay ı  da tebarüz ettirmemiz gerekiyor. Mehmet Halit 

Bayrı  İ stanbul Folkloru hakkında dikkate sayan bir ayazmadan bahset-

mektedir. Bu ayazma, Hasköy'de yahudi mezarl ığı  içinde olduğu halde 

burasını  musev iler değ ilde, rumlar ziyaret etmekte, ayazman ın suyun-

dan yedi kerre içerek veya bu su ile y ıkanarak s ı tmadan kurtulmak 

istemektedirler. Söylentiye göre s ıtmaya kar şı  çok tesirli imi ş , museviler, 

rumların bu ziyareti ve ayazma ile hiç ilgilenmiyorlarm ış  133 . Tabiatiyle, 

mum adama da bu suretle yerine getirilmi ş  oluyor. Ankara çevresinde 

132 Kandemir, Istanbul'da bir Pamir'', İnci (dergisi), S. 21/5,8 Eylül 1952, s. 43-45. 

Burada ayni zamanda bir panay ır kuruluyor. Bu röportajda bütün merasime, se-

ramoniye dair foto ğ raflar•çekilmi ş tir. 
133 Mehmed Hâlid Bayrı , İ stanbul Folkloru, İ st, 1947, Sf. 144. 

• 
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de ba şka dinden bulunanlara ait bir mezarl ıktaki yer, ziyaret maksa-

diyle kullanılmakta, adak adanmamaktad ır. Istanbul'daki adak, zi-

yaret yerleri ile kar şı la ş tırmada bu ciheti de belirtmek isteriz. İ stanbul-

daki ayazmalarla baz ı  islam halk ın ötedenberi bu ayazma ş ifas ına 

inandıklarma dair Evliya Çelebinin 134  Eyüp'ten Ka ğı  thane'ye giden 

yol üzerinde yüksekçe bir tepede, a ğ açlar aras ında bulunan (Küplüce 

Ayazmas ı ) hakkındaki medihkâr "abu hayattan ni ş an verir" sözü ile, 

suyun lezzetini ö ğü ş üne rastlamaktay ı z. "Halkın rivayetine göre s ı tmaya 

tıı tulanlar, sabah namaz ı  vaktinde üç defa bu sudan içtikleri takdirde 
s ı tmadan kurtulurlarm ış ." Ayazmalar, azizler ve adakla ilgileri dolay ı -

sile k ı saca üzerinde durdu ğumuz bu yerlerin mahiyeti hakk ında M. 

Halit Bayrı 'nın: "Ayazmalarm kutlu say ılmas ı  ve sularının ş ifalı  telâkki 

edilmesinin sebebi Türk fethinden önce s ık s ık muhasara ve tazyike u ğ ra-

yan İ stanbulda surlar d ışı nda su tedarikine imkân kalmad ığı  zaman-

larda halkın su ihtiyac ını  mümkün mertebe kar şı lamış  ve ş ehri susuzluk-

tan do ğabilecek tehlikelerden koruma ğa yard ım etmi ş  olmasıdır "5, 

gibi Dinler Tarihi, Din Pisikolojisi ile ilgili ve bağ lant ı  dışı nda, ap-
ayrı  bir men ş ee dayand ırmas ım yaptığı mız incelemelerle pek de do ğ ru 

bulmadığı mızı  itiraf etmek isteriz. İ stanbul muhasaras ında halkın su 
ihtiyac ını  gideren birçok sarn ıçlar, kuyular da mevcuttu. Onlar ın da 

böyle bir dini ziyaret, murat ve adak yeri halinde kulan ılması  gerekirdi. 

Bundan ba ş ka İ stanbul surlar ı  dışı nda kalan bir çok ayazmalar 

da mevcuttur. Anadolu'nun bir çok yerlerinde de ayazma vard ır. Üs-

telik tarihen de eskidir. Gerek Bo ğaziçinde, gerek Yakac ık ve bir çok 

yerlerdeki ayaznı alarm muhasaralarla de ğ il, kilise, mezar, ke ş iş ler, 

tepe, a ğ açlık, havadan yerler v.s. olmas ı  gibi bir çok sebeplerle, hatta 
su kiiltü ile ilgisini dü ş ünmek gerekir. 

Zuhurat Baba: 

Bakırköy'de ünlü olan, s ıkınt ı , dert içinde olanlar ın ba ş larına zor 

bir i ş  gelenlerin, ziyaret ettikleri evliya, Zuhurat Baba soka ğı nın bir 
yan ında, ağaçlar alt ında bulunan Zuhurat Baba'd ır. Ziyaretçisi bol-
dur. Ziyarete gidenlerin dinlenme ve namaz k ılmaları  için bir oda vardır. 
Her gün ziyaretçiler gelirler. Ba ş ar ı  dileğ i, çocuk dile ğ i v.b. dilenir ve 
adak adan ır. Ayrı ca dileklerin olup olm ıyacağı m anlamak üzere, oradaki 

büyük bir ta ş a, küçük ta ş lar yap ış tırma denemesinde bulunmak suretiyle 
uğ ra şı lı r. 

134 Evliya Çelebi, Seyahatnâme, C. I, 1314, 

135 Mehmed Halid Bayrı , İ stanbul İ linde Yer Adları  —X—, Ayazmalar, Kaynaklar,T.F.A., 

C. II, S: 47, Haziran 1953, s. 747. 
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Çatalca'da Ziyaret ve Adak Yerleri: 

" İ tikadat' ı  bâtıla" baş lığı  altında Çatalca ve çevresindeki bir çok 
inaçlar ı , bilhassa s ıtmalı  hastalara sö ğüt dal ı  içirilmesi, kollara ve ayak 
bileklerine iplikler ba ğ latılması , "maruf dedelere, babalara; "rabd ı  kalb 

edilmesi; gibi hususlar kısaca belirtildi ğ i gibi, Garip Dede, Emir Sultan, 

Terkosta Kas ım Baba, Hadım köyünde Hadım Baba.. dede, baba adl ı  
6 zat ın daha adlar ı  sayıldığı  gibi, daha bir çoklar ının bulunduğu aç ık-

lamyor. Bunlar ziyaret ve adak yerleridir. Balkan Sava şı  s ırasında bu 

türbelerin bulundu ğu ve baz ılarına Bulgarlar hakaret etmek istemi ş ler-

sede ba ş larına bir takım mahiyetini tahlil edemedikleri vak'alar ın gel-

mesi üzerine papaslar ına müracaatla, onlardan, oralar ımn mübarek, mu-

kaddes yerler olmas ı , dokunulmamas ı  gerekti ğ i hakkında talimat ald ık-

larını , baz ılarım yıktıkları  halde, parmakl ıkla çevirmek zorunda kald ık-

larını  ve ayrı ca daha önce bunlar ın birçok kerametleri, efsaneleri hak-
kında bilgi verilmekte ve bilhassa "Bulgarlar zaman ında bile türbeler 

civarında domuz hayvan ı  beslemek vebar ındırmak mümkün olmadığı  

da rivayettendir." denilmektedir 136 . 

Yalova'da Murat, Dilek ve Adak Yerleri: 

Gözsuyu ad ıyle anılan çe ş me yanında adakla 	demir kafesli 

parmaklığ a iplikler, bez parçalar ı  bağ lanmış tır. (Göz Ayazmas ı). Göz 

suyu, göze iyi geliyormu ş . Adak adanıyor, ip, bez ba ğ lanıyor. Dile ğ i 

olursa adak olarak bilahare ipi çözüyor veya b ırakıp gidiyor. (Murad ı  
müteakip bez ba ğ lıyor). 

Murad Köprüsü: 

Üstü tünel gibi olan ve içerisinden s ı cak su akan yere el bir dald ı -

rı lış ta (ilk dald ı rış ta) bir ta ş  parças ı  alacak ve sonra hemen biraz ileride 

ufak ma ğ ara oyuğu gibi olan yerin tavan ına, bu taşı  bir niyet tutup 

"olacaksa yap ış sm" diyerek tavan k ı smına ta şı  bastırıyor. Muradı  
olacaksa o ta ş  oraya yap ışı yor, olmayacaksa dü şüyor. Bu muamelede 

adanmamış , yalnız murat (dilek) dilenmi ş  olur. Ş u duruma göre murat 

(dilek, istekle adak aç ıkca ayr ılmış  oluyor. Bu ma ğ aranın nihayetine 

kadar gittim (15-16 a ğustos 1957). Yerlerde bir y ığı n taş , bulunmak-

taydı . Herhalde ta ş  sıcak bir halde iken kimyevi bir mumamele ile tutu-

yor. Orada yapt ığı m incelemede, ta şı n büyüklüğü, a ğı rlığı , sı caklık tesiri 

(hemen so ğumadan çabucak götürüp yap ış tırmak), so ğuma halinin te- 

136 Türkiyenin S ıhhî, tçtimai Co ğ rafyas ı , Çatalca Vilâyeti S ıhhiye ve Muaveneti İ çti-

maiye Müdürü Dr. Mehmet Ali, Türkiye Cumhuriyeti S ıhhiye ve Muavenet-i İ çtimaiye Vekâleti 

Ne ş riyatından, İ stanbul, 1925-1341, Kii ğı tmlık ve Matbaac ılık Anonim Ş irketi, s. 27-28. 
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siri gibi sebeplerle ta şı n tuttu ğuna kanaat getirdim. Gecikme, ta şı n 
yapış tırılmadan gereken s ıcaklığı  kaybediş i, cinsi, büyüklüğü ve temas 
sahas ı  gibi sebeplerin tesiri oldu ğu neticesine vard ım Bu mağara ast ım-
Maria da ilgili idi. Kö ş eye çömelmi ş , teneffüs tecrübeleri yapan iki ih-
tiyarla karşı laş tım. Ş ifa görüp görmediklerini sordum. Kendilerine iyi 
geldiğ ini söylediler. İ çerisi s ıcaktı . Yerdeki üç delikten hafifce buhar 
yükseliyordu. O s ırada delikte bulunanlar ın taş ları  tutmadı . Dilekler, 

çeş itli idi. Hususi, buraya mahsus bir dilek tarz ı  yoktu. 

Taş  otel arkas ındaki kapl ıca sinemas ının hemen arkas ında Bizans'-

tan kalma baz ı  tarihi eserler var. 137  Bu arada 30-40 metre kadar, duvar-
larının sol ve sağ  tarafı nda iki kap ı  olan a ğı z kı s ı mları  biraz daha aç ık 

at nal ına benzer, kemer ş eklinde ufac ık iki kap ı lı  bir yer var. Mağ ara 

kap ı sını , mazgal deliliğ ini andı rıyor. Burası  ayazma imi ş . İ çerisi karan-

lık, dar bir koridorla devrediyor. Bir niyet tutularak kap ının birisinden 

girilip diğ erinden çıkılacak. Niyet olursa bu defa tekrar ç ıkılan kap ı dan 

girilerek aksi istikamette kap ıya do ğ ru gidilerek üç defa dönülecek. 
İ çerisinin karanl ık olu şu, bilhassa kad ınların yaln ı z girerken muhtelif 

sebeplerle korku ş u, birden çökme tehlikesi gibi sebeplerle bir çok ş ahı s-
lar dış ardan bak ınıp duruyorlar, pek az kimse içeri girme ğe cesaret 

edebiliyordu. Bu eski bir 'hristiyan mâbedi ( ?), halen kuru ayazman ın 

Hıristiyanlar tarafından ziyaret edildi ğ ini merak ve murat tesiri ile say ı  
ca az da olsa müslüman adl ı  kadınlar tarafından bu seramoniye uyul-

duğunu gördüm. Bilhassa çocuklar için bu devir bir oyun, bir e ğ lence 

haline gelmiş ti. Türk çocuklar ı  bu oldukça uzun devri, karanl ık da olsa 

kovalamaca oyunu havas ı  aras ında yap ıyorlar, ya ş lı  ziyaretçiler de on-

lardan cesaret al ıyorlar. Muratlar tahakkuk ederse oraya mum adan ıyor-

muş . Bazıları  pe ş in olarak mum yak ıp karanl ık, lo ş  koridora koyuyor-

muş . Benim incelediğ im zaman mumla ayd ınlat ılmamış tı  

Bu çe ş it ziyaret, adak yerlerine de Ankara ve çevresinde rast-
layamad ık. 

Zekeriya Sofras ı : 

Istanbul'da "Peygamber sofras ı ", "Zekeriya sofras ı "nın bir kaç 

nevi görülüyor: 

Niyet edilen gün, arab' ay olarak bir ka ğı da yazıhyor. Niyeti o 

yı l olursa niyet ettiğ i ay ve günde peygamber sofras ı  kuruluyor. Arka-

da ş larım, komş uların çağı rıyor:— "günü,— saatte sofra kuraca ğı m, 

137 Kerim Yunt, Yalova Kaplıcalan, Ülkü, seri 3, C. III, S. 35, s. 33-36, Kas ım 1959. 
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buyurun, arzu ederseniz niyet için mum getirirn" der. 138  Niyetleri olan 

mum alarak gider. "Sofra şu veçhile tertip olunur: yere ufak bir iskemle 

ve bunun üzerine büyük bir sini konur Sininin orta yerine ev sahibi 

hanımın vadetti ğ i adak için bir mum dikilir Mumun dört tarafına bi-

rer taba ğı n içinde peynir, zeytin, ekmek, yo ğurt konur." Sofra etrafına 

dizilirler. Ev sahibi üç İhlâs ve bir Fâtilla okur. Bunun arkas ından ş u 

tarzda Türkçe bir dua okunur: Çok ş ükür niyetime erdim, vadetti ğ im 

ş u sofrayı  kurdum, inş allah burada bulunan han ımlar da emellerine nail 

olurlar." Bu duaya herkes "âmin" der, kendi istedi ğ i ş ey için içinden 

niyet ederek: "Benim de şu muradım hasıl olursa senesinde in ş allah 

böyle bir sofra kuray ım" dedikten sonra getirdi ğ i mumu yakar ve si-

ninin üstüne oturtur. 

Sonra besmele ile bir zeytin tanesi al ıyirlar,yo ğurt, peynir ve ek-

mekten birer lokma al ınıyor mumlar yanma ğ a devam ediyor. Bunu 

merakla takip ediyorlar. Hangi mum önce biterse onun murad ının daha 

önce olaca ğı na inanıyorlar. Bu tarif edilen sofra "fakirhane peygamber 

sofras ıdır. Yalnı z peynir ekmekle iktifa olunur. 

İ kinci nevi peygamber sofras ı  ş öyle oluyor: Gene murad ı  olan sofra 

kuruyor, yı lında sofras ına ahbaplar ını  ça ğı rıyor. (Kendisi sofra kurul-

duğu gün oruç tutar. Ya bir masan ın veya bir sininin tam orta yerine 

muradı  olanın mumu dikilir Mumun etrafına ya ş  ve kuru her türlü 

meyve ve yemi ş le dolu ufak çerez tabaklar! dizilir. Bu yemi ş lerin herhalde 

41 türlü olması  ş arttır. Bir tabakta yo ğurt, biraz ekmek ve zeytin bulu-

nur. Davetli olanlar ak ş am ezanına yar ı m saat kala muhakkak gelmi ş  
bulunmalı dır. Çünkü ak ş am ezan ına 5 dakika kala dua bitecektir. Dua 

için davetlilerin hepsinin abdestli olmas ı  icabeder. Murad ına eren ve 
sofrayı  kuran kimse Kur'ân ı  Kerimi rastgele açarak dizı) besmele ile 

okumağa ba ş lar. Kur'ân'dan Yâsin okumak en iyisidir. Kur'an bittik-

ten sonra Hâ tim duas ı  gelir. Haz ır bulunanlar âmin derler. Bu i ş  bi-

tince ak ş am ezan ı  beklenir. Ezan okunur okunmaz, oruçlu olan zeytin 

tanesi ile orucunu bozar. Ekmek ile yo ğurt arkas ından da yemi ş ler yenir). 

Ezanın okunduğu anda ve zeytin tanelerinin yenildi ğ i sırada niyeti olan 

mumunu yakıp diker ve sofra ada ğı nı  içinden söyler. 

"Peygamber sofras ımn üçüncü nevi ikincisinin aynı  ise de peygam-

ber sofras ı  yerine" Zekeriya Siniyi" na/nam al ır. Siniyi kuran o gün oruç 

tutar ve ak ş ama kadar kimse ile konu ş maz. Tutulan oruca "lâl orucu" 

diyorlar ... Sini, 41 türlü ya ş  ve kuru yemi ş le süslenir." Yemi ş  tabak- 

138 Müşfika Abdülkadir, Istanbul Adetleri (Peygamber yahut Zekeriya sofras ı), H. 

B.H.C. 2, S. 19, s. 152-155, 1 Mayıs 1931. 
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larımn aras ına birer parça tere, dere otu, maydanoz gibi ye ş illikler ek-

mek, zeytin, tuz ve ş eker konuluyor ... Siniyi kuran ın ça ğı rması  diğ er-

leri gibidir. Akş am ezamn ın okunuşunu müteakip" tuz veya zeytinle 
orucunu" bozduktan sonra misafirlerle konu şur. Böylece davetlilerle, 

niyet mumlarım yakıp diker ve yeme ğ e ba ş larlar. "Yemek bitince Kur'- 
ân'dan Sureyi Zekeriyay ı  ev sahibi okur, okumak bilmiyorsa ba şkasına 

okutur. Sureyi Zekeriya'n ın hitamında Hâtim Duas ı  edilerek sevab ı  
Zekeriya Peygamberin ruhuna ba ğış lanır." "Zekeriya Sinisi herhalde 

Ş aban ayının ilk haftas ında ve ikinci nevi peygamber sofras ı  ise Ş abamn 

birinci günü kurulur. Birinci tertip fakirane peygamber sofras ını  kurmak 

için muayyen vakit yoktur." 

Bu âdetin Istanbul'da ne vakittenberi oldu ğu kesinlikle tesbit 

edilemiyorsa da oraya ba şka taraflardan, Anadolu'dan geldi ğ i, Anadolu'-
ya Ş am'dan geçti ğ i ileri sürülüyor. Ş am'da bu âdet "pek makbul" olup 
"her aile" yap ıyormuş . 

İkinci tertip peygaMber sofras ımn âdetinin de nereden geldi ğ i 

Ankara'daki bu âdet hakk ında ve Bursa ili ile ilgili bahiste bilgi 
sunmuş tuk. Ankara'da sofra ba şı na abdestli iken oturuluyor ve mum 

dikilinceye kadar konu ş ulmuyor. Ankara'da fakirane peygamber sof-
ras ına rastlan ılmamış tır, diyebiliriz. Oruç tutmada esas de ğ ildir; is-

teyen tutar. Yaln ız Nibcfest al ınır, hiç konuşmadan niyet edilir. İki re-

kât namaz k ıhnır Meryem (buna Istanbul'da Zekeriya Süresi, Ankara'-

da kâh, ha süresi diyorlar) süresi okunuyor. Mumu dikerler. Murad ı  olan 

sofrayı  kuranın mumu ortaya dikilir 41 türlü yemi ş , çerez olmas ı  
ş artt ır. Ankara'da bu sofra ak ş amla yats ı  aras ında kurulur. Ak ş am eza-

mndan önce gidilir Yats ı  ezanı  okunancaya kadar bu dualar tamam-
lanı r. 

Ortak olarak da (iki ki ş i yanyana iki ş er tabak konarak 82 tabakl ı ) 

yap ılıyor. Niyeti olmayan da gidip yiyebilir. Niyeti olan mum diker. 

Ankara'da hep Zekeriya sofras ı  denilir Peygamber sofras ı  denilmez. 

IZMIR 

Polikarp: 

Izmir'de ziyaret yerlerine çokca sahip ş ehirlerimizden birisidir. 
/ İ zmir tarihi içerisinde M. S. 80 y ı lında Polikarp adl ı  bir esir çocuğun 

Izmir'e geldiğ i, bunun zengin bir kad ın tarafından (Kallestos) al ınıp 

okutularak, gizlice H ıristiyanlığı n öğ retildiğ i ve Polikarp'ın 34 ya- 
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şı nda İ zmir piskoposu olarak h ıristiyanlığı  yayma ğa çalış tığı  M. S. 

155 (165, 166 diyenler de var) de dü ş manları  tarafından yakalanıp 

Kadifekale (Pagus) de Stadyum içinde odun y ığı nları  üzerinde yakı l-
mak istenildiğ i anlatı lıyor ve "alevler onu yakaca ğı  yerde, rüzgar ın 

tesiri ile aksi istikamete da ğı l'dığı  belirtiliyor "yanmad ığı nı  gören cellât 

bu defa onu gö ğ sünden vurur." Ba ğ rından okadar kan ç ıkar ki alevler 

söner. Orada bulunan h ıristiyanlar Polikarp' ın kemilderini toplayarak" 

bir kap içine koyup Kadifekale'nin tepesindeki bir yere gömerler. 

Polikarp öldükten sonra Saint ilan edilir. Çok semereli anlam ına gelen 

Polikarp ı  "Hıristiyan alemi İ zmirin patronu gibi telâkki etmekte 

İ zmiri yangın ve depremlerden ve daha birçok felaketlerden kurtard ığı  

kanaat ına sahip bulunmaktad ı r. "9  

Günümüzdeki Turan' ın çevresindeki bir Kaya platformunun h ı -

ristiyanlarca evvelce bir mezarla ilgilendirilip adak yeri oldu ğu ileri 

sürülmektedir. 140 

Bugün bunlar müslümanlarca hiç ilgi görmemektedir. 

Testili Dede: 

İ zmir Mersinli'de Testili Dede adl ı  üstü aç ık bir ziyaretgah, civar 

illere (Manisa) kadar tan ınmış t ı r. Ziyaretçileri pek fazla olup, ço ğunluğu 

kadınlar te ş kil etmektedir. 

Testili Dede'nin, 70 yı l kadar önce ya ş amış , iyilik sever, kimsesiz 

bir eren olup, susuz evlere elindeki testisiyle su ta şı mış , "bilhassa küçük 

çocuklara y ıllarca su da ğı tmış t ır." Testili Dede yürüyemiyecek hale 

gelince bu defa o taraftaki halk, testilerle su ve yiyece ğ i dedeye ta şı -

mış tı r. 
Ziyareçilier daha çok kaynanas ı  ile geçinemeyen gelinler, ve 

evlenemeyen genç k ı zlar, çocu ğu olmayan kad ınlar, sevgilisini kaybet-

mek istemeyenlerdir. Bunlar, içi su dolu bir destiyi niyetlerinin ye-

rine gelmesi için götürme ğ i ş art tan ımış , testisiz dile ğ in kabul olmaya-

ça ğı na iı anmış  kimselerdir. Içi su dolu düzinelerce testi, yat ı rın meza-

rının kenarına b ırak ılmaktadı r. 

Buraya gelen kad ınlar ın tahsil durumlar ı  farklıdı r. İ zmir sosyetesine 

mensup kad ınlar küçük testilerle buras ınnı  ziyaret etmektedirler. 

Dilekler, kı smetlerinin aç ılmas ı , barış  ve huzur temini, mutlu olmak, 

sevgi sağ lamaktır. 141 
 

139 Hakkı  Gültekin, Izmir Tarihi, İ zmir 1952. S. 41. 

140 Aynı  kaynak, S. 52. 

Dr. Cemil Toksöz, İ zmir Tarih ve Arkeoloji, Ankara 1960. S. 43. 44. 
141 Testili Dede, Gelin-Kaynana Meselesini Hallediyor, Hürriyet, 2 A ğustos 1963. 
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Narlıdere Yatırları : 

"Izmire 6 kilometre uzakta bulunan K ı zıldağı n denize bakan 

yöresinde dağ la ovamn birle ş tiğ i yerde Kocadere k ıyı sında denize yakın 

olan Narl ı dere'dir. Buras ı  suyu, havas ı , meyveleri ile Izmir'in bir yazlığı , 
mesire yeri halinde bulunan bu yer ayn ı  zamanda Alevi Tahtac ı 'lardan 

"Yanı  Yat ır" oca ğı nın merkezidir. 142  Bunlar aslen Horasandan kalk ıp 

gelen Türkmen'lerdir. Ankara'da Keskin'de Hasan Dede'den bah-
sederken bu Horasan'dan göçüp gelme üzerinde durmu ş tuk. "Alevi 
Tahtacı 'ların biri Narlı dere Köyünde Yan Yat ır oğulları , öteki Ayd ın'ın 

Re ş adiye Nahiyesindeki Emir O ğ ulları  olmak üzere iki ocaklar ı  vardı r" 

(Sf. 17). Bu ocaklar üstünde ve alt ında başka bir ocak daha yoktur. 

Yanyatırlar: 

"Horasan, Basra, Ba ğdat, Selmanpak, Samara ve Me ş hed sahibi 
zamana uğruyor, Musul hatt ından Nusaybin'de Zeynelâbidin'in ziya-

retini yapt ıktan sonra Mardin, Mara ş  yolu ile Adana'ya geliyorlar. 
Güvercinlik'de İ brahim Sami ve Adana'n ın Dur Hasan Köyünde Dur-
hasan Dede medfundur. (Sf. 16-17)". Aleviler, yat ır ziyaretlerine, dede, 
baba türbelerini, mezarlar ın ziyaretlerine çok dü ş kündürler. Nerde 
Aleviler varsa o çevrede mutlaka bir dedenin, bir baban ın türbesi, 

ziyaret ve adama, kurban kesme, t ığ lama vard ı r. 

Burada, "Bulgaristan' ın Tuna kıyı sında kutsal türbesi bulunan ve 
halen türbesi ziyaret edilen Sar ı  Saltık (Saltuk,) Aktav Türkmenlerin-
dendir. Sar ı  Ş aman mezhebinden olan Aktavlı 'ların müslüman olma-
ları  üzerine kadim ilâhlar ın ve ilâhelerin merkezi Kazda ğı  143  İ slami 

perdeye bürünerek kutsalla şı p Sarı  K ız makarrı  ve bütün Alevi 
Türkmenlerinin mabedi olmu ş tur ki 23 Ağustostan güzün ilk gününe 
kadar her Alevi Türkmenin yedi y ılda bir defa buray ı  ziyaret 
etmek ve kurban t ığ lamak (kesmek) yükümünde. (Sf. 15)" oldu ğunu 
hat ırlatmak isteriz. 

142 A. Yı lmaz, Tahtacılar'da gelenekler, Halkevleri Yay ınları : Milli Kültür ara ş tırmalan: 

-X-, Ankara, 1948, Ulus Bas ımevi, s. 9. 

143 Yunanlıların hakim bulunduğ u çağda Kazdağ fna Ilyada ve Toru ğuna "Ayda" denil-

mekte idi. Kadim Yunan tarihlerinde Ayda'mn Toru ğu ilahlann ve ilahelerin kutsal merkezi 

olan bir yer di. Sar ı  Ş aman dininden olan Aktav Türkleri buraya gelip yerle ş ince eski inançlar ını  

Türk Islam perdesine bürüyerek Ayda Toru ğuna Sarı  Kız ve asil da ğ a da Kazdağı  dendiğ ini an-

lıyoruz. Kazdağı  Tahtacı  denilen Türkmenlerce kutsal tan ınıyor (Sf. 13-14). 

Çapraz iki kaz ayağı  her Türkmen'in i ş  elbisesinin yaka ve omuzlar ı na dikiliyor. 

Ilahi ve uğur getiren bir se ınbol tanınıyor. (sf. 14). 
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Narlıdere Dağ larmm tepelerinde beş  yatır bulunmaktadır: 

Kuş  Baba, Teke, Külâhl ı  Baba, Teke Burnu ve Sucak Baba. "Bun-

lardan en çok ziyaret edilen Külefli-Külâhh- Baba sekiz, öbürleri ise 

birer evciklidirler. Bunlardan ba şka "Niyaz Taşı " adında Çatalkaya'ya 

giden yolun kıyı sında bir yat ır daha vardı r ki, gelen geçen, yolculu ğunun 

hayırlı  olması  için O'na niyaz etmeden ve hiç olmazsa bir kahve ada-

madan geçip gitmez. Yerli Tahtac ılar Köyünün üstünde Bayaz ıt Dede, 

Kazda ğı nda Sarı  Kız Türbesi bulunmaktad ır." 

Ankara ve çevresinde (kahve ada ğı ) tesbit edebilmi ş  değ iliz. Bu 

belki önceleri Bekta ş i köylerindeki türbe ziyaretlerinde de yap ılırdı . 

Yatırları  ziyaretin bir usulü vard ır. Bu ziyaret 3 gün sürer. K ıyafetlerin 

yeni ve temiz olmas ına önem verilir. Yanlar ına "dolu ve meze" al ı rlar. 

Yolda dinlendikleri yerde saz çalar, "nefes söylerler ve semâ yaparlar". 

E şyalar, hayvanlar ın sırtlarından indirilir indirilmez yat ır ziyaret edilir. 

Türbe kap ısından ş öylece seslenmek âdettir: Bu evliyaya hürmettir. 
"Esselâmü aleyküm ey erenler, can gözü ile daim hakk ı  görenler, dünya 

varlığı nın terkin k ılanlar (Teveffeni müslinaen ve el hikn ı  bissalihin) 

Bercemali zati pak". 

Ziyaret ş ekli bakımından da büyük farkl ı lık göstermektedir. Zi-. 

yaretçi diz çökerek sürüne sürüne ilerler, türbeye girince (türbeli bir 

ziyaret yeri ise): Kuran yasin, Elham Fatiha, okur: "Cemâlin senin nuru 

ilahi yüzünden alemin mihrile mah ı  aya ğı n toprağı  ey masharımen eren-
ler ba şı mın tacı  külah' hem olsun sana dünya ve ukba, sensin dini dün-

ya padi ş ahı  (Rabbülma ş rık yel mağ rıb feeynema tevecllû ecsemme 

vechüllahu innallehe vesiun alim) bercemali zati pak ayiabarresselavat" 
derler. (Sf. 90) "Evliya makam ına gelindikte: "Esselâm ey miri bab 
barigab ı  gibriya esselâm ey can hüdayi der tariki evliya esselâm, ey 

sahibanı  ş eriat ı  andü murteza esselam ey tabiam ş eriatı  Mustafa ber-

cemali zati paki aliabara salâvat (sf. 90)" dedikten sonra yat ırm "ba ş  
ucundan baş layıp ve dilekler dileyerek eveiğ in her yanına niyaz eder 

ve yine diz üstü sürünerek d ış ar ı  çıkar." 

Ziyaret tamamland ıktan sonra yat ırıp çevresi, - v.s. temizlenir, 
taş ları  onarıhr. E ğ er içi bozuk birisi yat ıra ta ş  dikerse, yat ırm onu par- 

144 A. Yılmaz, Tahtac ılarda gelenekler, Ankara, 1948 Halkevi Yay ımlar', Milli Kültür 

Araş tırmaları : —IX—, Ulus Bas ımevi (Yat ırlar baş lıkhsı) Sf. 88-91. 

Prof. Yusuf Z. Yörükiin, Anadolu Alevileri ve Tahtac ılar, (Tahtac ılar- İ zmir), 

Darülfunun ilahiyat Fakültesi, S. 15, s. 66-80, 1930. 

Gene Adana ve ( İ zmir-Narlıtlere) Alevileri H. Darülfunun ilahiyat Fak. Mec ınuas ı , 

S. 8, s. 107-150, 1928. 
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çalay ıp ataca ğı na inanı lır. Bunu takiben kurbanlar kesilir, yemekler 
piş irilir, meze ve içki ile (cem âyini) ne ba ş lan ır. Yat ırların çevresinde 

bulunan çamlardan "birkaç yük ç ıra geti"rilerek ak ş am haz ırlığı  ya-
p ı lır. Akş amleyin "yat ırın duvarlar ı  üstüne be ş  on tane me ş 'ale dikilir." 
Bir dedenin i ş areti ile ba ş layan (cem) yap ı lır. "Sabahlara kadar içilir ve 
sem â oynanır." 

"Yat ırdan ayr ı lış  ziyareti evvelki gibi yap ı lır (Sf. 91)" 

Adaklar: Ş unlar için adak yaparlar : 

1— Dertlerden, belâlardan kurtulmak, 
2— Kazalardan kurtulmak, 
3— Muhtelif dilekler, istekler. 

"Evliyalara, horoz, koyun, dana ve bir kaç kilo dolu adan ır." Bu 
adakların yerine getirilmesi, erkekli kad ınlı  (cem yapmak suretiyle) 
toplantılarda olur. Bunun için bir tören yap ı lır. Ayrı ca yaln ız kadın-
ların kendi aralar ında yapt ıkları  veya yerine getirdikleri Kahve-Katmer 

ada ğı  vardır. Bunun hususi bir töreni yoktur. "Kahve içildikten ve kat-

mer yendikten sonra (Allah kabul etsin) diye bulunduklar ı  yere niyaz, 

yani secde ederler, ve da ğı lırlar." Bu kahve-katmer ada ğı  "evliyalar ın, 

erenlerin küçük bir adaklarm ı  kabulü halinde yap ılır. Ba ş ka sebepler-
le de kahve pi ş irdikleri ve katmer yedikleri günler vard ır. "Oca ğ a, oca-
ğı n hakkı  olarak bir damla, kahve damlat ı lır (sf. 91)." 

Bu topluluğun erenlerin hissettikleri, dünya olaylar ını  bildikleri 
i ş lere müdahale ettikleri hakk ında (bir canl ı lık halinde gibi) bir inanç-
ları  vard ır. (sf. 89). 

Bu Tahtac ılar: "dile ğ imizi ıı  yerine getirilmesi için Tanr ıya veya 
O'nun yaratt ığı  kutsal erenlere, evliyalara kahve, katmer pi ş irir veya-
hut çok de ğerli ve eti tatl ı  hayvanlarımızdan (dana, koyun, horozdan) 

birini bo ğazlar, dedenin ba ş lığı  alt ında bir yere toplan ır, törenle , dağı -

tır ve yeriz. Sonra ellerimizi gök tümbe ğe açar yere kapan ır, Tanrıya 
ve kutsal yaratt ıklarına erenlere, evliyalara içimizden m ırıldanmak 

suretiyle sevinçlerimizi belirtiriz (Sf. 95)", derler. 

Evliyayı , Tanrı 'n ın kutlu yaratığı  olarak tan ı dıkları  gibi, "a ğı r 
ba ş lı , temiz yürekli ve okumu ş  insanlar" olarak bilirler (Sf. 97). Dedeyi 

ise (Peygamber ve evliyamn yolunda yürüyen a ğı r ba ş lı , temiz yürekli 
kimseler) olarak tan ırlar. O, "Peygamberin, evliyan ın ve hakikat ın a şı kı  
olup saz ve sözle 'onlar ın menk ıbelerini terennüm ederek bendelerini 

irş at eden" bir varl ık sayı lır. Hayattaki dede ile eren aras ındaki ba ğ -
lantı  belirmi ş  oluyor. 
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Evvelce mezarl ık Tepe'de bulunan bir tekkede, "kurakl ıkta adak 
keserler, bazlama ve yemek pi ş irirler, lokma da ğı tırlarm ış " (106) deni-
liyorsa da halen bu âdet devam eder. 

20 Ağustos 1959 da yapt ığı m incelemede Bulgurca köyünde (Hac ı ) 
Emiroğulları , Narlıdere'de Yan yat ır'lar hakk ında Mehmet Özkoçu 
adlı  ya ş lı  bir zat geni ş  bilgi vererek, Bayat dedelerinin Narl ı dere'de mev-
cut oldu ğunu lâkab ına, Arzuman veya Karayunus o ğulları  denildiğ ini, 

hâlen Sivas'tan gelme Irza Dede'nin hayatta olup o soydan geldi ğ ini 
belirttikten sonra, ziyaretgâhlardan, Külâhl ı  Baba'n ın Narl ıdereye 
yaya 6 saat mesafede oldu ğunu, Sucuk Baba ş eklinde kullanışı n yanlış  
olduğunu, doğ rusunun Sucak Baba ziyareti denilece ğ ini, ba şkaca Ciğ er 
Dede (Ciğ er Mustafa), İ zmir Karafatma semtinde Bozyaka'dada M ız-
rakl ı  Dede'nin bulunduğunu söyledi. Mtzrakl ı  Dede, Salih, Yusuf Dede 
üç karde ş  olup, en büyüğü Yusuf Dede'dir. Hepsinin türbeleri vard ı r. 
Çıra, mum yakı lması  i ş i Cuma ak ş amı  (Per ş embe gecesi) yap ı lır. Zik-

rolunur, muhabbet edilir ve cumaya gidilir 

Kahve=Katmer adağ t, Cuma ak ş amları  oluyor. Kad ınların bu mec-
lisini idare eden ocakzadenin bir (ana) s ı  vardı r. 

Mehmet Özkoçu, niyaz ta şı "nın yanlış lığı nı , bu adın "Bayat De-
deleri'nin bulunduğu" Ş ehitler de oldu ğunu ileri sürüyor. 

Yaptığı mı z inceleme'de ( Ş ehitler) ad ı  verilen, Narlı dere köyünden 
birkaç kilometre ilerde Çe ş meye doğru asfalt yolunda sa ğı ndaki bir 
mezarlıkta muhtelif mezarlar ın mevcut olduğunu ve bunlar ın bir kıs-
mının etrafının duvarla çevrili bulunduğunu, 23 Ş ubat 330 da ş ehit olan 

(I. Cihan Harbi) kimselere ait oldu ğunu tesbit ettk. Buras ı  milli bir zi-

yaretgâh olup, bez ve mum yakma âdeti yoktur. 

Tekke Dede: 

Narlıdere köyü arkas ında, İ nciraltı , denize nâz ır üstü aç ık bir me-
zar çok ra ğbet görmekte ve ziyaret edilmektedir. Tarihçesi hakk ında 
kesin bir bilgi bulunmamakla beraber, bunun çok eski bir Horasan Eri 
olduğu ileri sürülüyor. Tekke Dede'nin ba şı nda bir s ırık mevcut olup 
üzerinde bezler as ılı dır. Ayrı ca mezar üstünde bir tes tive ba ş  tarafın-
da da mum yakmak için caml ı  bir yer var. Hakk ındaki önemli efsanede, 
ba ş  taraftaki iri bir ta şı  yuğurduğu, çok güclü bir insan oldu ğudur. Her 

türlü dilek için ziyarette bulunuluyor, mum adan ıyor. 

Delikta ş : 

Selçuk, Urla asfalt ı  üzerinde Bademler köyü halk ı , delikta ş taki bir 
oyuktan niyet tutarak geçme ğe çalış maktadı r. 
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Buraya, evlenme, s ınıf geçme, i şlerinin iyi olması  v.b. gibi niyetlerle 

ziyaret edilmekte ve tuttuklar ı  niyet olacaksa bu delikta ş tan geçecek-

lerine inanmaktad ırlar. Bu bakımdan bu delikta ş tan geçme niyetinde 

olanlar ş iş manlamamağa çal ışı yorlar. 

Meryem Ana Tapınağı : Mukaddes Su: 

Aladağ  tepesinde bulunan "Meryem Ana Evi" ziyaretgahl ve onun 
yanında kilise te şkilat ı  tarafından geliş tirilen "Bazilika" ve buradaki 

görevli papazlar nezaretinde, ç ınar ve akasyalar ın yanında "Mukaddes 

Su", hıristiyanlar ve baz ı  müslümanlar tarafından ziyaret edilmektedir. 

Bu su "Mileize Yaratan Mukaddes Su" ba ş lığı yle, i ş e turizm menfaati 

karış tırılarak, muhtelif dergi ve gazeteler taraf ından tan ı tılmakta ve 

ilgi çekilmek istenilmektedir. 

Meryem Ana evi, ve tap ınağı  durumundaki yer, Meryem Ana'n ın 
heykeli ile önünde, üzerinde h ıristiyanhkla ilgili semboller ve mumlar 

duran bir masa ve birkaç sandalyenin s ığ dığı  çok ufak bir odadan iba-

rettir.' Bu odan ın bir köşesinde ziyaretçiler taraf ından uzun bir dire ğ e 

bağ lanmış  niyet kurdelâ ve bezleri bir y ığı n teş kil etmektedir. Burada her 

türlü dilekte bulunulur, mum adan ır ve türlü alt ın, gümüş  bağış lar yap ılır. 

Tarihi gerçekli ğ i ayrı  ve tart ış malı  bir konu olan bu yerin, dinler 

tarihi bakımından hakikaten Meryemin ya ş adığı  ev olup olmad ığı  ve 

Meryem'in buralara gelip gelmedi ğ i ayrı  bir konudur. Yaln ız 1950 
yı lında papalığı n kararıyla Meryem, eti ve kemiğ iyle (Allah doğuran. 

Teotokos) hüviyetiyle asit suçtan muaf tutuldu ğundan, ölmemi ş  kıyam 

etmiş  olarak ilan edilmi ş  ve art ık bilhassa Katolikleree bu akideye iman 

zarureti ortaya ç ıkmış tır. Bu itibarla, bir ara halk aras ında Meryemin 
mezar ı  olarak yay ı lışı , bizzat Papahk makam ı  reddetmiş  ve onu gök-

yüzüne kıyam etmiş  olarak belirtmi ş tir. 
Buna rağmen ba şka ard sebeplerle Papa 6. Paul, 27 Temmuz 

1967 de Efes'i Meryem Ana evi denilen yeri ziyaret etmi ş  ve " ş ifalı" 
denilen sudan içmiş tir. 

"Mukaddes Su" için, burada görevli rahip:" "Yerli olsun, yabanc ı  
olsun, Islam olsun, H ıristiyan olsun, Tanrı 'nın ş efaatine ve merhametine 
sığı nanlar gelip burada dualar ım ediyor ve Mukaddes Su'dan inançla içi-
yorlar. Sade may ıs ayı  içinde 17000 ki ş inin burayı  ziyaret ettiğ ini söy-

lersem, durumun önemini belirtmi ş  olabilirim. 1961 yılı  istatistikleri bura-

nın 71.000 kiş i tarafından ziyaret edilli ğ ini göstermektedir" 145. demekte dir. 

145 Hayat Ekibi Mısıeize Yaratan Mukaddes Suyun Ba şı nda, Yıl 7, Sıra Sa. 297 (25), 1962. 

S. 3-5 ve müteakip say ı . 
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Rahibe bu "Mukaddes Su'daki fevkalade iyile ş tirici hassan ın özel-

liğ i'nin nereden geldi ğ i sorulunca, elini kalbinin üzerine koyarak: "Mu-

cize, her ş eyden önce, Tanr ı 'ya olan inançtad ı r. İ nanmas ını  ve sevmesini 

bilenlerin ço ğu buradan iyile ş ip gittiler, i ş te size isim ve adresleri" di-
yerek, müslüman, h ıristiyan, karaci ğer hastas ı , kemik veremli, felçli, 
safra kesesi iltihapl ı , v.b. kurtulanlar ın adlarını  söylüyor ve bunlar-
dan baz ılarının suyla yıkandığı nı  ilave ediyor. Bu suyun yap ı lan tahlili 

herhangi bir sudan farkl ı  olmadığı nı  mikroplu hastalardan bula ş nnş  
mikroplar da ihtiva etti ğ ini göstermesine ra ğmen alâka propaganda ile 

devam etmekte ve telkinle buralardan ş ifa aranmaktad ır. 

Meryem Ana ziyaretgahma hem iyile şmeden önce hem de iyile ş me-

den sonra gidilmekte, bez ba ğ lanmakta, mum adanmakta, buraya alt ın, 

gümü ş  muhtelif e şyalar hibe edilmektedir. Ayr ıca baston, de ğnek bi-

rakılmakta d ır. 

Bergama'da Niyet ve Adak Yerleri: 

E ğ rigöl köyünde, H ı drellez zaman ında "Dede Hayri" yap ılarak, 

kurban kesilir, ke ş kek, nohut, pilav gibi yiyecekler yenilir. Çevre köy-

lerden, Bergama'dan gelenler olur 146 . 

Bölcek Köy: Gül Adağı , Kırmızı  Gül, Al Krep ve Çömlek âdeti: 

6 Mayıs Hı drellez gününde yüzük gömerler, K ı rmı zı  gül kimde 

varsa, onun evinde birgün önce ak ş am üstü toplan ırlar," bir çömlek 

içine yarı  yarıya su koyarlar. Oradakiler Suyun içine kendilerinden bi-

rer e şya atarlar. Çömle ğ in üzerine al krep örterler. Bunun üzerine k ır-
mı zı  gül dö ş erler. K ırmı zı  gülün dibine gömerler. Çömlek gece orada ka-
lır. Hı drellez sabah ı  çömle ğ in olduğu yere toplan ırlar. Çömlek gülün 

dibinden ç ıkarı lır. Avluya kilimler yay ı lır. Orta yere başı na al krep 

örtülmü ş  bir çocuk oturtulur. Güller al ınır, krep kal ır Önce ş u maniyi 

söylerler: 

Martıfal martıfal, 

Içindedir her bir hal." 147 

Sonra birer birer çömlekten e şyalar ç ıkarılır. Her mani'den sonra 

çocuk bir e ş ya çıkarır:, Mâni, e şya sahibine aittir. "Bu çömlek açmaya 

mart ıfal açma derler." 

Kısmeti aç ılıp evlenememi ş  kızların kısmetini açmak için gün do ğ -

madan önce "Gül dibinde O kızın ba şı nda kilit açarlar." 

146 Bergama'da Köyler: E ğ rigöl, I. Kitap, İzmir 1944, S. 13. 

147Bergama'da Köyler, Bölcek-Köy, Bergama Halkevi Yay ını , İ zmir 1945, S. 38, 39. 
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Umumiyetle Hı drellez'den "Bir gün evvel ka ğı ttan altınlar keserler" 

onları  gül dalı na asarlar, evler yaparlar." Bunların sonra sahici para ve 

ev olaca ğı na, bu dileklerinin gerçekle ş ece ğ ine inanırlar. 

Kırmızı  Bez: İ lk Lokma ve Rüya: 

"K ızlar, Hıdrellezden bir gün önce, ak ş am yemeğ inde ilk lokmalar ı nı " 

yemeyerek "Kı rmı zı  bir beze sarar, yatarken ba ş  yastıkl'arımn altına koyar 

lar, niyetlenip yatarlar. O gece dü ş lerinde gördükleri o ğ lan nasipleridir. 

Onunla evleneceklerine inan ırlar." 

Anadolu'nun bir çok yerinde H ı drellez günü çok önemlidir, süpürül-

mez, sonra "mallar süpürülüp gider, un ellemezler," böcek yapar", 

urgan, ipe ellemezler, "y ılan olurmuş " v.b. 148 

KASTAMONU 

Kastamonu'da da di ğ er ş ehirlerde oldu ğu gibi o çevrede tan ınmış , 

ziyaret edilen türbeler vard ır. "9  Kastamonuda Pir'in Türbesi, Araç'da 

Melik Gazi, Daday'da Ali Dan ış man türbeleri (Sf. 77), Ta ş köprü'nün 

Tokaç Köyünde Yavlak Aslan (Büyük bir me ş e ağ ac ının altında), (Sf.83), 

Taşköprü'de Kornapa'da Ş eyh Musa (Sf. 134), Araç'da Abdal Pa ş a tür-

beleri (Sf. 121), Kastamonu'da Day ı  Sultan (Zaviyesi ve Rüfai Tekkesi) 

(Sf. 135), Ta ş köprü'nün Abdal Hasan Köyünde, Abdal Hasan Türbesi 

(Tekkesi de var) (Sf. 145) v.b. Ço ğunun tarihi, kayna ğı  tesbit olunmuş  
yerler vard ı r. 

Bunların ço ğu ş ehit veya gazi olmu ş , islâmlaş tırma veya fethihte 

kahramanlık yapmış  kimseler, dedeler, ş eyhler, efsanevi bir ş öhrete 

ermi ş  ş ah ı slard ır. Tepe, a ğaç, su münasebeti ile, ta ş  toprak ve a ğ açla 

ilgili ayni inançları  burada da bulmaktay ız. 

KAYSERİ  

Kayseri zengin bir tarihçeye sahip ve meskün oldu ğudan çok önemli 

ziyaret mahalleri vard ır. 

Battal Gazi: 

Kayseri'nin Battalalt ı  semtinde, eski Selçuk Emiri Çakaloz adına 

uyularak Çakaloz mahallesi de denilen yerde Battal Gazi türbesi bulun- 

148 Bergama'da Köyler, (Pmarl ıköy, Narlıca, Tepeköy), Ikinci kitap, Bergama Halkevi 
Yayını , Izmir 1944, s. 14, 20, Bu dört köy aym a ş iretten olup, dil ( ş iveleri) ve âdetleri aymd ır. 
Çepnidirler: Alevi Türkmenler. R ı za Yetiş en, Naldöken Tahtac ıları , Naldöke ıa'de Alevi âdetleri 
ve Izmir Havalisi Alevi köyleri, T. F. A. C. 3. S. 53, s. 55. 

149 Talât Mümtaz Yaman, Kastamonu Tarihi, İ stanbul 1935, Ahmet Ihsan Matbaas ı  
Ltd. İ hsan Ozano ğ lu, Kastamonu Kütü ğü, İ st. 1952, Ş irketi Mürettibiye basmıevi. 
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maktadır. Türbenin 1341 tarihli kitabesi yeni olmakla beraber türbe 

eski bir tarihe sahiptir. Bir müddet önce askeri bir depo olarak kul-
lanılmış sa da bilâhare asker terketmi ş tir. "° 

Türbe, tepe üstünde olup 100-130 metre kadar ilerisinde bir kuyu 
mevcuttur. Türbe'nin arka k ısmına ş eytan ta şlar gibi ta şlar atılmış  ve 

bu taşlar bir tümsek te ş kil etmiş tir. Her ziyaretçi 3 ta ş  atıyor. Dileğ i 

olan ş ahsın attığı  bu üç ta ş  aş a ğı ya düş meyip orada durursa, o mura-

dın olaca ğı na bir iş aret say ıhyor. Türbe önündeki çukurda mum da ya-

kıldığı nı  gösteren izler bulunmaktad ır. Dilekler, evlûtlarm askerden 

sağ  salim dönmesi hastal ıktan kurtulmak ba ş ta geliyor, kad ın erkek 

ziyaret ediyor. 

Hazreti Ali'nin Izleri: 

Batal Gazi türbesinin bulundu ğu semte Haz. Ali'nin yaslanarak 

oturdu ğu ve s ırtının iz b ıraktığı  bir kaya da kutsal tan ınıp ziyaret edi-

liyor. 

Ibrahim Tennuri Hazretleri: 

Ş eyh camiinin hemen yan ında, batı  tarafında üstü kapal ı  bir türbe 

içinde bulunan Ibrahim Tennuri Hazretlerinin türbesi ve yak ınında ba ş -

ka sandukalar da mevcut. Ş eyh Tenurri ve iki ki ş inin türbesi daha önce 

Cıncıklı  caminin gündo ğusundaki halen bir ev olarak kulan ılan bir yerde 

iken, türbelerin kapat ı lıp kaldırılması  zamanında hükümetin emri ile 

Şı h cami'i yan ına getiriliyor. Bu zat (Tennuriye Tarikat ına mensup 

kimselerce keramet sahibi bir evliya say ılıyor. Halk aras ında Yunus 

Emre'ye atfedilen Kahr ın da ho ş  lûtfun da ho ş , Tennuri Hazretlerine de 

atfediliyor. 

Türbenin kapal ı  olduğu zamanda idareten (1939-1940) aç ıhyorve 

bir kı sım halk ilgi göstererek teberrüken öpüyorlar. 

Tennuriye hazretlerine yaramaz çocuklar, konu ş ması  gecikenler 

götürülerek, kafas ına kara tencere geçiriliyor ve üç defa vuruluyor, 

tencerenin karas ı  başı na akıyor. 

Muhtelif adaklar adan ıyor, mum ba ş ta geliyor. 

Şı h camii önünde bir çe ş me ve ilerde a ğaç vard ı r. 

Kuule Deliğ i: 

Cıncıklı  camiine yakın, caminin doğusunda 150-200 metre 

ilerde, caminin solunda kalan bir bahçeye oradan bir evin içine geçili-

yor. Halen harap ta ş  bir oda halinde bulunan buras ı  önceleri Ibrahim 

150 4.8.1961 tarihli ineelememizi tamamlad ık. Bu incelememizde Lise Müdürü Tarih 
ö ğ retmeni Nurullah Berbero ğ lu'da beraberdi. 
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TennurVnin türbesi imi ş  Odaya girince, kar şı da bir karış  kadar derin-

lik ve 15 santimetre geni ş likte, kesme siyah granit bir ta ş  içinde 3 mum 

yakılmaktaydı . İbrahim Tennurrnin sandukas ı  burada bulunurken 

bu delik onun sa ğ  tarafında kal ıyormuş . Burada hiçbir mezar, evliya 

bulunmadığı  halde, felçli, sinir hastalar ı  tarafından ziyaret edilmekte 

ve ş ifa umulmaktad ır. Burada bak ıcı  olarak duran 75-80 ya şlarında 

Elmas adında bir hanı m: Buraya her geli ş te bir mum yakmak ve sonra 

mumlar yanarken deli ğe bakmak, Tennuri Hazretlerinin ruhuna üç 

kulhüvallahi ve bir fatiha okumak laz ımdır, hastal ık geçer diyor ve 3 

gün zarfında buraya 3 defa gelmek ve her geli ş te bir mum yakmak ge-

rekir, diyordu. Ş ayet üç gün vakti olup gelemezse, iki gün üst üste gelecek 

ve iki mum birden yakmak gerekecekti. Çok ş ifalı  tanınan bu yer, ha-

len bir evliya bulunmad ığı  halde, ondan ileri bir ehemmiyet ta şı mak-

taydı . 

Hasta veya muradda bulunan kimse, isterse ayr ıca Tennuri Haz-

retlerinin türbesini ziyaret ederek mum yak ıyor, fatiha okuyor. Lâkin 

bu ş ifa için zaruri sayılmıyor. Zira Kuule deli ğ i özel bir mevkie sahip 

bulunuyor. 

Seyid Burhaneddin: 

Talas yolunda, kendi ad ıyle anılan ve halen gömülme olmayan, ş eh-

rin en büyük mezarlığı nda, muntazam, bak ımlı  bir türbe içinde bulunan 

ve Mevlana'nın hocas ı  tanınan, Seyid Burhaneddin Hazretlerinin de bir 

murad ve adak yeri olarak ziyaret edildi ğ i görülmektedir. Geni ş  kubbeli 

türbe içinde ba ş ka mevlevi ileri gelenleri de bulunmaktad ır. 

Dilekler buraya tahsis edilmi ş  olmayıp umumidir. Bahçe'de kuyu 

ve ağ açların bulunduğu bu türbeyi bilhassa kad ınlar ziyaret ediyorlar. 

Baş ları  örtülü, temiz giyinmiş  hammlar, ellerini sandukan ın üstüne 

koyarak s ıvazlayıp dua ediyorlar. Bu türbe ziyareti dini bir mahiyet arze-
diyor. Burada Yâsin okunuyor. 

Temiz ve çok bakımlı  olan bu türbe'de her nevi iyili ğe, murad dileni-

yor, mum adan ıyor. Tekrar ziyarette bulunuluyor. 

Helvacı  Baba: 

Serçeönü mahallesinde, Helvac ı  Soka ğı nda, kimliğ i meçhul alan 

ve (beton) sandukas ı  tam sokak ortas ında bulunan, Helvac ı  Baba'n ın 

ba ş  ucundaki tümsekte mum yak ı lıyor ve muradlar gerçekle ş irse ba ş  
ucunda helva da ğı tı lıyor. 
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Eski Ocak Yeri: 

Honat Camii güneyinde, bahçesinden su akan bir yerde, Molla-
oğulları  ailesi (Ocakc ı ) ş öhret yapmış  bir eski ocak yerinde, su içirtip, 
uzun kıvrılmış  terlikle, hastalara, a ğ zı , çarp ı lmış , felçli vesairelere, 
vuruyor, dokunuyor böylece ş ifa sağ lamağ a çalışı yor. 

KIRKLAREL İ  

Muradiye Baba: Kaygusuz Baba: Gül Baba: 
Ahmed Baba: Hamza Baba: 

Merkez, bucak ve köylerinde: Muradiye Baba'dan murat edilerek 
ziyaret edilir, mum adan ır, mum yakı lır; Kaygusuz Baba, Gül Baba, 
Ahmet Baba, Hamza Baba'lar ziyaret edilerek muhtelif dileklerde bu-
lunulur, s ıtma hastalığı  var ve kurtulmak isteniliyorsa türbeden toprak 
alınır, pencerelere de iplik ve paçavra parçalar ı  bağ lan ır. Helva Baba 
ile ilgi ve bağ lant ı  ayrıca dikkate de ğer bir keyfiyet al ıyor. Çocuklar ı  3 
aylık olunca, aileler helva yap ıyorlar ve bu helvay ı  Helva Baba'n ın baş  
ucunda da ğı tıyorlar. Çocu ğun vaktinde yürümesi için de ayr ıca bu 
türbeden al ınan topra ğı  çocuğun üzerine serpiyorlar. 

Kırklar ve Çömlek Baba: 

K ırkbar ve Çömlek Baba'ya, çocuk 40 gün içinde hastalan ırsa veya 

40 günlük çocuk hasta ise getirilerek, Baba'dan ş ifa dileyerek, beraber-

lerinde getirdikleri testi veya bir çömlek suyu türbelerin üzerine döker-

ler. Bu ziyarette adak ın pe ş in yerine getirilmesini ve bu arada dilekte 
bulunulmas ını  görüyoruz. 

ikriz Baba: 

Ariz Baba Türbesine gelerek, hasta olanlar ın ş ifa dile ğ i ve ada ğı  
Ankara'dakinden farks ızdır. Fakat Binbir Oklu Ahmet Baba Türbesini 
ziyaret ve ş ifa talebi, ada ğı nı  yerine getiri ş  ş ekli bakımından dikkate 
ş ayandır. Ayakları  tutmayan bir hastan ın, iyile ş mesi için "ayaklar ını  
türbe sandukas ının içine ithal ederek bir müddet tuturlar, bilâhare ç ı -
kard ıktan sonra derhal kurban" 151  keserler, Kur'ân okurlar ... Ahmet 
Baba'ya gösterilen inanç ve sayg ı  pek fazlad ı r. 

Balaban Baba: 

Balaban Baba'ya (çevresi ye ş illik, badem ve ceviz a ğ açlı , mesire 

151 Dr. Ahmet Hamdi, Türkiye'nin S ıhhi ve içtimai Co ğ rafyas ı , Kırk Kilise (Kırklareli) 
Vilâyeti, Türkiye Cumhuriyeti S ıhhiye ve Munveneti Içtimaiye Velâleti Ne şriyat ından, İ stanbul 
1925-1341, İ st. Kâ ğı tçılık ve Matbaac ılık A. Ş . s. 25,26 
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yeri) ilk baharda, ö ğ leden sonra halk topluca gider. Hem ak ş ama kadar 

eğ lenilir, hem de ak ş amleyin türbeyi mumlarla ayd ınlatı rlar. 

Hızır Baba: Mahye Baba: 

Hı z ı r Baba, Mahye Baba Türbeleri hem ziyaret, hem de gezi mahal-
leridir. 

"Halk bunlara pek ziyade hürmet ve riayet ederler ve bu zatlar ı  
Kırkkilise'nin (K ırklareli) ve civar ının fatihi addederler." (Sf. 26) 

KIRŞ EHİ R 

Ahi Evren Veli: Süleyman Türkmani ve diğ erleri: 

Kırş ehir çevresinde, ta ş a kutsiyet atfetmek (Hac ıbekta ş  Taşı ) 

(Ye ş im: Teslim Ta şı ) Iplik bağ lama, baz ı  ağ açlara nusha ba ğ lama, 
toprakla ilgili inançlar ı  görüyoruz. ' 52  

Ahi Evren Veli, A -şı k Paş a Veli, Hacı  Bekta ş ', Veli, Süleyman', 
Türkmâni, Bal ı m Sultan, Türbeleri büyük birer ziyaretgâht ırlar. 

"Kırş ehir'in 15 kilometre bat ı s ındaki Emirbur da ğı nın eteklerinde 

"Karakurt" adl ı  bir kaphcamn çevresinde "Karakurt Baba" adl ı  bir 
türbe ziyaret ediliyor. 

Karakurt Baba: 

Karakurt Baba, (Tekkede var) Bilhassa bektâ ş iler tarafından büyük 
saygı  ve inançla ziyaret edildikten ba ş ka çe ş itli dileklerde bulunulur, 
adaklar adan ır 

Buradaki zâtlar Bekta ş iliğ in en büyük simalar ından tan ınmış tı r. 
Hepsinin birçok kerametleri vard ır. (Uçmak, ta ş ların selamlamas ı , Kur-

bağ aların ötmemesi vesaire) Türbe ve yat ırlar umumiyetle Horasan Er-
leri'ne mahsustur. 

Hacı  Bektaş : Balım Sultan: 

Bekta ş iler tarafından ikinci pir say ılan Balı m Sultan (Hı zır Bali) 

Hacıbektaş  Türbesinin k ırk metre kadar yak ınındadır. "Türbenin 
methali önünde Bekta ş ilerce kutsal tan ınan Dut A ğacı" (Sf. 98) bulun- 

152 Dr. İbrahim İ smail, Türkiyenin S ıhhi İ çtimai Coğ rafyas ı -Kırş ehir vilayeti. Türkiye 
Cumhuriyeti Sıhhiye ve Muaveneti İ çtimaiye Vekaleti Ne şriyatından, İ stanbul 1925-1341 
Kağı tçıhk ve Matbaacılık T.A. Ş ., Sf. 5,15,33 (itikadat ı  Bâtıla ve Hurâfat) ba ş lığı  altında. 39. 

Cevat Hakk ı  Tarı m, Kır ş ehir Tarihi, K ırş ehir Halkevi Kitapsaray Yay ın Kolu, Ne ş riya-
tından: I, K ırş ehir 1938, K ır ş ehir Vilayet Matbaas ı . S. 75. V. 

Cevat Hakkı  Tarı m, Kırş ehir Tarih ve Co ğ rafya Lfı gatı , Kırş ehir 1940, K ırş ehir V. Mat-
baas ı , s. 50, 51, 82. 

Cevat Hakk ı  Tarım, Tarihte K ırş ehri-Gül şehri, Babailer, Ahiler, Bekta ş iler, İ stanbul 1948, 
ist. Yeniça ğ  Matbaas ı , s. 116 v.b. 

İ lk incelememizden sonra Nev şehir iline bağ lanan ziyaretgahlar, Hac ı  Bekta ş  hakkın-
da 1965 yı lında mahalli, geni ş  bir inceleme yapt ık. Bunu ayr ıca yayınhyacağı z. 
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maktad ır. "Bekta ş i Dervi ş leri tecerrüde alamet olmak üzere onun tür-
besi eş iğ inde kulaklarını  deliyorlar °". 

1921 yıhnda Hac ı  Bektaş 'a Çelebi Cemaalettin Efendiye bir ziyaret 
yapan eski vali Cemal Bardakç ı  "Hacıbekta ş 'ta intizar Günleri" ba ş lığı  
alt ında hayatta bulunan bir zat ın "cümle kap ı sı" önünde adak kurban-
ları  kesilmesi hakkında verdi ğ i bilgi ba şka bir önem ta şı yor:" .. As ı l 
adı  Suluca Kara Höyük olan Hac ıbekta ş a vard ım. Çelebi Cemalettin 
Efendinin selâmlığı na misafir olduk, o zamanlar kendisine inananlarca 
(Allahın Cemali) say ılan ve iki milyondan fazla yurdda şı n kalplerinde 

saltanat süren bu zât ın konağı  hiç de iç açacak, imrenilecek bir 
durumda de ğ ildi. Cümle kap ı sının e ş iğ i kan içindeydi. Her gün türlü 
yerlerden getirilen Adaklar, koçlar, inekler, tosunlar, bu e ş iğ in üstünde 
kurban edilirmi ş  154 . 

Yaş ayan bir zâta adak kesmeyi tesbit edemedik. Hediye, ba ğış , 
ve böylece veri ş ler (Din adam ına, ş eyhe vs.) olabilir. 

Kırşehirde de ş ifalı  hamam ve türbe münasebetini görüyoruz "5 . 

Aşı k Paş a: 

Aşı k Pa ş a Türbesi üzerinde durulma ğa değecek derecede, ta ş , ip, 
dilek ta şı , çe ş me-su münasebetini gösteren bir inceleme mevcuttur: 
"K ırşehir'in kuzey taraflar ındaki yamaçlardan birinde" ' 56  bulunan 
Aşı k Pa ş a Velinin türbesinin etrafı  ağ açl ıklı  olup ışı k yandığı , yatırın 
kalkarak abdest ald ığı , Kur'an okudu ğu ve "mezarl ıktaki ölülerle 

birlikte namaz k ıldığı , etrafta onlarla beraber dola ş tığı " hakkında kuv-

vetli bir inanç görülüyor. "Onun için türbenin içinde daim dolu su tes-
tileri, Kur'an, kibrit ve lâmba bulundurulur. A şı k Pa ş a Veli, memle- 
ket halkı  darda veya harpte oldu ğunda kalkar, türbede bulunan iki m ız- 
ra ğı nı  al ır savaş a gidermış ." (Sf. 1355) A şı k Paş a'nın da önceleri tür- 
besinin bekçisi varm ış . Bu zât O'nu sava ş a giderken görürmü ş . Bunu 
başkalarına söylediğ i için, beddua alarak gözleri kör olmu ş . 

"Halk pencere demirlerine ip veya bez parçalar ı  bağ lamakta, di-
lekte bulunmaktad ır. Derdi olan ın derdine derman bulunurmu ş . 

Dilek Taşı : 

Türbenin önündeki mezarlardan birinde, Yast ıkl ı  Be ş ik ş eklinde 

bir ta ş  vard ır. Çocukları  ya ş amayan anneler, evlâtlar ım bu ta şı n üzerine 

153 Ş . Sami Kamus-ül Alâm, 1306, Mihran Mat. 2. C. s. 1219. 

154 Cemal Bardakç ı , Alevilik-Akilik-Bekta ş ilik, 2. bs. Ankara 1950, Ankara Yeni Matbaa, 

s. 10. Hacı  Bekta ş  Veli hakkında (Türklerde Ta ş la Ilgili Inançlar) adl ı  kitabımı zda geni ş  
bilgi sunulmak istenilmi ştir. Bak. 

155 Veysel Arseven, Karakurt Hamam ı , T F A C IV, S. 77. 

156 Veysel Arseven, K ırşehir'de Yerlere Atfedilen Inam ş lar; Aşı k Paşa Türbesi, T. F. A., 
C. IV, S. 85, Ağustos 1956. 
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yat ırırlarsa çocuklar ın ya şı yaca ğı na inanırlar. Gene türbenin ön tara-
fında bir de Dilek taşı  vard ır. Dilekte bulunacak kimse, ş u iki hareket 
ş eklinden birini tercih eder: Ya bu ta şı n yanına gelerek, üç defa kulhü-
vallahü ve fâtiha sûresini okur, ta şı n üzerine ç ıkar, gözlerini yumar, 
ondan sonra dilekte bulunur. E ğ er dileğ i olacaksa, ta ş  mihveri etrafında 
dönermiş , olmıyacaksa dönmez, veyahutta ayn ı  dilek taşı na ba ş ka bir 
ta ş  yapış tırılacak olursa, dilek yerine getirilecek demekmi ş . Dilek ye-
rine getirilmiyecekse ta ş  yap ış mazm ış ." (Sf. 1355) 

Aynı  ta ş  üzerinde iki çe ş it hareket yap ılıyor, bundan ba ş ka, İ slami 
kı sımla, ayrıca göz yumma, ta ş a çıkma gibi hareketler, yerle ş tiriliyor. 

Ankara ve çevresindeki adak yerleri ile ince bir farkl ılık gösteriyor. 
Aşı k Pa ş a'nın türbesi yap ılırken de bir türlü kubbesini tamamla-

yamamış lar. Bunun üzerine "sab ırsı zlanan A şı k Pa ş a Veli kalkmış , bir 
gecede üstünü yapm ış  ve tekrardan yatm ış ." (Sf. 1355) 

Ankara ve çevresinde ve Türkiyenin bir çok yerinde dede, baba, yat ı -
rın türbeden, türbe yap ılmas ından ho ş lanmadığı  hallere de rastlad ı -
ğı mı zı , üzerine yap ılan bu gibi türbeleri, ta ş ları  yıkıp attığı nı  daha önce 
söylemiş tik. "Türbenin avlusunda bir çe ş me vard ır (Yeni yol in ş aat ı  
dolayısile yıkılmış , yerine ba ş kası  yap ılmış ). Herkim bu çe ş menin su-
yunda yıkanırsa derhal ta ş  kesilece ğ ine inanı lırdı ." (Sf. 1355). - 

Yakın zamana kadar, K ırş ehir'de bezlerle bebek gelinler yap ılarak, 
yağmur duasına çıkı lır ve bu bebek gelurler dola ş tırı lırdı . 

KONYA 

Mevlana: 

Türkiye'de ziyaret edilen türbeler içinde, Hiristiyanlarda dikkate 

alınarak en fazla ilgi ve ra ğbet gören yerlerden birisi de Mevbina Türbesi, 

Mevlana Müzesidir. Her din, her kültür ve tahsilde insan ın ziyaret etti ğ i 
ziyaretçilerinin y ılda üç yüz bin kiş iyi bulduğu söylenilen Mevlana 

Müzesi, muratla, adakla ilgili inançlarda da yer alan bir durum arz edi-

yor. "Ne zaman müzede bir temizlik yap ılacak olsa, halıların, örtülerin 
alt ından Mevlana'ya 158  hitaben yaz ılmış  istidalar ç ıkar. bazı sı  sevdiğ i 
kızı , Ondan ister, baz ısı  bir hayı rlı  iş  :" 159  

Bu müze, eski Mevlevi Dergah ı  olup, içerisinde Mevlana ve ya-
kınlarına ait mezarlar, mescit, semâhane, dervi ş  hücreleri, kitapl ık v.s. 

157 Malik Aksel, Anadolu Halk Resimleri, Edebiyat Fak. Yay ını . İ stanbul 1960. 
S. 172, 173. 

158 (Prof.) Dr. Annemarie Schimmel, Die Bildersprache Dschelâladdin Rümis, Frank-
furt 1949, (Heft 2). 

Abdülbaki Gölp ınarh, Mevlana Celâleddin , II. bs. İ stanbul 1952, inkılap Kitabevi, İ st. 
Matbaas ı . 

159 Rıdvan Bülbül, Mevlana Müzesini her yıl 300 bin kiş i ziyaret ediyor, Yenisabah, 
28 Eylül 1958. 
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bulunmaktad ır. Kendisi " Ş u gökkubbeden daha güzel bir türbe tasavvur 
edilebilir mi ?" "Âriflerin türbesi sevenlerin gönlündedir.' , 160 Demiş 

 olmasına ra ğmen büyük bir ihti ş am içinde bulundu ğu yerde ziyaret 
ölunmaktadı r. 

"E ş ikleri daima ikbal k ıblesidir; yüce ki ş ilerin evlatlar ı  oraya yö-

nelirler.. daima dilekler kâbesidir; dile ğ i olanlar oray ı  tavaf ederler, .. . 

dilekler kâbesi olup dursun." °" Denilen Mevlana'n ın dilek (murat) 

için ziyaret olunaca ğı nın da aç ık bir bürhanı  oluyor. 
Ankara da1925 y ılından önce ziyaret edilen türbelerden Taceddin 

Sultana dilekceler (yaz ılı  ) b ırakıldığı nı  belirtmiş tik. Mevlananın Babas ı  
Baha veledin (efsanelere yol açan sandukas ı) ile Ankara da Arslanbanede 
(Ak Şerafeddin Sultan Hazretleri) denilen zat ın durumu birbirine 

benzerlik gösteriyor. Ak ş erafeddin de (otura ğmdadır) Oğ lunun mertebesi 

yüksek geldiğ inde babas ının ayaga kalkt ığı , oğ lununda say ğı sından eyi-

lip büküldüğü, Onun sandukas ımn da ö ğ lece kaldığı  söylentisi ve inanc ı  
burada da görülüyor. Bütün bunlar halk ın bu erginlere nas ıl birer canl ı  
varlık nazarı  ile bakt ıklarını  da anlatmış  oluyor. 

Konyada da önceleri tekkelerin dilek ve adakla çok ba ğ lı  olduğu 

görünüyor. Tekke hakmdaki bilgileri ara ş tırırken oras ının aynı  zamanda 
ne olduğu aydınlanmış  oluyor: Tekke: bulunduklar ı  yerlerde dini veya ta-

savvufi tesirlerde bulunmu ş  (evliya, dede, ş eyh, hoca) gibi ba şka başka 

tarikat kutup ve saliklerinin yerle ş tikleri ibadet ettikleri, yatt ıkları  
yerler, zaviyeler, türbeler, dergahlard ır. Bir kı sım halk (büyük halk 

kütleleri) böyle yerlere gider, dua ederler, adak adarlar; oralardan 
verilen birş eyler yer, içer veya sürünürlcrdi. 

Tekke ve türbelerin pencere demirlerine, tellerine, her gelenin (ni 

yaz sahibinin) birer bez parças ı  bağladığı  görülürdü. 

Tekke ve türbe i ş lerine bakanlara para verenler olurdu. 

Hasta bulunan kimse; a ğ rısı , s ızı sı , çıbanı  olanlar okutulur, be-

zenir, tekkesine götürülürdü. Nusha tak ınır, tekkenin çamurunu yüzüne, 

bacaklarına sürer, topra ğı nı  yalar, sar ık suyu içerdi. Mesela, ba şı nda 

ağ rı  varsa, medfun olan ın üzerine örtülmü ş  bez veya ya ş mağı  ba şı na 
sarardı ." 162 

Çocuğu olduğu halde sütü azalan veya kesilen kad ınların sütlerinin 

gürle şmesi için Süt tekkesi ne giderek dilek ve adakta (mum, bez) bulu-

nuyorlar. Bu tekkenin içerisinde mezarlar bulunmaktad ır. °" 

160 Mevlana, Mesnevi, T. Çeviren: Veled Izbudak, 6 C. 
161 Ayni eser, (Mesneviye dahil olmayan) ön söz. C. I., s. K. 
162 Afif Evren, Ara ştırmalar; Konya'da Ocaklar, Irvatalar, Tekkeler, —I—, T.F.A., 

S.28, Kas ım 1951. 
163 Afif Evren, Konya'da, Ocaklar, Irvatalar, Tekkeler, Türbeler, —II—, T.F.A., C. II., 

S. 30. 
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Konya'nın Meram mesiresindeki Tuz Baba türbesi de halk tara-
fından ra ğbet görmekte, içeriye girenler dileklerini yava ş  yava ş  ve hafif 
bir sesle söylemektedirler. 

Tekkelere giderek dilek ve adakta bulunu şun önceleri Ankara 
ve çevresinde de oldu ğunu- görmekteyiz. Konya yat ırları  bir kaç yüzü 
geçmektedir. Efendiler, Çelebiler, Dedeler, Sultanlar, Babalar, Gaziler .. . 
in adları  ve sayıları  (baz ıları  memleket adiyle v.s.) hakk ında mühim 
kaynaklardan bilgi edinmek mümkündür. "4  Bunların adakla ve adak 
çeş itleri ile ilgileri açıklanmadığı ndan üzerinde duram ıyoruz. 

Konya'nın Akşehir Ilçesinde türbesi bulunan Nasreddin Hoca'dan 
da dilek ve adakta bulunanlar ı , gözü a ğ rıyanlar ın, oradan ald ıkları  bir 
miktar topra ğı  su ile çamur haline getirdikten sonra gözlerine sürdük-
lerini, baş  ağrı sı , sancı  gibi hallerde hocanın ziyaretine ko şulduğunu 
bilmekteyiz. 165  O'nun hayat hikâyesi d ışı nda, ne gibi adaklar adan-
dığı na dair etrafl ı  bir inceleme ve bilgiye ihtiyaç bulundu ğunu ifade et-
mek isteriz. 

Çarpık Tekkesi: 
Kadınhan ilcesi civar ında bulunan "Çarp ık Tekkesi" sinir ve akıl 

hastalıklariyle ilgili bir Ş ifa ziyaretgâh ı  olarak tanınmakta, dilek ve 
adakta bulunulmaktad ı r. 

Dede Karkm: 
Çumra ilcesinin 18 kilometre do ğusunda Karkın'a yakın "Dede 

Kırı" adlı  yerde, Horasan taraf ında geldiğ i'ileri sürülen Dede Kark ın'ın 
mezar ı  ziyaret edilir " Derler ki, her Cuma gecesi, bu mezardan bir ş avk 
çıkar, köye do ğ ru iner, Bunu birçok çobanlar görmü ş , ışığ a koş tukları  
halde bir türlü yakla ş amamış , onlar ko ş tukça ışı k uzakla şmış " 166 

Dede Kark ın'ın sağ lığı nda yaktığı  çıra ş evkına dair kerametin, ölü- 
münden sonra da devam ına inamlarak, buraya murad ve adak mahalli 
olarak geliyorlar. 

Dede Molla: 
Çumra'ya yak ın "Dedemo ğ lu""Dedemolla" köyünde, Dede Molla'n ın 

türbesi ziyaret yeridir. 
Yavuz Sultan Selim'in Mı sır seferinde onunla kar şı laşı p, bir türlü 

tükenmeyen bir tencere pilavla, bütün orduyu doyur şu kerameti onun 
şöhret ve mevkiini yapan sebeplerin ba şı nda gelmektedir. 

164 Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Vnver, Yazma Mecmualara Göre Konya'da Evliya say ımı , 
T.F.A., C. IV., S. 89. 

Bu yazıda yalnız Konya ve yakın çevresi de ğ il, başka illerdeki yatır ve erenlerin adlar ı  
da bulunmaktad ır. 

165 Nezihe Araz, Anadolu Evliyalar ı , Hoca Nasreddin, İ st. 1958, S. 311-334. 
166 Mehmet Önder, Anadolu Efsaneleri, Ankara 1966, s. 37-39. Dede Molla: S. 57-59. 
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KÜTAHYA 

Ergun Çelebi: Acar Sultan: Dede ve di ğ erleri: 

"Hacı  Ahmet Sultan, Âhi Erbasan, Âhi Temürliden, Pa ş am Sul-
tan, Öksüz O ğ lan, Açar Sultan, Fatma Ana, Uran, Ergun, Hüda Rab-
bim" "Makamlar" ına Kütahya'da inan ı ldığı nı  görmekteyiz 167  Dağ lar-
daki, kırlardaki kabirlere inan ıp, bir hastahk veya bir murat için iplik 
bağ landığı nı , Ergun Tekkesinin bir vakitler bir tedavi yeri olarak kul-
lanıldığı nı , türbedar ından nusha almıp çocuğa takıldığı nı , kuyuya bak-
tırıldığı nı , gene "Mevlevihânede metfun Ergun Çelebi'ye adamak su-
retiyle" bir kad ının çocuk istediğ ini, ş ayet çocuk olursa adakh dendi ğ ini 
ve mevlevi olduğunu, sayıldığı nı , "huysuz bir çocuğun huyunu de ğ iş -
tirmesi için" Acar Sultan' ın kabrine gidildi ğ ini ve "yarım kıyye kadar 
üzüm" saçıldığı nı , tesbit ediyoruz. 

Adanan çocu ğun mevlevi- sayılması  ve mezar ın üstüne üzüm ser-
pilmesi dikkati çekiyor. Gene "Yar ık bir çocuk"un "Camlıca'daki be-
denin ince çamlar ından biri'nin yar ılarak," onun aras ından geçirildiğ ini 
ve o taze çam ı  yine bağ ladıklarım, onun bitiş tiğ ini, yar ık çocuğunda 
hastalığı nın geçti ğ ine inanıldığı nı , talihsiz kimselerin talihlerinin aç ıl-
ması  için Hatuniye Câmiinin yan ındaki kabre giydikleri e şyadan biri-
sini koyduklarını , bunun orada 1 hafta kald ığı nı  ve nihayet talihlerinin 
açıldıklarına inandıklarını  anlıyoruz. Hamam, türbe ve ş ifalı  su müna-
sebetine, nazar büyü gibi inançlara dair bilgileri, di ğer şehirlerde oldu ğu 
gibi burada da bulmak mümkündür. 

MANİ SA 

Ayni Ali: 

Önceleri Soma'da baz ı  tacirler, mahsulün az olmas ı  ve yağmur 
yağmamas ı  için ekmekten insan resmi yaparak kabirlere ve abdest 
hanelere koyarlarm ış  168. Böylece ellerinde fazla bulunan mallar ı , zahireyi 

satacaklar ını  sanırlarmış . I ş e mezar ı  karış tırma ve bir kaplumba ğ ayı  
kafasından ip geçirerek a ğaca asmak suretiyle ya ğmurun yağmasına 
çalış mak gibi türlü inançlar aras ında bilhassa ta ş la ilgili olan ve bir 
adak mahiyeti bulunan âdet Ankara ve çevresindekine uymaktad ı r. 
Buradaki fark (dualarla dere kıyı sından ta ş  toplanmas ı , bir çuvala kon- 

167 Hamdi Aydm, Adet ve Inanmalar: Eski T ıbbi ve Ietimat Folklorumuza dair Kütah-

ya'da inanmalar, T.F.A., C. II., S. 38, Eylül 1952, s. 597. 

168 M. Nuri Erensoy, Soma'da Yağmur Duası , H.B.H. C. 9. S. 108. Bu bilgi 1929 y ılında 

derlenmis. 
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ması) ta ş ların cami havuzuna konulmas ı  ve evliya türbesinin ba şı nda 

mahallelerden toplanan un, ya ğ  ve ş ekerle, lokma dökülerek, lokma ya-

pı lıp yolculara da ğı tılmas ı dır." Bu Met Rumlarda da varm ış . Çok defa 

Rumlar ve bilhassa kad ınları  evliya türbelerinde lökma yaparlar ve ya ğ -

mur için dua ederlermi ş ." (Sf. 299) 

Manisa ve çevresindeki (zaviye, yat ır ve türbe)lerin adlar ı  ve vesika-

ları , ş eyh, türbedar tayinleri ve vak ıflarına dair tarihi bilgi ile günümüzde 

bulunan türbe ve yat ırlarm listesi İbrahim Gökçe'nin "XVI ve XVII. 

as ırlarda Saruhan Zaviye ve Yat ırları" adlı  eserinde 169 . belirtilmiş tir. 
Burada Anadoluyu fethe islâmla ş tırma ğ a gelen (Manisa çevresindeki) 

Alperenler hakk ında önemli bilgi veriliyor. Dede, Baba adlar ının 

çoklukla beraber bulundu ğu zatların Bayrami ve di ğer tarikatlara men-

sup ş ahısların türbe ve zaviyeleri, Akhisar, Ala ş ehir, Demirci, E ş me, Kula 

ve Turgutlu türbeleri belgelerle aç ıklanmaktadır. Fakat dinler tarihi, 

dini inanç ve hareketlere konusu bak ımından ancak bir yerde doku-

nan bu eserde bunlar ın bir kısmının yıkıldığı  (daha do ğ rusu yıkt ırdıldığı  

belirtilmekle beraber, baz ılarının eski varlığı nı  ve ilgiyi devam ettirdi ğ i 

anla şı lmaktad ır. Fakat ne gibi ziyaret ve adama tarzlar ı  olduğuna dair 

fazla bir bilgi elde edemiyoruz: "Manisa'da Ayni Ali Câmii ve Türbesi, 

bugün de mevcuttur. Burada Türbenin çevresinde eski bir mezarl ık var-

dır ki, Belediyece park haline konulacakt ır. Türbe bu mezarlığı n orta-

s ı nda olup, alt ı  kenarl ı  ve kurşun kubbeli gayet sa ğ lam bir binad ır. Bu 

türbenin yan ında vaktiyle hay ır için lokma dökülürmüş . Bir de mezar-

lığı n sokak kap ı sına yakın bir yerde bir kuyu vard ır. Eskiden genç 

kızlar bu kuyuya seslenerek k ısmet isterlermi ş . Bu gibi gelenekler, 

halkın, Ayni Ali'ye zamanla kutsiyet verdi ğ ini göstermektedir." (Sf. 

57). 

Akhisar'da Kulak Dede: 

Akhisar'da Kulak Dede adl ı  ermi ş  bir dervi ş i, Kulak Dede denilen 

yerde öldürmü ş ler veyahut ölmüş , mağaraya kulakları  ağ rıyan birisi 

girerek Dede'yi aram ış , bulamamış ; fakat kulaklar ının a ğ rı sı  geçmiş . 

Ba şka bir söylentiye göre kula ğı  ağ rıyan birisi, Kulak Dede civar ında 

gezinirken gaipten gelen bir ses "içeri gir, damlayan sudan kulaklar ına 

akı t, ş ifa bulursun" "°. Deyince, o da kulaklarm ı  mağ ara tavanından 

169 Ibrahim Gökçen, XVI ve XVII. As ırlarda Saruhan Zâviye ve Yat ırları , Manisa Hal-

kevi yayınlarından S. 15. İ stanbul 1946 İ stanbul Marifet Bas ımevi. 

170 Ekmel İ zdem, Dünkü-Bugünkü Akhisar (Tarihi, co ğ rafyas ı-folkloru), 1944 Ülkü Ba-

sımevi s. 105. 

Bu eserin bibliyografya k ı smına (Saruhan Zaviye ve Yat ırları ) adli eser al ınmamış . Bu 

eserde Akhisar'la ilgili bilgi vard ır. 
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sı zan su ile y ıkamış , iyile şmi ş , bunu herkese söylemi ş , böylece Kulak 
Dede" bir ş ifa ve ziyaretgâh" olmu ş .. 

Akhisar'da Martifal: 

Akhisar'da Martifal denilen, 6 Mayıs günü için hazırlanan bir küpe 
herkes bir gün önce, yüzük, dü ğme, küpe gibi bir ş eyler atıyor. Sonra 
küp su ile ve onun üzeri yaprak ve çiçeklerle doldurulduktan sonra a ğ zı  
kıreple kapat ıhyor. "Ezan vakti bir gül dal ı  altına bırakı lıyor." Sf. 
100); ev dileğ i olanlar çamurdan, kiremitden ufacık evler yap ıyorlar; 
bir kı sım insanlar, alt ınlara sahip olmaları  için "kağı t parçalarını  dizip 
boyunlarına" as ıyorlar. Diğer bir kı sım halk zenginlik dileğ i ile, ufacık 
keselere para koyarak onlar ı  gül dalına as ıyorlar. Güya o gece h ızır ge-
lip onları  tavaf edermi ş  ve herkesin murad ı  olurmuş ." (Sf. 100) Mar-
tifal gününü (6 mayıs) herkes heyecanla bekler, güne ş  doğmadan kalkı -
larak en yeni elbiseler giyilir (gelinler gelinlik elbiselerini giyerler), bir 
bayram havas ı  içinde (def ve dümbelek)ler çal ınır, "güne ş in doğmasına 
yakın küp genç kızlardan birinin ba şı nda açı lır. Güya kilit aç ılınca kı zın 
kısmetide aç ıhrmış . Kız, birbir küpün içinden niyetli e şyayı  çıkarmağ a 
baş lar. Her çıkarış ta s ıra ile maniler söylenir... Ç ıkarma iş i bitince oyun 
faslı  baş lar ve öğ leye kadar devam eder. (Sf. 101)" 

Karacaahrnet: 	• 

Manisa bölgesinde Karaca Ahmet'e ait bulunan 3 türbe de ziyaret 
edilmektedir (Kamus-ul Alam, C. 5, Sf. 3623). E şme'deki muhtemelen 
Bizans eserlerinden de faydalan ılarak ta ş ları  türbede ve tekkede kul-
lanılmış  olan yer, adak bak ımından da ele alınmas ını  gerektiriyor. 
"Duvarda, renkli, küçük somaki mermere sanki bir sa ğ  el pençe si bas ıl-
mış  da, ta ş  yumuş ak bir madde iken bu pençe ta ş a gömülmüş  ve derin 
parmak izleri orada kalmış  gibi görünen müce1la bir parças ı  vardır. Tür-
benin içinde ve yerden bir buçuk metre yükseklikte duvarda, s ıvaların 
arasında mevzu olan bu ta ş : Karaca Ahmet •Sultan' ın sağ  pençe sinin 
kerametli kalıbı dır. Hacer-ül Esvet gibi ziyaret edilip, yüz sürülüp öpülen 
bir pençe izi de hastalara ş ifa, dertlilere deva mübarek bir şeydir" 171 . 

Türbe içinde kap ının sol tarafında duvara dayal ı , ağ açtan yapılmış  
88 santimetre boyunda ve ba ş  kutru 15 santimetre olan ve uca 5 sm kala 
incelen ve "be ş  köşeli olarak gayri muntazam yontulmu ş  olan bu tok-
=Ol başı  düz olmakla beraber, dairenin ortas ı  biraz oyulmu ş  ve buraya 

171 Naci Kum, Karaca Ahmetler hakkında incelemeler, düşünceler, T.F.A., C. 4, S. 94. 
Mayı s 1957 

M. Çağatay Uluçay, Saruhan O ğullarına ve Eserlerine dair vesikalar, s. 139-140. (Naci Kum 
zikrediyor.) 
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mum dikilmiş  gibi yanık bir hal almış tır." Bu tokma ğı  çocuğu olmayan 
dilekli kadınlar s ırtlarına bağ lıyorlar. Bu halde iken bir çocu ğa niyet-
leniyor. Çocu ğu olursa "Dede'ye kurban, emir veya yazg ı  getirmek üzere 
adanır, adad ıktan sonra tokmak s ırt ından çözülür. Hâcetli kad ınla 
varan 2 erkek tekkenin içinde hacet namaz ı  kılar, dua okur. Dede'nin 
mezarının ayak ucundaki çukura elini sokarak bir avuç toprak ahr. 
Bu topra ğı n içinden canh böcekler ç ıkarsa iyi bilir, ve kanarki çocuğu 
olacakt ır. Muradı  has ıl olur olmaz, ada ğı nı  yerine getirir: kurban keser, 
yazgı  ve örtü dokur, getirir. E ğer emir denilen ye ş il örtü- sanduka ör-
tüsü-ada& ise, beyaz patiska veya dokuma kaput bezi al ır, gelir. Tek-
keniş in Bacı  bu beyaz ı  ye ş ile -Emire- boyar, dedelerin sandukalar ına 
örter. Türbenin içinde böylece adanm ış  bir çok el dokumaları  ve diğer 
yazma, mendil, çevre ... gibi şeyler çoktur." 

Ankara çev ı'esinde de (Nallıhan.. gibi) bu türlü örtüler v.b. getirilmi ş  
ve türbeleri doldurmu şken, türbelerin kald ı rılması  ve ilginin devam ı  
üzerine bir k ısmı  yıktı rılırken, ayr ı ca bu türbedeki e şyalardan bir k ısmı  
Etnoğrafya Müzesine nakledilmi ş , bir çoğu da satılığ a çıkarılmış tı . 
Çok ucuza verilmesine ra ğmen dinle ilgili inanc ı  olanlar almak isteme-
miş lerdir. Alanların başı na felaket gelece ğ ine ve geldiğ ine inanmış lardır. 
binen bunlar ı  anlatmaktad ırlar. Emir, ye ş il bürgüden birer parça al ın-
dığı , onun yerine (iki ba ş  örtüsü, ku ş ak, seccade) dokuma ş eyler getiril-
diğ i vakidir. 

Bu tokmak şekline ba şka illerde de rastlanmaktad ır (Afyon v.b.). 
Fallüs kültünden sayanlar mevcuttur. 

MALATYA 

Kara Baba ve diğ erleri: 

Eski Malatya'da bir çok türbeler bulundu ğunu, "Kara Baba, 
Ali Baba, Ahmetturan, Emriömer, Kocavayis, Sar ı lık, Kırklar, Hacı -
bayra ıniveli, Vahapgazi, Hatemdede, İ lçkarde ş ler, Yedikarde ş ler, Be ş -
kardeş ler, Güllelibaba" 172  adlarmdaki bu yerlerin önceleri birer tan ın-
mış  ziyaretgah oldu ğuna dair bilgi buluyoruz. 

Eski Malatya civar ında ölerek, halen Elaz ığ 'a bağ lı  Baskil İ lcesinin 
bir köyünde mezarı  ziyaretgah olan Ş eyh Hasan Dede'den (Malatya'ya 
uzakhğı  21 km, Eski Malatya'ya 12'km.) olmas ına ra ğmen Il'e bağ lıhğı  
yönünden Elazığ  İ li içerisinde incelemiş tik. 

172 Ekrem Yalçmkaya, Muhtasar Malatya Tarih ve Co ğ rafyas ı , İ st. 1940 Cumhuriyet 

Matbaas ı , s. 30. 
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Ş eyh Hasan Dede'nin, Alevi ve K ı zılba ş  taraflar ından ayni yak ın-

lık ve sevgi ile, ta ş , adak, toprak inanc ı  v b bakımından dikkati çekti ğ ini 

arzetmi ş tik. 

MARAŞ  

Sahfibiler: 

Mara ş  sahabiler memleketi olarak görülmekte ve dört tepesinde dört 

sahabi yatmaktad ı r: Ukka şe Hazretleri, Malik Ejder, Osman Dede, Sâd 
İbni Ebi Vakkas. Halk, Malik Ejder demektedir: "Arapça'da j harfi yok-

tur. Bu ismin aslı  Malik ibni E ş ter olsa gerektir. Amma Mara ş  halkı , 

Malik Ejder diye anmakta ve o tepeye de Malik Ejderli tepesi denmek-

tedir. Saad ibni Ebi Vakkas' ın Mara ş 'a geli ş  ş ekli efsanevidir. Yaln ı z 

bu nas ıl efsanedir ki bu hayalinin çocuklar ının oldum olas ı  isimlerini 

tayin etmi ş  ve etmektedir. Mara ş  havalisinde görülen isimler aras ında 

Ökkeş , Ukkaş e Hazretlerine izafeten verilmi ş  isimlerdendir. Vakkas 

ismi de, Saad İ bni Ebi Vakkas'a izafeten çok yay ılmış  bir isimdir" " 3 . 

Malik Ejderli tepesinde bulunan Malik Ejder Hazretlerinin kabri 

tabii kabirlerden çok büyük olup üstü aç ıkt ır. Söylentiye göre Haz. 

Muhammet, Malik Ejder'le Osman Dede'yi Mara ş 'ı  fethetmeye memur 

etmi ş , onlar Mara ş  dışı nda bir çe ş me ba şı nda yorgunluktan uyuyakal-

mış lar. Mara ş  kâfirleri gelerek onlar ı  görmüş ler ve aralar ında çetin bir 

muharebe olmu ş . 

Tarihi gerçekler le ilgisi ara ş tırılmadan inan ılan bu efsane ile sahabi-

liğ i kabul edilen zatlar pek büyük bir ra ğbert görerek ziyaretgâh haline 
gelmiş lerdir. 

Mara ş 'da evliyalara "öldü" denilmedi ğ ini "dünyas ını  değ iş tirdi" 

denildiğ ini görüyoruz. 

Ş eyh Ukkilş  ve diğ erleri: 

Mara ş 'a bir günlük mesafede Ş eyh Ukkü ş 'ın bir ziyaret yeri oldu ğunu, 
"gavurlarla muharebe ederken develere (ta ş  olunuz) diye emretti ğ ini, 
develerin hemen ta ş  olduklarını  ve kendisinin de (dünyas ını  değ iş tiğ ini)" 
öğ reniyoruz 1 7 4 . "Bu ta ş  el'an deve ş eklinde dururmu ş " bu Ş eyhe her 
çe ş it murat için adak yap ı lırsa, murad ın hasıl olaca ğı na inanı lıyor. 

(Militan Dede, Mülkeiler Devletlâ) ziyaret ve adak yerlerinden olup 

O'nunda muharebede ş ehit olduğu anla şı lıyor. Bu -Alaattin Devletlû 
demiş ki "daral ıp bana gelen dar vakitte, acele isteyen seher vakti gel- 

173 Ergun Göze, Anadolu Sahâbeleri-Mara ş  Sahabileri, Sabah 23 Nisan 1966. 

174 Müşfika Abdülkadir (inan), Mara ş  Adetleri, (Kad ınların giyiniş leri, meş galeleri, zi-

yaretgahlar ı , fallar ı), H.B.H. C. 2, S. 14, s. 59-63. 1 Aral ık 1930. 
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sin" inanılan bu söz dolayısiyle, ziyaretçiler sabah ın çok erken zaman ında 

giderek dilekte bulunur, adak adarlar). Bunlardan ba şka Derdiment, 
Alaybey, Ş eyh Adil ziyaretgâhlar ı  me ş hurdur. Bunlara çok adak adar-

lar, murad ına eren derhal ada ğı nı  yerine getirir adaklarm ba ş lıcaları ; 

Kur'ân, Mevlit'tir. Mum Câmiye adan ır, evliyalara mum aday ıp yakmaz-

lar. Sı tma için bu devletlilerin üzerinden toprak al ıp su ile ezerek içerler. 

Türbenin ba ş ucuna üzerlerinden bir bez, paçavra kopar ıp asarlar. E ğer 

bu devletlilere Mevlit adand ıysa, ziyaretgâh da tenha bir yerde ise ka-
dınlar yemeklerini ve di ğ er lâzım olan ş eyleri alıp ziyaretgâha giderler, 

Mevlitlerini orada okurlar. Adaklar ını  mesela " şu iş im olursa ş unu 

yaparım" demek suretiyle yapmazlar. Muhakkak evliya= ba ş ucuna 

gider, dua eder, sonra adak adarlar. Evdeki adaklar ı  evliyalara ada-

mazlar. Evde söylenen adak, camiye mum, fukaraya ekmek, dullara 

yemek yedirmek, öksüzlere elbise vermektir. Her ne olursa olsun i ş leri 

olanlar, adaklar ım derhal icra ederler. E ğer adak yerine getirilmezse 

ba ş larına büyük felâket gelece ğ ine inan ırlar". (Sf. 60-61) 

Ankara ve çevresinde evliya türbesine, yat ıra gidilmeden de adak 

adanabiliyor. 

MUĞ LA 

Seyyit Kemalettin ve diğerleri: 

Muğ la'da da bir çok ziyaret yerleri aras ında Seyyit Kemalettin, 
Hüdai Dede (Ölümü h. 912), Onun o ğ lu Sahi& Dede (ölümü h. 957), 
Kazanc ı  Dede, Semsettin Dede, Ş emsi Ana, Ş eyh Bedrettin, Buharal ı  
olduğu söylenilen Üçler, Kurban Zade Hac ı  Süleyman Efendi, Hamur-

suz Dede, Pisili Hoca ba ş ta gelmekte, evliyadan say ılmakta, kerametleri 
olduğu anlat ılmaktad ır 175 . 

Hamur suz Dede: Üçler: Semikoz: 

Muğ la'ya yak ın Hamursuz Da ğı nda bulunan Hamursuz Dede'nin 
ziyaret zaman ı  cumartesi günleri ile H ı drellez Bayram ı  idi. Bu dede-

lerin "güçlüğü kolaylığ a çevirdiklerine, k ısırlara çocuk verdiklerine 
inanı lıyor. Adaklar ise kurban ya ğ  ve mumdur. Bunların önceden gö-

türüldüğü de vakidir". Çocuğu olmayan kadın ve erkekler bilhassa Pisi 

Köyündeki Dede'nin merkadine giderek dua ve niyazlarda bulunduktan 
sonra ba şı  ucunda bulunan ta şı  kaldırır ve alt ında zuhur eden ha ş erat 

ve ha şerata tesadüf edilmezse bir parça toprak al ıp yerler ve müteaki- 

175 Zekai Ero ğ lu, Muğ la Tarihi, İ zmir 1939, İ zmir Marifet Bas ı mevi s. 158, 159, 160. 
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ben kestikleri kurbanlar ı  piş irerek beraberlerinde götürmü ş  oldukları  
fakirlerle ayni sofrada yerler, o gün ve geceyi Dede'nin yan ında geçirir-
lerdi." (Sf. 159) 

Evlenmek isteyen, kısmetlerinin aç ılmasını  dileyen k ız ve erkekler 

Hamursuz Tepedeki Hamursuz Dede'ye, Üçlere, Karaba ğ lardaki Se- 

mikoz'a ba ş  vurarak, dua, yalvar ış , dileklerde bulunuyorlar, adak edi-

yorlar. Ayrıca orada "uçkur, ba ş  örtüsü, mendil" den birisini b ırakıyor-

lar. Bunlar bir kaç gün orada duruyor. Sonra tekrar giderek oradan 
alı orlar. 

Kazancı  Dede: 

Yaramaz, huysuz çocuklarm uslanmas ı  için de Dede'ye ba ş  vuru-

luyor. Bunun içinde Kazanc ı  Dede'ye gidiyorlar. Dikkate değer diğ er 

bir nokta sanc ılanan hayvanlar ın sancısını  geçirmek üzere, Kazanc ı  
Dede'ye ba şvurulması  olayı dır. Bu sancılanan hayvanlar Dede'nin et-

rafında üç defa dola ş tırılırmış , ayni Dede'ye götürülen yaramaz çocuklar, 

Dede'nin yanmdaki bir ta şı n üzerine yat ınhyor, uslanmas ı  için dua ve 
adakta bulunuluyor. 

Tepe, çe şme, ağ aç ( ıhlamur, çam, servi veya zeytin a ğ acı), yol 

münasebeti buradaki yat ırlarda da görünüyor. Sanc ılanan hayvanların 

bazı  yat ırlara götürülmesi olay ına diğer illerde de rastl ıyoruz. Ankara'da 
20. . inci yüz yılın baş larında böyle ziyaretle, dola ş tırma ile tedavi 
edilen biryer oldu ğunu çocukluğumda iş itmiştim. Bu yeri tesbit ve in-
celeme mümkün olmadı . Ankara'da bilhassa mezarlarla ilgili büyük bir 
değ işme olmuş tur. Ş ehrin içerisi bölüm bölüm mezarl ıklarla, yat ırlarla 
dolu idi. Bunlar ın çoğu kaldırı ldığı ndan ve bu gibi yerlerin çevresi sokak 
mahalle aras ından tamamen ç ıkıp cadde, meydana rastlad ığı ndan ar- . 
tık bu aletler görünmüyor. Istanbul'da Üsküdar'da At Mezar ı na sanc ı lı , 
hasta atlar ın götürüldüğünü görüyoruz. 

Muğ la'da bazı  (dedelerin) cumartesi günü ziyareti Ankara ile bir 
uygunluk gösteriyor). 

Çınar Ağacı : 

"Yeni do ğan ve günden güne zay ıflayan çocuklar ı  ş eytanın değ iş -
tirdiğ ine hamledilerek, bunlar Karaba ğların garp methalinde bulunan 
ve Allankava ğı  namı  ile maruf olan büyük ve ya ş lı  çmara götürülür, 
"al çocuğunu ver çocu ğumu" diyerek Çınarda mevcut deliklerden ge-
çirilir ve bu ameliyeyi müteakip çocu ğun elbiseleri orada b ırakı lıp 
adet olunurdu. Bu gibi inanmalar az farklarla kazan ın mülhakatında 
da cari idi." (Sf. 160) 

Buga Dede: 

Milas'ta yağmur ya ğması  için üç gün dua edili ş i, yağmazsa bu defa 

kurbanlar kesilmesi ve gene ya ğmazsa kasabaya 1 saat mesafe deki tepe 
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üzerinde bulunan Buga Dede'ye gidilerek buğ a kesilmek gibi bir olaya 
ve buğ a kanı  yere akar akmaz mutlaka ya ğmur ya ğ aca ğı na dair eski bir 
itikadı  görüyoruz. (Sf. 198) 

Buğ anın adak olarak kesiliş i nadir adaklardan say ılabilir. • 

Sarıana: 

Marmaris Ilçesinde Sarıana adı  ile amlan bir türbede kera-
met sahibi tanınan kadın evliyalardan, aslen Yörük oldu ğu söyle-
nilen Fatma adında, Kanuni devrinde ya ş adığı  öne sürülen bir Hatun 
bulunmaktadır. Onun kendisi ile ine ğ ine ait ve ancak ikisinin geçirmine 
yeten "bir miktar arpa ile Rodos seferinde Marmaris'den geçen bütün 
ordunun ia ş esini temin etmek suretiyle izhar ı  keramet eylediğ ine inanan- . 
lar varmış . Ineğ inin rengine izafeten bu kad ına Sarıana denilmiş , oldu-
ğu da menkulât aras ındadır." (Sf. 239) 

Orduyu pide, ekmekle beslemek suretiyle keramet gösteren evli-
yalar Ankara'da varsa da bu şekilde ineğ i ile adlanan bir evliyaya in-
celememizde rastlayamad ık. 

Benliler: Seyhler: Çomakl ı  Baba ve Diğ erleri: 

Köyceğ iz Ilçesinde Benliler ve Ş eyhler Köyünde Ş eyhler türbesi 
bulunduğu, Benliler türbesinde gömülü olan kad ın, Ş eyhler türbesinde 
ise üç kiş inin gömülü olduğu, bu üç ki ş iden birisinin Çomakl ı  Baba adı  
ile tan ındığı  ve ziyaret yeri oldu ğunu anlıyoruz. Bunlar ayr ı  bir özellik 
göstermiyorlar. "Otmanlar Köyünde de Çiçekli Baba nam ım taşı yan 
birine ait Kırk Ad ım uzunluğunda bir kabir bulunduğu ve memleket 
tehlikeye maruz kaldığı  ve halkın harbe gitmesi laz ım geldiğ i zamanlar 
bunun tarafmdan top at ıl dığı na inamldığı  söyleniliyor. Bunlar, köylü-
lerin A ğaç Ereni dedikleri erenler de vard ır ki bunlar da a ğaç küçük 
taş lar yığı lır ve ağ acın dalları  gelip geçenin elbisesini y ırtarak ba ğ ladıkj 
ları  paçavralarla dolard ı . Evvelee her yolcu bunlara mutlaka üzerinde 
birşey bırakır ve elbisesinden bir şey koparmazsa, saç ından bir tel olsun 
koparır ağ aca asarmış . Evvelce bu ziyaretgahlara dilek sahipleri taraf ın-
dan kurban, yağ , kilim, seccade nezredilir ve tamamen edâ olunurdu. 

Köyceğiz kazas ı  dahilinde tekke ve zaviyelerin seddinden evvel 
de hiçbir tahrikata ait tekke ve zaviye yoktu." (Sf. 255) 

Evliya mezarının boy bakımından çok uzun olmas ı , öyle tasavvur 
edilmesi inancı  Ankara ve çevresinde de vard ır. 

Ağaç Ereni: 

Dikkate Beğen çok önemli hususlardan birisi A ğaç Ereni olarak 
ağaçlara ad tak ı lışı  ve ağaçla ilgili inanca dair halk ın davranış  şeklinin 
açıklanmış  oluşudur. Bunu Ankara'da ve Türkiyenin birçok yerlerin de 
görmek mümkündür. Buna ait tahlil de A ğaç üzerinde ayr ıca duraca 
ğı mızdan, burada yalnız bu noktaya i ş aretle yetiniyoruz. - 
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Ziyaret edilen ş ahısların mücahit olu şu, sava şa katılış ları  veya 

büyük bir hizmette bulunu ş lar ının halk üzerine yapt ığı  tesir beliriyor. 

Köyce ğ iz'de tekke ve zaviye olmamas ına rağmen, ziyaretgâh, adak 

yerlerinin bulunu şu üzerinde de durmak gerekiyor. 

Muğ la'da Hudai Salih Dede'nin ş air ve faz ıl bir zât oldu ğu, onun 

oğ lu Ş ahidi İ brahim Dede'nin ise "mevlevi ricali aras ında müstesna bir 

mevkii haiz, alim, fazl ı  ve sahibi kemal bir zât" oldu ğuna dair bilgi 

buluyoruz. (Sf. 283) Keza, Şuhudi Dede de Mu ğ la Mevlevihanesi'nde 

40 yı lı  a ş an bir zaman içinde ş eyhlik yapm ış tır. (Sf. 288). 

MUŞ  

Yalpuz (Yahuz) Ağ acı : 

Muş 'un içinde bulunan Yaln ız (yahuz) a ğ ac ı  bir ziyaretgâht ır. 
Çar ş amba günleri ziyaret edilir. Kad ınlar, kızlar gider yemekler yenir 

kız beğenilir. Bez ba ğ lanır. Tatl ı  dağı tı lı r. 

Kârir Baba ve diğ erleri: 

Varto: Kârir da ğ lar ının en yüksek noktalar ında, tepelerin sivri 

uçlarında etraflar ı  taş larla çevrilmi ş  Kârir Baba, Eser Baba, Kalu ş , 

Zerdikan, Merhik, Bay ındır-Baba ad ı  verilmiş  tepe ve yat ırların Türk 

kumandanlarına ait Doğu Romalılar zamanında ş ehid dü ş en erenlere 

ait oldu ğu nu görüyoruz. "Halk bu makberlere ş ehidler ve bunlara iba-

det ederdi. Halk bunlardan mucize görmü ş tür." Bu tepeler ve yat ırlar 

çevresinde 5 /Haziran /1332-1916 da Ruslar ın saldırışı  kar şı sında büyük 

sava ş lar yap ılmış , üstün say ıdaki Rus kuvvetleri peri ş an bir ş ekilde kaç-

mış , ağı r bir bozguna u ğ rayarak Kârir da ğ lar ının me ş elerinde gizlenme ğ e 

çalış mış sa da Mevcudunun yar ı s ını  kaybederek buralardan uzakla ş -

mış tır 176 . Bu gibi olaylar ş ehit yat ırların hayırlı lığı  ile de o çevredeki 

yat ırları  daha ziyade k ıymetlendirmi ş ti. 

Köşkâr Baba: 

Varto'nun "kuzeybat ı sına düşen ve merkeze 3 saat uzakta olan 

Kö şkâr Köyü üzerindeki Bingöl Da ğ larında" bulunan bu üç bin rak ımlı  
Kö şkâr Baba Tepesinde, Kö şkâr Baba adl ı  bir eren yatmaktad ır. "Te-

penin ucu dar ve bir harman yeri kadard ır. Bu yüce noktada, 5 metre 

uzunluğunda ve 1 metre eninde büyük bir makber vard ır. Bu makberin 

çevresi büyük ta ş larla örtülmü ş , düzenli bir sedle çevrilmi ş tir." (Sf. 58) 

(Kö ş kâr Deresi):" son zamana kadar Varto ve H ını s İ lcelerinin bütün 

köyleri, Kö şkâr Babay ı  bir mabet ve ş ehit tan ı mış lard ı . Bu halk yaz 

176 M. Ş erif Fırat, Do ğu illeri ve Varto Tarihi, Istanbul 1948, Ş aka Matbaas ı , s. 137. 
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aylarında atalardan süre gelen örf ve âdetlere göre yaylalar ında güzel 

giyinerek, kuş anarak gelin alaylar ı  halinde bu makberi ziyarete gelir, 
delikanlı , kı z, gelin, erkek, kad ın kafileler Dere Geçidinde atlar ını  b ı -

rakır, yaya olarak Kö şkâr Baba Tepesine ç ıkar, bu makberi ziyaret ede-
rek beraber getirdikleri, helva, sö ğü ş , kapama ve peyniri birbirine ik-
ram ve lokma sunarlard ı . Ziyaretçiler önce ş ehidin ba şı nda bir fas ıl 
ziyaretten sonra saatlerce buradan" (Sf. 58-59) kar şı  manzaralar ı  sey-
rederlerdi. "Kö şkâr Baba'y ı  ziyarete giderken, her aile toplu gider ve en 
çok genç gelinler ve k ızlarla delikanl ı ları  beraber götürmek ve gayet 
temiz giyinmek ş arttı . Kö şkâr Baba'n ın bu cihetleri vasiyet etti ğ ine 
ve hatta hiç kimsenin makber ba şı nda ne ş esiz olmas ına razı  olmayaca-
ğı na itikat edilirdi. Bu ş artlar alt ında giden ziyaretçiler, edep, erkâna 
son derece riayete der ve ilk önce yüreklerinde sakl ı  olan dileklerini mak-
berin ta şan öperek ş ehide söyler ve biraz ibadetten sonra ziyafetlere ve 
daha sonra ne ş 'eli konu ş malara dalarlard ı . .. Bazı  kı z ve delikanlılar 
ş ehidin ba şı nda tan ışı r, sonradan evlenir ve bu muratlar ının Kö şkâr 
Baba'dan has ıl olduğuna itikat ederlerdi. Ziyaretçiler a ş ağı  düzlükte 
at ko ş tururken araziden davul gümbürtüsü gibi bir ses gelirdi. Onlar 
ş ehidin gaipten saz çald ığı na inan ırlardı ." (Sf. 59) 

Buna benzeyen bir ziyaret şeklini Nall ıhan çevresinde (Ho şebe) 
buluyoruz. 

NEVŞ EHIR '" 

Hasan Dede: 

Nevş ehirin içinde Hasan Dede ad ında üstü kapal ı  bir türbe var-

dır. Buraya her çe ş it murat için geliyorlar. Pencerelere bez ba ğ lıyor 

ve ekseriya mum ad ıyorlar. Keza Nev ş ehir'in bağ  yollarında v.s. ziyaret 

çalıları  varm ış  buralara da bez, çabut ba ğ lanır. 
Her hangi bir yerde, türbeye ba ğ lı  olmaks ı zın da kurban, horoz 

adanıyor. Bunlar evlerde kesiliyor. Kurban adayan ve kestiren katiyen 
onun etinden yemiyor. 

Ellerdeki si ğ illerin kaybolmas ı  için dua okunuyor. Ve umumi-

yetle, tenha, ayak basm ıyacak yerlere topra ğa bir torbaya konulmu ş  
tuz (bir avuç tuz) gömülüyor. Bu tuz böylece eriyince si ğ ilin de beraber 

eriyece ğ ine inanı lıyor. Ba ğı rsak düğümlemek, keven kesme sovan 
üzerine si ğ il sayı s ı  kadar arpa saplan ıp topra ğa gömülüyor bu hareket-

lerle iyile ş eceğ i sanı lıyor. Bu gömmeden sonra arkaya bakmadan eve 

dönme hareketine geçiliyor. Bu davran ış  sı ras ında ş ahıs isterse ayr ıca 

bir adakta bulunuyor. (sadaka, mum) " 

177 Hacı  Bektaş  Ilçesi hâlen Nevşehir e bağhdır. Kırşehir de bu ilçe ile ilgili olan bilginin 
burada mutalâas ı  icap eder. Hacı  Bektaş  h. (Türkler de Ta ş la Ilgili Inançlar) kit xb ımı za 
ve (Hac ı  Bekta şı  Veli) incelememize bak ılması . 

178 Necmeddin Sefercio ğ lu darı  derlenen bilgi. 
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Rİ ZE 

Ş ehitler Mezarı : 

"Rize ilindeki Hemşerililer'in en büyük ziyaret yeri, Elevit köyü 

yaylasında Ş ehitler mezarh ğı dır. En çok kad ınlar ve genç k ı zlar, buraya 

ziyaret eder, adak adarlar." 19  

SAMSUN 

Seyid Kudbeddin: 

Samsun eski mezarl ığı nda Kabristan soka ğı nda bulunan Seyid- 

Kudbeddin Camii, yanındaki türbenin çevresi s ırayla mezarlarla çevrili. 

1885 yılında Samsun'da hastalamp ölen Tokatl ı  Halk Ş airi aşı k 

Nuri (as ıl adı  Mahmud) ş inin "Samsun'da Ş eyh Kudbeddin Türbesi" 

yanına gömüldü ğüne göre, onun yan ına gömülmenin değ eri görülüyor.'" 

Bu , çevre de yer yer mumlar yak ılmış  olarak duruyor. Gene burada 

Ş ehit Subaylar ın iki mezar ından birisinin üzerinde bezler, iplikler 

vardı . Bu bezler, iplikler Kudbeddin için olmas ına rağmen, orada müsait 

yer bulunmadığı ndan diğer bir yere ba ğ lanmakta mahzur görülmemi ş . 

Seyid Kudbettin türbesinin hiç aç ık penceresi bulunmamas ına ve hep-

sinin kapat ı lıp, örülmesine, s ıvanmasma ra ğmen bu ilgi kesilmemi ş tir. 
Türbe üzerinde ufak bir minare mevcut olup, Caminin sa ğ inda kalan 

önünden halen merdivenli yol geçen ufak bir ev, tekkenin oca ğı , aşha-

nesi olarak bir vakitler kullan ılmaktaymış . 

II.8 .1961-tarihinde inceleme yapt ığı mız bu yere temiz kıyafetli 

bir genç han ım ile bir kız ziyaret etmekteydi. Muhlelif dilekler için 

ziyaret edilen bu yeri hammlar, k ızlar daha çok evlenme dile ğ iyle geli-

yorlard ı . Bu arada türbeye ziyarete gelen bir zat, onun ruhuna fatiha 

okuduktan sonra, bu mahalde namaz k ılmaya durdu. Türbe yanındaki 

Cami evvelce tekke olarak kullan ılmış . D ış  kapı  üzerinde onun zincir-

leri as ı lı  idi. Daha önceleri Seid Kudbeddin'in türbesi önünde iki büyük 

top duruyormu ş . Bunun oradan kaldırılması  ve bu mahallin tahribi 

emrini alan yüzba şı  burasını  yıktırdıktan sonra ölüyor. Bu bilgiyi veren 

yaş lı , sakallı  bir zat." Böyle ş eylerin ş akas ı  olmaz!" diye ilâve etti. 

Ziyaretçi kı zın tepkisini denetlemek için: Allah'tan dileyin, evet bu 

evliyadır, Ona da Fatiha okuyunuz!" dedim. "Evet efendim, bu zat 

Allah indinde makbuldür; fakat dile ğ im Allah'adır". cevab ını  verdi. 

179 Kırzıoğ lu M. Fahrettin, Eski-O ğuz (Arsakh -Part) Kaln ı tı sı  Hemşenliler, 

X, 203. Haziran 1966. S. 4099, 4104. S. 4103. 

180 Fethi Günesen, Tokath Halk Ş airi Aşı k Nuri, Topçam (Aylık dergi), Yıi I, S. 2. 
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Geylani tarikat ına mensup say ı lan bu türbeye ilgi gösterilmekte ve 

bir adak mahalli olarak etkisini devam ettirmektedir. 

Seid Kudbetdin kap ı sının önünde mezar ı  bulunan subay 1332 (1916) 

da ş ehid oluyor ve buraya gömülüyor. Onun mezar ı  üzerinde mum 
parçalar ı  durmaktayd ı . 

Cami'nin (Tekkenin) hemen 30 metre kadar yak ınında yeni bir, 

çe ş me vard ı . Önceleri burada büyük bir kuyu bulundu ğunu tesbit ettim. 

Kuyunun suyunun halen çe ş meye geldi ğ ini, akş ama, do ğ ru suyun ke-

sildiğ ini söylediler. Etrafta ya ş lı  a ğ açlar da bulundu ğuna göre tekke, 

türbe, su, a ğ açlar ve yamaçta, yol yak ınında bulunu ş uyla bir bütünlük 

vücuda getiriyordu. 

İsa Baba (Ese Baba): 

İ licek Mahallesinde İ sa Baba geçidinde ufak bir tepe üzerinde İ sa 

Babanın halkın deyi ş iyle Ese Baba'n ın 10 metre kadar uzunluğunda 

bir buçuk metre geni ş liğ inde, etrafı  ta ş la çevrilmiş  , yerden bir metre 

kadar yükseklikte olan mezar ı  bir dilek ve adak yeri durumundad ı r. 
Mezarın tam ortas ında çok ya ş lı , çok iri gövdeli (söylenilene göre 200- 

300 y ıllık) bir me ş e ağ ac ı  bulunmaktad ı r. İ sa Babanın ba şı nda başkas ına 

ait 1237 t. li bir ta ş  dikilmi ş ti. Etrafı nda eski mezarlar da vard ı . Samsun 

liman ına kar şı  olan bu yerde ufak kubbeli (minaresiz) bir cami yap ı l-
mış tı . Evvelce burada dört kö ş e bir oda halinde İ sa Baba nam ıyle anı -

lan bir tekke bulundu ğunu tesbit ettik. Arka tarafta bir çe ş me mevcut-

tu. Buradaki Hoca, yapt ığı mız inceleme s ıras ında, ziyaretçileri, yak ılan 

mumları  iş aret ederek:" Kuldan ne beklersin!" diyordu. 

Mezarın ba ş  tarafı  pek çok yakılan mumlarla simsiyah, olmu ş tu. 

Gene mezar ın ba ş  ucundaki yeni dikilmi ş  bir çam a ğ ac ına ve yanın-

daki ufak direklere bezler ba ğ lanmış t ı . Keza ba ş  uçtaki eski bir kütü ğ e 

de bezler ba ğ lanmış t ı . 

Bir kı sım halkın her türlü dilek için ziyaret etti ğ i, bez bağ ladığı  

ve mum adadığı  bu mahal o çevre halk ı  tarafından muhabbet ve sayg ıy-

le benimsenmi ş ti. 

Kı lı ç Dede: 

Ziyaret yerleri içinde, niyetin olup olm ıyaca ğı nı  anlamak üzere 

ta ş  yap ış tırma âdeti olan K ı lıç Dede, K ı lı ç Dede mahallesinde, Samsun 
İ stasyonunun arka taraflar ında Irmak Caddesinde, 19 May ı s İ lkokulu 

yanında K ı lıç Dede Camiinin mihrap tarafındaki bahçede a ğ açlar 

aras ında, üstü aç ık, fakat etrafı  beton ve mozaikle çevrilmi ş  geni ş  büyük 

bir mezard ır. Ba ş  tarafta: "Fatiha K ılıç Dede Burada Medfundur" ya 

zıhdır. Önemli bir ziyaret ve murad yeri oldu ğu, çeverisinde (mezar ın 
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kitabesi) yakılan mumlarla dolu olu şundan anla şı lmaktad ır. Ayrıca 
bu yeni beton, mozaik üzerine mumların aktığı  yere iri ta ş lar yap ış -
tırmış lardı . (13. 8.1961) Mum yakma ve tekrar adamadan ba ş ka, ta ş  
yapış tırmanın rağbette oldu ğu görülüyor. 

Ziyaretgâh yol kenar ında olup, yakınında çe ş me, incir a ğ açları  
vardır. Yatı rın sağ  tarafında (Tekel Yaprak Tütün Bak ım ve İş letme 
Atelyesi) hizmetinde olan büyük bir bina bulunmaktad ır. Göz önünde 
olan bu yerin gördüğü rağbet, dileklerin, çe ş itli maksatlarla yap ı lışı yle 
de önem kazanm ış t ı r. 

Samsun ve köylerinde muhtelif ziyaretler görülmektedir. Canik 

Köyünde Yörgüç Baba, Ordu köyünde büyük bir ziyaretgâh olan Gazi 
Hasan, ve gene çevrede önemli tan ınan Ovalı  Baba, Ahu Baba, Numan 
Baba, Dede Baba, ve Alaçam'da ortada ve dere kenar ında büyük çam ağ a-
cı , düğüm, bayram ve toplant ılara merkez olmakla dikkati çekmektedir. 

S İ NOP 

Seyid Bilfd Dede ve diğerleri: 

Sinopta çocuk olmas ı  ve hastal ıktan kurtulmak için adak adan-
dığı  daha çok dikkati çekiyor. "hasta, türbeye götürülür ve türbenin 
e ş iğ ine yat ırılır, uyutulur. Burada gördü ğü rüyaya göre hareket edilir 
türbede kurban kesilir," "' 

Sinopta Seyit Bildi Dede, Taybuhan, ye ş il türbe, aynal ı -kadm, 
Selamet Dede ad ındaki evliyalar ın türbesi birer ziyaret yeridir. Pey-

gamber soyundan tan ınan Sinopta ş ehit olan ve kendi ad ındaki camide 
gömülü bulunan "Seyit Bilal bedenin sandukas ının yanında kestane 
iriliğ inde doksandokuz tane dizilmi ş  bir tesbih bulunur. Bunu üçe 
katlayıp okuyarak üç kere ba şı ndan geçirip, aya ğı ndan çıkaranlarm hasta-
lığı  geçermi ş . 182  Bu Seyit Bilal Camiinde adak mevlid de okutturuluyor. 

Sinoptaki bu türbeler çevrede çok tan ınmış  olup, niyetlerin ger-
çekle ş eceğ ine inanılıyor. Ziyaretçiler Cuma günleri geliyor mum 

dikiyorlar, kurban kesiyorlar, adak mevlidi okutturuyorlar. 

Sazlı  Dede: 

Sazl ı  Dede, Sinop un Sazl ı  Köyünde bulunan Sazl ı  Dede'nin me-
zarı  kaybolduğundan onun yerinden ç ıkan ş ifalı  suda y ıkanılarak a ğ -

rılardan kurtulmaya çal ışı lıyor. 

181 M. Ş akir Ülkütaa ır, Sinop ve çevresinde s ıhhat hakkında inanmalar, H.B.H.C.4.S. 
45.15,. Şubat 1935. sf. 203-207. 

182 Din terbiyesi ve Bat ıl itikatlar, Bilgi C.9.S.100. sf 6,7. Temmuz 1955. B. Can'nu ı  in-
celemesi. 
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Buraya hastalar ş ifa bulmak niyetile gelip adak adad ıktan ba şka 

yaramaz huysuz çocuklar da buraya getirilerek usland ırılmak isteniliyor. 

S İ VAS 

Hızır Direk: 

Ulu cami Soka ğı nda Ulu cami (Camii Kebir) binas ı  içerisinde 

muhtelif ta ş  sütunlardan birisi ziyaret ediliyor. Hastalar devaml ı  
ba ş  ağ rı sı  olanlar buraya ziyarete gelerek ş ifa diliyor ve adak ad ıyorlar '" 

Ş eyh Çoban: 

Istasyon semtinde Ş eyh Çoban mahallesinde bulunan büyük bir türbe 

olup kenarları  ta ş  duvarlarla çevrilmi ş tir. Içerisinde bulunan iki sandu-
kadan sa ğdaki Ş eyh Çobana aitir.Türbenin hemen yan ında ağaçlar ve 

çe ş me bulunmaktadı r. Ş eyh Çoban' ın me ş hur tokma ğı nın Gökmedrese'de 

(müzede) bulundu ğu belirtiliyor. Sanduka'n ın üzeri renkli yemenilerle 

örtülü olup, daha ziyade ye ş il örtüler dikkati çekiyor. Sandukalar 

normalden 4 misli büyüklüktedir. Tavanda güzel bir avize ve duvar-

larda, sanduka üzerinde dini yaz ılar, dini ş iirler duruyor. Bunlardan 

birisinde Ş eyh Çoban' ın kerametinden bahsedilmektedir. (6.8.1961). 

Ş eyh Çoban' ın 1931 yılında bile ziyaretine gidiliyor, 84 çocuğun 

ya ş ayıp ya ş amıyaca ğı , hastal ıktan kurtulunup kurtulam ıyaca ğı  
hakkında bilgi alınmak isteniliyor. Bu maksatla bir kapla su götürü-
lüyor, Ş ayet bu su azal ırsa çocuğun öleceğ i veya su ço ğ alı rsa iyileş eceğ ine, 

çocuğun büyüyece ğ ine hükmolunuyor. 
Gene o yıllarda yap ılan bir incelemede, XI. Yüzy ılda ya ş adığı  söyle-

nilen Ş eyh Çoban' ın mezar ının başı nda ağaç kökünden büyük bir tok-

mak bulunuyor. Tarih boyunca bir sava ş  çıktığı nda bu tokmak ortadan 

kayboluyor. Bundan da Ş eyh Çoban' ın sava ş a gittiğ i anlaşı lıyor. Sava-

şı n sonunda tokmak tekrar, fakat kanl ı  olarak yerine geliyor. 

Ş eyh Çoban' ın tokma ğı  Gökmedrese'ye götürülmü ş  Orada bir metre 

kadar uzunlukta ba ş  tarafı  yumruk büyüklü ğünde iki tokmak var. 

Uzuncas ımn onaait olduğu şüpheli görünüyor. Zira Ali Baba'n ın tokma ğı  
daha büyükmü ş  Bu halde tokma ğı n orada mevcut olmad ığı  ileri sürülüyor. 

Bu türbeye sar ılık olanlar da ş ifa niyetine gidiyorlar. 

Ali Baba: 

Ali Baba mahallesi Zaviye soka ğı nda bulunan Ah Baba'ya Ali Ba-

bayı  Kebir deniliyor. 

183 Hikmet Tanrı , Türklerde Ta ş la Ilgili Inançlar, adl ı  kitabımıza bak. 
184 (Doçent) Dr. Ş ükrü (Akkaya), Orta Anadolu'da Bir Dola şma, Ankara 1934, Hakimiyeti 

Milliye Matbaası , Sf. 39. 
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Asıl Ali Baba zaviyesi ad ı  veriliyor.. Nak ş ibendiler tarafından 

benimseniyor. Türbe Ali Baba Camiinde, sa ğda dört sandukadan ikin-

cisi K ızı , Ali Babai Kebir, ve o ğ lu Ali Babai Sagir ve akrabas ı  biliniyor. 

Ali Babai Kebir Horasan eri olarak tan ınıyor. Baz ı  Aleviler, buna Hora-

sanlı  diye sahip ç ıkmak istemiş lerse de reddedilmi ş lerdir. Türbenin ve 
camiin etrafında bahçe ve kar şı da bir çe ş me bulunduğuna göre klasik 

bir ziyaret yeri bütünlüğü arzediyor. 

Umumiyetle evliyalarla padi ş ahlar aras ında bir münasebet ve bir 

keramet görülmesi olay ına burada da rastlan ı lıyor. Rivayete göre, 

Padi ş ah, Ali Baba'ya: Dünyan ın tadı  nedir diyince, "Yiyip, içmek, yel-

lemnek, defi hacette bulunmak" cevab ını  alınca öfkelenip hapsettiri-

yor. Nihayet abdestte bulunamayan Padi ş ah onu getirtmek zorunda 

kalıyor. Ali Baba'da padi ş ahm karnına dokununca, abdest edebiliyor. 

Böylece hem hapisten kurtuluyor ve hem de ona bir köy vakfediliyor. 

Gaz ç ıkarmak ve yellenmek için de bir köy daha vakfettiriliyor 

Evvelce Ali Baba'n ın türbesine (1934), a ğ zı  çarp ılanlar götürülü-

yor ve Ali Baba'n ın türbede duran pabucu, çarp ılan ağı za ii,ç gün s ıra ile 

vuruluyor. Bu pabucu ocak'tan bir kad ın alıp vuruyor. (Burada ocakla, 

ocakc ı lıkla türbe aras ındaki bağ lant ı  da görülmektedir.) 

Pabuç halen (6. 8. 1961), Mehmet (Ama) (kör Hafızgil) de duruyor. 

Türbede bulunmuyor. Pabucu Hafiz' ın anası  muhafaza ediyor. Aras ıra 

bu adet tekrarlan ıyor. 

Ş eyh Ş emsi Aziz Dede: 

Meydan Camii yamnda, Ş eyh Ş emsi avlusunda bulunuyor. Aziz 

Dede, . Halvetiye'den biliniyor. Onun türbesine biti ş ik diğer bir türbede, 

mezar kitabesi 1246 tarihini gösteriyor. Pek tan ınmış  olmadığı  halde zi-

yaretine gelen ve mum yakanlar mevcut. 

Yügrükşah = Yürük Ş ah: 

Çay yakınında, Yürük soka ğı nda olan bu türbenin etraf ı  ev bahçe 

ile çevirli olup hemen sa ğ  tarafta bir çe şme vardı r. 

Bir buçuk ya şma geldiğ i halde yürümesi geciken çocuklar bu zi-

yaretgaha, Cuma günü sala verme zamamnda anneler çocuklar ı  kucak-

larında getiriyor ve salâ verilirken onlar ı  belinden tutup kaldırıyor ve 

kıbleye do ğ ru:" "Salâ verilsin, kütler (yürüyemeyen) yirisin" diyerek üç 

defa sallıyor, türbeyi gösteriyor, bunu müteakip dairevi şekilde olan tür-

benin etrafında çocuğun ellerinden tutarak üç defa dola ş tırıyor. S ıray-

le üç Cuma bu hareketi. tekrarl ıyor. Üçüncü ziyarette, helva pi ş irilip 

burada da ğı tı lıyor, ve burada helva yeniyor. 
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Niçin ba şka yere götürmedikleri ve buraya getirdikleri sorulunca 

şu cevap al ınıyor: " .. bunun ad ı  Yüğ rük Ş ah (çok yürüyen manas ına), 

yani çabuk yürüyen ş ah demektir. Mübarek sa ğ lığı nda iken birisinin 

hizmetkân imi ş , efendisi Hacca gitmi ş , bir gün han ımına: Hanım, bir 

helva pi ş ir de efendiye götüreyim, yesin, demi ş  ... Helvayı  bir sahana 

koymuş , Yüğ rük Ş ah aldığı  gibi Mekke'ye götürmü ş . Efendisi namaz 

kılarken yan ına koymuş . Namazdan sonra kendi sahar ıun tanımış . Helva 

da daha s ıcakmış . Hac'dan dönü ş te i ş i evine anlatm ış ." ı ss 

Halen bir duvar alt ında olan, yıkt ırılmış  bulunan, arkas ında kavak 

ağ açlarının sıralandığı  bu türbeye ziyaret devam etmektedir. 

Mor Ali Baba: 

1300 de vefat etti ğ i bildiriler Mor Ali Baba, K ı zılırmak Mahalle-

sinde olup Cami yan ında bir türbe içindedir. Mor Ali Baba'n ın Kadiri 

tarikat ından olduğu belirtiliyor. Sa ğı nda iki sanduka daha var. Bu-

raya halk aras ında Seyfeddin tekkesi deniliyor. Mor Ali Baba'n ın en 

solunda küçük o ğ lunun adıyla onu tanıyanlar var. Seyfettin, onun 

yerine Ş eyh oluyor. Halktan onu bilenler mevcuttur. Buraya herzaman 

ziyarete geliyorlar. Hoca türbeyi bu türlü ziyaretçilere açmak istemiyor. 
Fakat kad ınlar hocayı  dinlemiyorlar. Pencere d ışı na gelip yalvanyorlar. 

Umumi olarak dilekte bulunuluyor. "Mor Ali Baba yeti ş , yetiş ! ." 

diye yalvanyorlar. Hocan ın da tesiriyle burada mum yak ılamıyor. 

Türbenin dışı nda kabirler, a ğaçlar (kavak), ve yak ınında çe şme var- 

dır. 

Kadı  Burhaneddin: 

Kad ı  Burhaneddir mahallesinde, Kad ı  Burhaneddin tekkesinde, 
evvelce üstü kapal ı  bir türbe iken sonra y ıktırı lıyor. Türbeyi yıkanlar 

taş larını  parçalayanlar s ıkınt ı  çekiyorlar, buna halk böyle inan ıyor. 
Bu defa tekrar ayn ı  yerde, fakat üstü aç ık olarak mezar ı  bırakıyorlar. 

Hemen yan ında bir ilkokul ve bahçesi var. Parmakl ıklar' mezara za-

rar vermemek için geriye alm ış lar. Bu ilk okulun adı  da bu ziyaretgâh-
tan geliypr: Kad ı  Burhaneddin İ lkokulu. 

( 
Yüksekçe bir tepe üzerinde bulunan ziyaretgâha gelenler mezar üze- 

rine ufak murad ta ş ları  koymuş lar: Gene burada mum ya ğ lar" ve bol 

isten, ziyaretgah ın rağbet gördüğü anlaşı lıyor. Ayrıca mezar ın ayak 
ucunda mum yakmak için, y ıkılmış  mezar ta ş larından bir yer yap ıl- 
mış , çok zaman mumlar burada yak ılıyor. 

185 Aynı  kaynak, Sf. 25. 
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Çocuklar da dilekte, daha ziyade s ınıf geçmek için buraya gelerek 

mezar ın yanına niyet ta ş larından yapış t ırmaya çal ışı yorlar. Ta ş lardan 

tutanlar görülüyor. 

Munı  Baba = Bumbaba: 

İ stasyon caddesinde Kayseri-kap ı  mahallesinde Kad ı  Burhan so-

ka ğı nda üstü kapal ı , basit beton ve ta ş  yap ı dan ibaret bu türbenin de 

bulunan zat ın Keykâvus devrinden kalma oldu ğu ileri sürülmektedir. 

Hemen yak ınında çe ş me ve ağ açlar bulunan ve geni ş  bir tümsek üs-

tünde olan türbenin 30-40 metre kadar ilerisinden Tünzürük çay ı  geç-

mektedir. 

Tekrar 1952 y ılında yap ı lan türbenin içinde koyun postu seccadeler 

durmakta, ba ş  uçtaki mezar ta şma ta ş  yap ış t ı r ılmaktad ır. Ayr ı ca ta şı n 

üstünde mum yak ılıyor. Mı zar ta şı  mum yakılmas ından siyahla ş an bu 

yerde, fatiha ve yasin de okunmaktad ır. Türbedarlığı nı  çok saf, fakir, 

çocu ğu ölmü ş  mümin bir kadın yapmakta ve kendisini bu i ş e tahsis 

etmi ş  bulunmaktad ır. Muhtelif dilekler için ziyaret olmaktad ır. 

Emir Ahmet Dede: 

Kurşunlu soka ğı nda, Selçuklulardan kalma oldu ğu ileri sürülen 

ta ş  yap ı  olup bir evin bahçesinde bulunmaktad ır. Etrafında a ğ açlar ve 

çe ş me vard ır. Mum adan ıyor ve pencerelere bez ba ğ lanıyor. 

Arap Şı h: 

Yukarda ad ı  geçen semtte, bir evin içinde bulunan mezar da ziyaret 
ediliyor. 

Dönbaba: 

İ stasyon semtinde, Kayseri Kap ı sı  mahallesinde uzun yolda bulu-

nuyor. Halen avlusundan tren geçiyor. 

Hastal ıktan kurtulunmas ı , ş ifa bulunmas ı  niyetiyle, o kimse veya 

namına bir ba ş kas ı  buray ı  3-7 gün s ırayle ak ş am ezan ı  okunurken, 

orada bulunmak ş artiyle ziyarete gidiyor. Ziyaret s ı rasında ak ş am ezanı  
okunuyor. Bu gidiş  ve geli ş  s ıras ında hiçbir suretle konu şulmuyor, ko-

nu ş mak yasak ediliyor. 

Dabaz: Güdük Minare: Dabaz Tekkesi: 

Dikilita ş  mahallesi, Ç ıkmaz sokakta bulunan bu türbeye halk ara-

s ında Güdük Minare deniliyor. Türbe içinde ta ş  mezar bulunmaktad ı r. 
Dabaz olan (vcüudunda yaras ı , çıbanı  olan) pencere önüne üç gün 

geliyor. 

"Ben dabaz oldum oynamaz oldum, eller içersine ç ıkamaz oldum" 

diyor. Dua ediyor, okurken ta şı  at ıp kaç ıyor. Daha çok ta ş  at ı lıyor. 
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Ço ğunlukla kad ınlar geliyor. Ayr ıca mum adama ve pencere tellerine bez 
bağ lama âdeti de vard ır. Fakat burada bilhassa pencereden içeriye 
ufak ta ş  atma âdeti fazlad ı r. 

Abdülvehap Gazi: 

Yukar ı  Tekke namiyle maruf, Sivas' ın ku şbakışı  göründüğü, yüksek 

Akkaya semtinde medfun Abdülvehap Gazi, Abdülvehhap Gazi camünin 
içinde üstü ye ş il örtülü bir sandukan ın bulundu ğu türbede yatmaktad ı r. 

Söylenildiğ ine göre bu mezar ın bu semte kald ırı lıp türbe haline geti-
rili ş i H. 1160 da Sultan Mahmud Han zaman ında olmuş  ve Cami'de mi-
'adi 1460 yı lında yap ı lmış . Hicretten 200 y ıl kadar sonra bu rum diyar ı  
fetholunarak Abdülvehhap Gazi Malatya'ya geliyor. Seyid Battal Gazi 
ile görü ş üyor. Birçok yerlerin fethinden sonra Sivas'a gelip So ğuk Çer-

mik mevkiinde Ahmed Duran Gazi (bu zat o yerde medfun) ile ş ehid 
oluyor. Bu zat sele dü şüyor, Sivas'a kadar sürüklenip bir kumlukta 
kalıyor. Sultan Mahmud zaman ında bir veli rüyas ında görüyor ve yerini 

bu suretle tesbit ediyorlar Sultan mahmut Han bu yere kald ırı lıyor ve 
Zaralı  zade Mehmet pa ş a (Sivas valisi) bu türbeyi yapt ı rıyor Böyle 

Abbasiler devrinde 9. yüzy ılda ş ehit oluyor. 

Camie girerken ayr ı  bir mahalde 2, önde 2, arkada 4 sanduka var. 
Öndeki iki sanduka büyük arakadakiler küçük. Bunlar da ziyarete dili-
yor. 

Abbdül vehhap Gazi ad ına izafeten A. V. Gazi tekesi veya halen 
Yukarı  Tekke denilen bu yer bir nak ş i bendi tekkesi ziyaret ediliyor. 

Evlenmek dileğ inde olan k ı zlar buraya fecir zaman ı  giderek, fecir 
zamanında: "Dalehim (talibim) da ğ damı s ın, ta ş ta m ı sın, su da mı s ın, 

çölde misin, nerede isen gelisin, bu gece beni bulas ın" diyorlar. 

Yandaki pencereye küçük bez parçalar ı  bağ lanmış tı . Içeriye küçük, 

fasulye kadar ta ş ların at ı ldığı  görülüyordu. Bu pencereler türbenin arka-
kısmına isabet ediyor. Mezarl ıkta bazı  mezar ta ş larına rasgele "murad 
olacak mı  dü ş üncesiyle ta ş  yap ış tırı lıyor. Bu camiin hocas ı : "Bunlar 
hurâfat, kocakar ı  aklı dır!" diyerek tenkidde bulunmaktan geri kalm ı -
yordu. 

Abdülvehhap Gazi'nin geni ş  vakfı  mevcut iken vak ıf tarafından 
sat ılmış  olması  ve ş ehir içinde Kepçeli Caddesinden Dikilita ş 'a kadar 

fırın ve dükkanlar ın geliri bu türbe ve Camie ait iken sat ılması  halk 
aras ında çok olumsuz kar şı lanıyor ve manevi bak ımdan da sayg ı sızlık 
addediliyordu. 

285 



Kırkiar: 

Yukarı  Tekke'de Abdülvehhap Gazi tiirbesinden 20 metre kadar 
a ş ağı da, Sivas'a nazar, üstü kiremitle örtülü K ırklar denilen bir tür-
be de ziyaretgâh halindedir. Içindeki mezarda kimin gömülü oldu ğu 
bilinmiyor. Buraya kad ın erkek ziyaretçi geliyor. Buraya bilhassa es-
kimiş  Kuran'ı  Kerimleri çiğnenmesin diye b ırakıyorlar. Kırkların arka 
kı smında bulunan ta ş  ve tuğ la örtülü duvarların içine eskimi ş  Kuran'ı  
Kerimleri b ırakıyorlar. 

Buraya gelen ziyaretçiler daha ziyade dua ediyorlar. 
Evvelce buraya Sivas için alarm düdü ğü konulmuş , halen demirleri 

duruyor. 

Kılavuz Baba: 

Kılavuz mahallesinde, K ılavuz camiinin yanında minarenin dibinde 
Kılavuz Baba yatıyor. Meçhul, aç ık bir mezar halinde olan bu yere de 
ziyaretçiler geliyor. 

Gene bu semtte Abdülvahhabi Rahat ı  Hazretleri'nin mezar ı  ziyaret 
ediliyor. 

Ahmed Duran: 

Soğuk Çermik kaplıcasında bir tepenin üstünde bulunan Ahmed 
Duran ziyaretgaln da rağbet görüyor. Onun da kerametinden bahsedi-
liyor: "bir kurşun atımı  uzak" lıktaki Çermi ğ 'e kolunu uzatarak su 
alıyor, deniliyor. 

Çocuğu olmıyanlar buraya gelerek bu ziyaret makam ında dua edi-
yorlar. Ş ayet ziyaretten sonra çocuklar ı  olursa ad ını  Miran (Baki) ko-
yuyorlar. Ahmed Duran' ının atının dört nalının izinin de kayalar da 
öylece durduğu söylenir. Bu ziyaret yerinde çocuk dile ğ i olan kadınlar, 
ufak ölçüde" " ılmeak = salıncak" yap ıyorlar ve bu salıncağa taş  
koyarak sallıyorlar. Çocuk olursa adanan kurban bu ziyaretgahta kesi-
liyor, kestiriliyor. 

Çeltek Tekkesi ve Hâeatpmar: 

Karaçay buca ğı nda üstü aç ık olan bu ziyaretin üstü aç ıktır. Onu 
kilitleyemiyorlarmış . Hertürlü hasta dile ğ i için ziyarete gidiliyor. Orada 
Hacet-P ınar denilen kaynak'm suyu çok so ğuk olup mübarek tan ınıyor 
ve ş ifa niyetiyle y ıkanılıyor. 

Ozmuş  Tekkesi: 

Sivas'a yaya üç dört saat mesafedeki Ozmu ş  köyündeki Kümbet 
Tekkesindeki türbeye de ziyarete gidiliyor ve önünden dere akan bu 
türbede dilekte bulunuluyor. 

286 



Sivasa çevresinde Huy Kesen de dikkati çekiyor. Bir vakitlerde 

"bunun ermeni kilisesinde (Huyu Fena) bulundu ğu, huyu fena olanlar ın 

titizlerin, delilerin evvelce papaza okunduklar ını  haber al ıyoruz, Buras ı  
adak yerinden farkl ı  olarak bir tedavi yeri halinde kullan ılmak isteni-

liyor. Hastan ın çenesinin alt ına papaz çamur sürüyor, akl ını  oynatan-

lardan papazla dövü ş enler ç ıkıyormu ş . Yaln ı z "Cin tutanlartn cini ga-

vursa rum kilisesine gidiliyor", "ke ş iş lere okunuyormu ş ." 
Birezi köyünde yer alt ında bir mağ araya deliler tedavi maksadile 

götürülüyorsa da bunun hakk ında bilgi elde edemedi ğ imizden bu mak-

satla Ankara çevresinde olan adak yerile mukayese edemiyoruz. 

Sivasın üç saatlik bir mesafesinde Karacalar Tekkesinde de, çolak 

ve kötürümlü felçlilerin, cine çarp ıldığı na inananlar ın götürüldü ğü ve 

"devletlinin yanında yat ırddığı ", "bunlar yar ı  uyku halinde iken ak sa-

kallı  biri"sinin gelerek "üç defa hastan ın s ırt ını  okş a "dığı " büyük postu 

alayım da küçük s ırt ına örteyi" dedi ğ ini, sonra hastan ın ba ğı rarak "ben 

yürüyorum" diye ba ğı rdığı  ve kap ıyı  açtıklarını , hastan ın yürüdüğünü 

görüyoruz. Umumiyetle s ıhhate kavu ş ulunca kurban kesildi ğ i anla şı -

lıyor. 

Ne ş eyi seven Gücük yahut Güdük minaredeki bir türbenin yalnı z 

ne ş elenmeye yarad ığı  bu gibilere ş ifa sa ğ ladığı nı  da görüyoruz. Ayr ı ca 

tekkelerinde birer ş ifa ve adak yeri olarak kullan ıldığı  anla şı lmakta-

dır. 186 Ankara-Nall ıhan daki Ho ş ebe'yi bu vesile ile tekrarl ıyaca ğı z. 

Sivasta da evliyalar ın çoğunun tepe üstünde oldu ğu atlar ımn nal 

izlerinin kayalara ç ıktığı , bir salıncak benzetmesi yap ılarak çocuk 

muradının husulü için sallandığı  inancını  buluyoruz. Üstelik bu sal ıncak 

içerisine Taş  koyu ş , ta ş la ilgili diğer inançla olan ba ğ lant ıyı  da hatır-
lat ıyor. 

TOKAT 

Timurlenk Türbesi = Lenk Timur Tekkesi: 

Tokat Caddesinde bulunan bu türbe önce Vali tarafından yıktırılı -

yorsa da, sonra valinin rüyas ına girerek tekrar yapt ırıhyor. 

Yanından su akan, a ğaçlarla çevrili bulunan türbeye , çocu ğu 

olmayan, yürümeyen, hasta olanlar v.b. gelip türbe içine girerek (her-

gün, fakat Cuma, sal ı , per ş embe tercihan) dola şı yorlar. 187  

186 Sivas rehberi, Kadri Erdim, Sivas 1953, Sivas Kamil Matbaas ı , Sivas türbeleri ba ş -
lıklı  yazı , sf. 28-31. de yukar ıda adı  geçenlerden Ş eyh Çoban türbesi, Güdük minare türbesi 
hakkında bilgi veriliyor. 

187 Halis Cinlioğ lu, Tokatla Ilgili Yayınlarda Yap ılan Yanli ş lar, Topçam(Ayl ık Dergi), 
Yıl. 1, S. 3 Mart 1961: "713 Hicri tarihli Sentimur o ğ lu Nurettin türbesi yüz y ı l sonra yaş ayan 
Timurlenk'in o ğ lu olarak gösterilmektedir." 
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1— Kuşyemini getirip mezar üzerine döküyorlar. Bunlar ı  kuş lar 
girerek alm ış  de ğ illerdi. 2— Ta ş  yap ış t ırıyorlar. Mum yap ışığı  da görü-
lüyor. 3—Mum Yakı lıyor. 4— Ba şı  ağ r ıyanlar tülbentlerini getiriyorlar. 
(8.8.61) 

Sümbül Dede: 

S ıtma Mücadelesi binas ı  yanında olan bu türbenin içinden mezar ı  
kaldırmış lar. Yan ında tekke ve arkada kuyu bulunan bu ziyaretgah 
yüksekte bir yamaçta bulunuyor. 

Penceresinden ufak ta ş ları  atmış lar, Bez ba ğ lamış lar, Pencereye 
epeyce küçük ta ş lar yığı lmış t ı . Bu ziyaret âdeti devam etmektedir. " 8  

Zeğzencane veya Boyunbaba: 

Ş eyh Zencani = Ishak ı  Zencane, Tokat'l ı  bilgin bir zat olan İ shak 
(H. 1100—M. 1688— 1689) da Tokat'ta ölmü ş , Hacda ğı  ete ğ ine gömül-
müş tür. 189  Tokat ş ehrinin bat ı sında olan bu ziyaretgâh sahibinin birçok 
ş erhleri, hâ ş iyeleri ve 4 eseri vard ır. Halk bu zat ı  Ishak Zencani olarak 
tammaktad ı r. 190 

Gijgij Baba: 

Yüksek bir tepede bulunan, üstü aç ık etrafı  çevrili ve önünde 
p ınar bulunan ve akrabas ı  onun yakınında yatan yat ı r da- dilek ve adak 
gayesiyle ziyaret edilmektedir. 

Ş ehi Ş ifane = Ş eyh Ş irvani: 

Tokat dışı nda Çay mahallesinde, Ş eyh Ş irvani mezarlığı nda bulunan 
bu mezarın üstü aç ık olup etrafı  iki metre yükseklikte duvarla ve ayr ıca 
çevresi 10 metre kadar uzunlukta duvarla çevrilmi ş  olan Ş eyh Ş irvani, 
halk deyi ş iyle Ş eyhi Ş ifane a ğaçlar aras ında bulunup ilgiyle ziyaret 
ediliyor. Birçok mezar aras ında bulunmas ına ra ğmen ondan dilek ve 
niyazda bulunuluyor ve adak adan ıyor. Yakınında mum yakacak ma-
halde mum yak ı lıyor ve a ğaca da bez ba ğ lanıyor. 

Abdülmecit Ş irvani'yi, Zileli Ş emseddin Ahmed (Halveti tarikat ı -
nm Ş emsiye şubesini kuran) rüyas ında görerek onu Tokat'a ça ğı rıyor: 

188 Halis Turgut Cinlio ğ lu, Osmanlılar Zamanında Tokat, 3. K ı s ım 1951, Sf. 87 de. 17 
Ş aban 1233 (1818) de "Sünbül Baba türbesi hankalur'mn Sivi ı s valisinin emriyle tayin edildi- 

ğ ine dair bilgi vard ır. 
189 Halis Turgut Cinlio ğ lu, Osmanlılar Zamamnda Tokat, 2. K ı sı m, Tokat 1950. Sf. 76. 

190 Halis Turgut (Asarkaya) Cinlioğ lu, Tokat Vilâyeti Me şhurlar!, I. K ı sım, Samsun 1949 

(Dış  kapak 1950), Sf. 55. de kitaplar ı  hakkında bilgi vard ır. 
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"Gel, altının, sikkelet!" diyor, bu molla Tokat'a geliyor ve parlak bir 
ş ekilde karşı lanıyor, fakat Ş emseddin Ahmed rüyas ını  unutarak, Ab-
dülmecit Ş irvaniye soğuk muamelede bulunuyor, hoca ayr ılıp giderken, 
Abdülmecit Ş irvaninin: "Bu kadar varl ığı  evliyaullah sevmez. Rüya-
sında kendisine alt ının, sikkelet, demişlerdi. Sikkeletmeden nereye 
gidiyor" diyor. Ş emseddin Ahmet dönüp, Ş eyhin teklifi ile cami'de 
vaaza ba şhyorsa da birtürlü hafı zas ında bir ş ey bulup konu ş amıyor, 

cemaate "akl ımda hiçbir ş ey yoktur, bugün konu ş amıyacağı m" diyor 

ve kitab ı  kapatıp kürsüden inerken (Abdülmecid Ş irvani Hazretleri'nin 
sesi duyuluyor:" Aç kitab ını , tefsirini yap, ş ems gibi ziya ver" diyor. 
Bunun üzerine derhal kitab ını  açıp vaaza ba ş lıyor, güne ş  gibi fikirleri 
ortalığ a yayılıyor. Kürsüden iner inmez Ş eyhin aya ğı na kapanıyor. 

Ş eyh Abdülmecid Ş irvani: "Haydi art ık buradan git, Sivas'ta dergah ım 
aç, alt ı nın sikkelendi" diyor. 16. Yüzy ı lın ikinci yarı sından sonra oldu-
ğu belirtilen bu olaydan sonra "Molla Ahmed, Ş emseddin adiyle tanım-
yor."' 

Gebelik zaman ında (Zile de) çocu ğun evliyaya götürülerek (sat ıl-
dığı ) ve "bir tay ım, var sat ıyorum; kulun isteyen bunu als ın, derler. 
Çocuk ya ş arsa evliyaya kurban kesilir. Bu kurban davar oldu ğu gibi 
horoz da olabilir" 192 . Bu evliyalar ı n adları  da dikkate ş ayandır: Koca 
Kayse, Sarı  Kaya. 

Turhal da da bir tepe üzerinde Pehlivan baba adl ı  bir yatır bulunu-
yor ve ziyaret ediliyor 193 . 

Yatırlarda, söyleme tarzlar ında farkl ılık oluyor. Çocuğu ada-
mak v. b. Tokat çevresi adak yerleri bak ımından zenginlik göstermek-
tedir. 

TUNCELİ  

Çoban Baba (Çobandede) Türbesi: 

Mazgirt ilcesinde Karap ınar mevkiinde bulunan (Çobandede) 
türbesi, Sivas Su ş ehri'nde bulunan Çoban Baba türbesine benzemekte, 
muhtelif kerametlerine inan ılarak ziyaret edilmektedir 194 . 

191 Halis Turgut Cinlio ğ lu, Tokat Vilâyeti Meşhurları , I. Kısım Samsun '1950, Sf. 114, 

115, 116. Bu bilgiyi yazar, Sivas Ş airleri kitabmdan aldığı nı  bildiriyor. 

192 Cahit Öztelli, Zilede do ğum ve âdetleri, T.F.A.C.2.S.42. Ocak . 1953. 

193 Dr. Şükrü Akkaya= yukar ıda adı  geçen eseri, sf. 42. 

194 Dr. İ lhan Akçay, Hiç Bilinmeyen bir Türk kenti, Mazgirt, tlkemiz, S.9. Ş ubat 

1967. Hayat Ansiklopedisi, C.4. S. 2253. 
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UŞ AK 

Adakçılar: 

Uş ak'ta Ankara ve çevresinde, hatta ba şka illerde pek fazla rast-

lanmıyan eski bir adet mevcuttur. Arife günleri sabah ezan ından önce 

çok erkenden U ş ak çocuklar ının (Adak'a ç ıkt ıklarını , her evden ç ıkan 

çocukların (erkek çocuk olmas ı  ş art)" her mahallede âdeta tesbit edil-

miş  bir adak mahalli"inde 195  toplandığı m bir gün önceden kararla ştırıl-
mış  bir sıraya göre yapacaklar ı  iş leri ev ev toplayacaklar ı  adakları  hep 

bir araya getirdiklerini görüyoruz. Kümelerin eleba şı sı  vardır. "ada ğ a 

çıkan her çocuk ya eline sö ğüt dallar ından örülmü ş  küçük bir sepet veya 

ağ zı  uçkur tâbir edilen iple aç ılıp büzülebilir bir bez kese ahr. Toplanan 

grupa adakç ı  başı , hangi sokakların gezilebilece ğ ini ve nas ıl ba ğı racak-

larım tekrarlar ..." 

Adak, adak 
Yağ lı  dudak, 
Kestane kabu ğu, 

Armut sap ı , 
Leblebi k ırığı , 
Üzüm çöpü ; 
Gı li Gı li gı llangaz, "Avazeleri ev sahibini uyarır — Adakç ı  

geldi. Beklenilir Ba ğ zı  evler bu sesi iki defa dinlemek isterler, mahsus 

gecikirler. Böylece küçük koro tekrar "Adak, adak" na ğmesini tutturur. 

:Adettir. Her ev bir gün önceden adakç ılara ne verece ğ ini karar-
laş tırmış , bunu bir bak ır kaba koyup haz ır etmiş tir ... Verilen adaklar 

her mevsime göre de ğ işmekle beraber. Çocuk çerezi olabilecek şeyler-

dendir. Mesela: leblebi, üzüm, fındık fıstık v.s. olabilir Çocuklar ın yiye-

bilecekleri her ş ey adak olabilirse de mahalli meyvalar ın —hele kendi 

bahçe ve -ha:Ondan getirilenleri— verilmesi makbul say ı lır." "Nevale 

adakçı  başı  tarafından avuçla taksim edilir Bu arada en ufak bir ho ş -

nutsuzluk sezilmez Kalan k ı s ı m —diğerlerinden biraz fazla olur—. Keni-

disine kalmış tır. Tabak ve sahibine bo ş  iade edilirken hep birden: "ada-

ğı nız kabul olsun." diye ba ğı rırlar. 

Önceden adak haz ırlamamış  olanlar bunun yerine Para verir. 

Bu d'a toplamr sonra e ş it olarak bölüşülür. Bu adakçı  çocuklar dola ş ma 

ve adak toplama, bölü şme iş inden sonra cepleri paral ı  ellerindeki sepet-

leri dolu olarak da ğı hrlar, evlerine dönerler. Baz ı  muzipler adakç ılara 

dedikleri gibi kabuk ve süprüntü vererek ş aka yap ıyorlarsa da sonra 

gene bir ş eyler veriyorlar. Bu tipik adak toplama i ş inde de Yasak me- 

195 Ali Tunç, Uş ak ta Arife sabahı , Adakç ılar, T.F.A.C.4.S.86. Eylül 1956. 
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selesini, bir inanca karşı  ne derece bir tesirde bulundu ğunu kısaca aç ık-
hyahm: Adak, bir zamanlarda y ılda iki defa olmas ına rağmen bazı  
ailelerin sabah uykusunda rahats ız ediyor denilerek polisce yasak edil-
miş ti. Ama adak her türlü yasa ğa rağmen gene terkedilmez bir anane 
olarak yap ılırdı . Sokağı n bir başı nda adakçılar "adak, adak" derler-
ken sokağı n öbür ba şı ndan bekçi düdü ğünü öttürüverirdi. Bu anda 
adakç ılar: bekçi geliyor, diye da ğı lırlar, biraz sonra kap ılarda gene 
görünürlerdi." (Sf. 1866) 

Çocukların yatır olmaks ı zın bilhassa kendi mahndan verme ş ekli 
ile halktan yemi ş , para toplamalar ı , türbesiz a ğ açsız, ta ş sız, susuz, 
bir adak durumu gösteriyor. Bayrama ç ıkışı n sevinci ile maldan, para-
dan çocuklara bir adak veri ş  mânas ı  ile izah edilebilir. 

Hacim Sultan: 

Hacim Sultan çocuğu olması  için bilhassa kad ınlar tarafından ziya-
ret edilen, adak adanan ve do ğ an çocuğa Hacim adı  verilen (Hacim 
Sultan) makam ı  aynı  adı  taşı yan bir köydedir." Hac ı  "Bektaş  halife-
lerindendir. Bekta şi Erkanının (Kilerci) hizmetinin piridir." 196 

URFA 

"Tekke ve türbelerden hastalar için Ş ifa beklemek" "Türbelere 
kuvve'i kudsiye izafesi gibi" 197  inançlara, s ıtma için pamuk ba ğ latma 
şeklinin önceleri buralarda da büyük bir tesir sahas ına sahip oldu ğunu 
müş ahade ediyoruz. Bilhassa "Çocuk do ğurmayanlar ı  ziyaretgâha gö-
türüp ziyaretgâhm topra ğmı  suya koyup içirmek" (sf. 28) gibi bir inanç 
Ankara ve cevresindekine uymaktad ır. "Halilürrahman nam ı  verilen 
mağarada Hazreti İbrahimin Be ş iğ i olduğu mervi bulunan ta ş  bir beş ik 
eshab ı  müracaatm niyetinin kabul edilip edilmiyece ğ ini kendi kendine 
sallanmak suretire ihbar edebilece ğ i kanaati mevcuttur. Ve keza Hali-
lürrahman gölündeki balıklân kuvvei kutsiyeyi haiz olduklar ı  itikadile 
katiyen ekletmezler. sf. 29) 

Urfa salnamesinde baz ı  çocuk hastal ıklarının, dimağ i hastalıkları , 
korkudan mütevellit emrâz ı , sarı lığı , ı sıtmayı  okutma, bazen türbe 
ve "merkadlere götürme, tütsüleme gibi usullerle tedavi ederlerdi." 198  

196 Naci Kum, Ruhi Tedavide: Karaca Ahmetler hakk ında incelemeler dü şünceler, T.F. 

A. C. 4. S. 94. sf. 1502. 

197 Dr. Şefik Arif, Türkiyenin S ıhhi İ çtimai, Coğrafyas ı , Urfa vilayeti, T.C. S ıhhiye ve 

Muvaneti İctimaiye Vekaleti Ne şriyatından, İ st. 1925-1341 Kaatçı l ı k ve Matbaacı lı k Anonim 
Ş irketi, sf. 28. 

Urfa Hakkında Tabii Coğrafi, ictimai, Iktisadi, Tarihi, Mülki, malamat ı  cami. 

198 Salname, 1927. İ st. İ lhami-Fevzi Matbaası , sf. 90. 
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Kutlu Göller: Bahklar: 

Urfa, da Ayni Zeliha ve Abdurrahman gölleri kutlu tan ınıyor. 

Yukarıda bahsetti ğ imiz Halilürrahman gölü de dahil bu kutlu göllerin 

balıkları  da mukaddes tanınıyor. Bu göllerdeki bal ıklara insanlar murat-

ta bulunarak, dilekte bulunarak yem att ıklarından insanlara al ışı ktır-
lar. "Halilürrahman gölünde eskiden gayet büyük bir akbal ık varmış . 

Kadir gecesi, yahut Cuma gecesi, isteyen abdest al ıp niyet ederek her ne 

muradı  varsa, bir ka ğı da yazar, ka ğı dı  götürüp Halilürrahman gölüne 

atarmış , eğer murad ı  hasıl olacaksa bal ık suyun yüzüne ç ıkarak ka ğı dı  
alır, götürür, murad ı  hasıl olmıyacaksa ka ğı t suyun üstünde kal ırmış . 

Ş imdi bu ak balık yoksa da yavrusu vard ır. Büyük bal ık öleli dört 

sene oluyormu ş , bir gün gölde top sesine benziyen bir ses i ş itilmiş . Alim-

ler ve ş eyhler derhal gölün etrafında toplanm ış lar, bakm ış larki gayet 

büyük bir ak balik suyun üstünde duruyor. Bah ğm öldüğünü anlamış -

lar ve gölden ç ıkarıp kefenliyerek ilâhilerle bal ığı  gömmüş ler. Balığı n 
ziyaretgâh ı , Halilürrahman camiinin içindedir." '" 

Burada çok dikkate de ğecek bir mahiyeti bulunan bu bal ık Ziyaret-

gâhı  ve balıklara yem ada ğı  gibi bir ş ekli Ankara ve çevresinde tesbit 

edebilmi ş  değ iliz. Keza Urfa ziyaretgahlar ın da da adakla beraber top-

rak, çamur, mum, yedi ta ş , horoz kesme iplik ba ğ lama, ziyaret yerinden 

taş  alma, ziyaret yerinde gömlek giyme inançlar ı  ve türbedar ı  (Kald ırı l-
masından önceki zamanlarda) görmekteyiz 2°°. 

Hacı  Taş  Bekir Ocağı : 

Sağ lığı nda nefesile, okumasile hastal ıkları  iyileş tirdiğ ine inanılan 

bu zâta öldükten sonrada gidiliyormu ş . Muhtelif adaklar adamyormu ş  
onun ye ş il papucu hastaya dokundurulurmu ş . Bu türbe yıktı rı lınca, o ğ lu 

alkole düşkünlük gösteriyor. Halk Bundan anlamlar ç ıkarıyor. 

Bedri (Bedii) Zaman : Abdurrahman Dede: 

Hastalık için gidilir ve yan ındaki çukurda, türbenin üstünden al ı -

nan toprak (tebrik) ıslatıhr, hasta olan yere bu çamur sürülürmü ş . (Bel, 

ayak, ba ş  ağ rı sına) Türbedara para verilir, türbeyede Mum adan ırmış . 

Abdurrahman Dede'ye çocuğu olmayan kad ınlar giderek her çe ş it 
adak adıyorlar, türbedar ın okuduğu bir pamuk ipli ğ ini de al ıp bellerine 
bağ lıyorlar. 

Ş eyh Tüfh: 

Hastalık için ziyaret ediliyor, kurban, horoz adan ıyor. Hasta iyi-

le ş ince ada ğı nı  yerine getiriyor. 

199 Müşfika inan, Urfa'da Ziyaret Yerleri, H.B.H.C.9.S.99. 
200 Müşfika İnan, Urfa da Ziyaret Yerleri, H.B.H.C.9.S.100. 
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"Zeve: 

Zeve genç bir k ı zdır. Buraya her murat için giderler. Buna, giden-

ler Berki: —Zeve sana mum adad ım, benim mü şkülümü hallet. Zeve 

için "bu ziyaretgâh can ı  tez yarat ır" derlerki "murad ı  tez verir" demek-

tir." (sf. 78) 

Hakim Dede: 

Hakim Dede'nin her hastal ığ a iyi geldiğ i sanıhr, yalnız hasta gömle-

ğ ini sandukanın üstünde bir gece b ırakır, ertesi gün giyer veya giydi-

rilir. Cuma geceleri Hakim Dedenin ilaç dö ğmesinden mütevellit türbe-

sinden havan sesi gelirmi ş . 

Nebi efendi : 

Erkek, Kadın herkes bu zât ın ziyaretine gider. Ziyaret zaman ı , ikin-

diden sonra grup vaktidir. Bu zat ı n ziyaretine gidecek kad ınlar sokak 

kapı sından çıkarken hiç konu ş mazlar, yolda Lâilâheillallah diyerek yü-

rürler, ziyaret yerine yakla şı nca ayakkab ılarını  çıkarırlar. Kabrin 

önüne var ınca ne muratlar ı  varsa isterler, sonra kabrin ba ş  ucundan 
ufak bir ta ş  al ıp dönerler ve dönü ş te yine konu ş mazlar, kalben Muham-

medün Resulullah diyerek evlerine giderler. Kabirden al ınan Taş  evde 

saklanır, yedi gün sonta yedi ta ş a yedi yasin okunur. Ve bunlar kabirden 
alınan ta ş la beraber tekrar kabre gidilip b ırakılır, ve adak adanır. Ziyaret 

edenlerin murad ı  olunca adaklar ifa edilir Kad ınlar Nebi efendiyi ço-

cuk için ziyaret ederler, erkekler de kazanç için giderler. K ırk gün müte-

madiyen ziyaret edenler oldu ğu gibi, murad ı  olanlar da pek çoktur. K ırk 

gün devam eden, kabirden k ırk ta ş  alır, kırk yasin okur, k ırkbirinci gün 

ziyaret yerine gidip, k ırkbirinci Yasini orada okur, ve murad ı  mutlaka 
has ıl olur." (sf. 78, 79,) 

Koç Ali: Lâtif Efendi: 

Siverek te Koç Ali ile Lâtif Efendi ziyaret yerleri hakkında da bilgi 

buluyoruz. Lâtif efendinin ziyaret yeri ve ş eklide üzerinde durulacak 
önemdedir. Apdest almaya ba ş layan kocas ına su bitince tekrar su getir-
meye giden han ımı  dönüş te onu yerinde bulumaz. Sol aya ğı nı  yıkaya-
mamış tır. Yerde yaln ız tek bir papuç durmaktad ır." Bunun üzerine 
Lâtif efendinin apdest ald ığı  yere bir sanduka yapm ış lar orada cuma gecele-
leri mum yak ıyorlar. Lâtif efendinin tek papucunu da ailesi saklam ış .Ağ z ı , 
burnu çarp ılanları  bu ziyaretgaha götürürler, Lâtif efendinin tek papu-
cunu hastan ın yüzüne, gözüne sürerler, derhal çarp ıklık zail olur."(sf. 79) 

"Urfa da bütün bu ziyaretlere" Ocakh "diyorlar. Bu zatlara mensup 
kimselere de" Ocakh "ismini veriyorlar. Bunun sebebini ö ğ renmek 
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istedimse de: "Bunlar Velidir, onun için ocakhd ır" tarz ında bir cevap 

aldım. Fakat ailelerine" Ocaklı  "denmesinin sebebini kimse bilmiyor." 
(Sf. 79). 

Hacı  İbrahim Efendi: 

Urfa halk ı  tarafından büyük bir sayg ı  gören İ slam dini bilgini, 

Vaiz Hac ı  İbrahim Efendinin Halil İ brahim camiindeki mezar ı " Urfa 

Halkı  Tarafından tavaf edilir ,, 201. deniliyorsa da bu tavafın mahiyeti 

hakkında bir bilgi edinemedim. 

Hazreti İ sa'nın mendili ve adak kuyusu: 

Hazreti İsa'nın mendili ve adak kuyusu: Dikkate de ğ er bir söylenti 

ş udur: Hazreti İ sa zaman ında Urfada Hükümdar olan birisi hastal ığı nı  
iyile ş tirdi ğ i takdirde h ıristiyan olaca ğı nı  Hazreti. İ saya bir haberle 

bildirir ve onu yan ına ça ğı rır. Hazreti İ sa gelemez, fakat yüzüne 

sürdüğü mendilini ona yollar. Urfaya yar ı m saat mesafedeki, günü-

müzde (Eyüp Peygamberin makam ı  denilen yerdeki kuyuya mendili 

düşürürler, sonra tekrar ç ıkarırlar. Hükümdar mendili vücuduna 

sürerek iyile ş ir." Urfa bir İ slam memleketi olduktan sonra mendilde 
• 

islâmlara geçer ve Me'mun zaman ına kadar Urfada sakl ı  kalı r. 
Me'mun Bizanslılara yapt ığı  bir harpte ma ğlup olunca yap ılan 

sulh müzakeresinde Rumlar esirleri iade etmek için İ sanın mendilirıi 
isterler. Mendil verilerek esirler geri al ınır 

Bu mendilin vaktile düş tüğü kuyu, Urfa İ slam ve hıristiyanlar ı  için 

mukaddes tan ınır. Mendilin kuyuya dü ş tüğü günün seneyi devriyesinde 

hıristiyanlar geceden oraya ko ş arlar, nezirler yaparlarm ış . 

Nezir yapanlar ın oraya yal ınayak gidenleri de çokmu ş . Bu seneyi 

devriye büyük paskalyan ın 20 nci gününe tesadüf edermi ş " 202 

ZONGULDAK 

Demirci Dede: 

Karadeniz Ere ğ lisinde liman r ıht ımı  çevresinde ke ş if tepesi denilen 

yer halk aras ında ÇESTEPE adile anılmakta ve orada Demirci Dede 

adile bir yat ır bulunmaktad ır. Halkın bir gezi, eylenti yeri olan bu te-

pedeki zat ın efsanesi ve yapt ığı  iş  üzerinde durulmay ı  gerektiriyor: 

Bu zat demircilikle, kazma, sapan v.s. tamircili ğ i ile geçiniyor. Herkese 

iyilik ediyor, çok zaman bu eme ğ ine bir kar şı lık bile beklemiyormu ş . Bu 

sözlerle kendisini övenlere: "Evlad ım, ben bu iyili ğ i dünyadaki insan- 

201 Salih San, Her Bak ımdan Besni, Malatya 1950, Güven Matbaas ı  52. 
202 Mithat Atakurt Urfa Folklöründen Bir Demet, Ankara 1951. II. Erkek Sanat Ens-

titüsü Matbaac ı lık Bölümü, sf 10, 11. 
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Tara öldükten sonra da devam edece ğ im" demi ş  203  Demirci Dede öldükten 

sonra mezar ını  onarmak istemi ş ler bu arada bir kazma k ırılmış  kazmayı  
o gece orada b ırakmış lar, ertesi gün kazmay ı  sağ lam bulmuş lar bu i ş  
böylece devam etmi ş : "O Zamandanberi çiftten dönen köylüler bir fa-

tiha ile saban kazma vesairelerini oraya b ırakır, sabahleyin bilenmi ş  
tamir edilmi ş  olarak al ır i ş lerine giderlermi ş . (1096). Birgün türbeyi kap ı  
deliğ inden gözleyen birisine Dede gözün kör olsun demi ş . Adamın gözü 

kör olmu ş  ve art ık tamir i ş ini b ırakmış . 

Bir evliya hakk ındaki görü ş  ve inanc ı  belirtmesi bak ı mında üze-

rinde durdu ğumuz bu yerin günümüzde gene ilgiyi çekti ğ ini (Tamir 

iş i dışı nda) anl ıyoruz. 

Bu çevrede ma ğara, p ınar da mevcuttur. (D ım Dım su). 

Köstepe Dede: 

Ereğ li de bu addaki üç tarafı  denizle çevrili, üzeri çam a ğ açları  dolu 

bulunan Köstepede, zirvede, Köstepe adl ı  bir yatır bulunmaktad ır." 

Yatırın kerameti insanlara niyetlerini bildirir. Niyetini anlamak isteyen 
kimse yat ırın türbesi önünde durur; bir fatiha okur. ve  Mum diker. 

Niyetini Tutar. Yerden düz bir ta ş  alır. Ermi ş in başı  veya aya ğı  tara-

fında bulunan ş âkuli ta ş lardan birine elindeki bu düz ta şı  sürer. Ş ayet 

tuttuğu niyet olacaksa, sürülen ta ş  ş akuli olan ta ş a yap ışı p kalır. Niyet 

olmıyacaksa yap ış maz ve yer dü ş er." 2 ° 4  Bir dilekte bulunmak isteyen-

lerin evlenmek iste ğ i ile ta ş  yap ış tırdıkları , daha çok kızlar olduklar ı  
ve ta ş  yap ışı rsa oradan, bayram sevinci içinde ayr ıldıkları  anla şı lıyor. 

Mersin Dede: 

Sahilde Mersin Dede adlı  bir yat ırın bulundu ğu, iki büyük ağ acın 

üzerini örttü ğü, yak ınında akar bir su (dere) bulunan ve balikç ı lara 

görünen, onlara u ğurlu olan bu Pir de (kendisi bal ıkçı  olmayan) balık-

çllara görünür. Onlar taraf ından bilhassa ziyaret edilirmi ş . Çevresi kum-

sal oldu ğu için denizle ilgili eylenti yeri olarak ta kullan ı lıyrmuş . Bunlar 

bir mesle ğ in kendisine mahsus bir yat ır, eren benimseyi ş ini de göstermi ş  
oluyor. 

GÜNEYDE TÜRKMEN OYMAKLARINDA ADAK VE 

ADAKLA ILGILI INANÇLAR 

Türkiye illerinden bazılarını  gözden geçirirken kendilerini tan ıtış  
veya farklı  adlarla anılan Türkmen, Yörük, Tahtac ı lar, Alevi, Bekta ş i, 

203 Vasfi Akarsu, Demirci Dede Efsanesi, T.F.A.C. 3. S. 69. 
204 Vasfi Akarsu, Demirci Dede Efsanesi, T.F.A.C.3.S.69. 
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Çepni köylerindeki adak ve adakla ilgilerden, ba ğ lı lıktan bahsetmi ş -

tik. Rumelinin Horasan dan bir k ı sımı  sürülüp bir kısmı  göçüp gelmek 
suretile ço ğu Anadolunun muhtelif yerlerine yerle ş miş  bulunan ve köy 
kurmu ş  olan, azçok çevresi belli olanlardaki adakla ilgili inançlar ı  
görmüş tük. Bütün bunlarda tesbit edebildi ğ imiz noktalarda, dede, baba, 

ve yat ırlara, türbelere büyük bir sayg ı  ve bağ lanış  olmu ş tur. Tek ve çok 
zaman topluca türbe ziyaretlerini ve adak adamay ı . ada ğı nı  yerine ge-
tirmeyi mü ş terek bir vas ıf olarak görmü ş  bulunuyoruz. Adakla çok 
yakından ilgili ta ş  , kaya ziyareti, toprak su ve a ğ aç hakkındaki görü ş  
ve geleneklerinde ap aç ık bir benzerlik beliriyor. 

Anadolu ile hemen hemen 1000 y ıla yakın bir geçmi ş i bulunan bilhas-
sa ço ğu, H nci Yüzyıldan sonra Anadoluya göçen bu Türkmen, Yörük 
aş iretleri aradan yüzy ıllar geçmi ş  olmasına ra ğmen geleneklerinde, alış -
kanliklarında ve dini ba ğ lılıklarında ş amanizmin izlerini ta şı makta ve 

kendilerine göre bir ş ekil ve mahiyet verilmi ş  İ slami inançla eski gele-

nekler uzla ş tırılmaya birle ş tirilmeye çalışı lmış tır. Bunu Ali Rıza Yalman 

Yalgın ın cenupta Türkmen Oymaklar ı  adlı  eserinde bir defa daha mü-

ş ahade etmekteyiz. Ali R ı za Yalgının güneydeki Türkmenlerin bil-

hassa göçebe olduklar ı  ve yeni yerle ş me zamanlar ındaki, bir dereceye 

kadar, iktisadi ve sair ş artlar ve tesirlerle kar şı laşmadan içlerinde ya-

ş amak suretiyle yapt ığı  incelemeler, adak konusunda ki Ankara ve çev-

resi ile birlikte, mukayesesine çal ış tığı mız baz ı  illerimiz aras ında bile 
bir uygunluğu, bir benzerli ğ i teyit etmektedir. 

Çoğunluğu fetih ş ehitleri, gazileri ve kerâmet sahibi oldu ğuna ina-

nılan dede, baba'larn te şkil ettiğ i bu adak yerlerindeki davran ış  şekli 

,eski Ş aman Türklerinin hareketlerine büyük bir benzerlik göstermekte-

dir. 2° 5  

"Torosların sivrilmi ş  tepelerini mukaddes addedmi şler ve hepsine 

birden dede ad ını  vermi ş lerdir." (Cenupta Türkmen Oymaklar ı  kısım 

2. sf. 81) Tepelere kutsiyet izafesini, Türkistan ve di ğer Türk ülkelerine 

yap ılan seyahatlerde de görmekteyiz. (Radloff, Sibiryadan T.C. Ahmet 

Temir 1=132,1 **sf. 348, Ş iller v. b.) "Bulgar da ğı nda en büyük dede 

(Bulgar Bozo ğ lan) dedesidir. Bu dedenin türbesi Ere ğli'ye nazır ve 

Bulgar dağ larının yüksek bir tepesindedir 

205 Ali Rıza (Yalman Yalg ın), Cenupta Türkmen Oymaklar ı , I. Burhanettin Mat. II, 

Ankara 1933. 

Hakimiyeti Milliye Matbaası , III. Hakimiyeti Milliye Mat. 4. kitap Türk Sözü Mat. 5 inci 

kitap, Adana 1939, Türk Sözü Bas ımevi. 

Türkmenler, Aleviler, Yörükler, Cepniler v.s. gibi adlarla tamnanlar hakk ında ilgili kay-

naklar bibliyografya da zikredilmi ş tir 
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Bozoğ lan Dede ve diğerleri: 
...Bozoğ lan tepesi üstünde bir türbe ve türbenin içinde bir ma ğ ara 

vardır. Türbe tahtadan yap ılmış tır. Her sene yeni "Tahtac ılar" tara-
fından tamir edilir, ... Bulgar Bozo ğ lan üç karde ş  imiş  Bozoğ lan, dede, 

Köy dedesi (Ere ğ linin bir köyüdür) Yü ğ lük dede (Yü ğ lük bulgar da ğ -
larında yüksek bir tepedir.) Bozo ğ lan türbesini ilk yapan ve onu ihya 
eden adam Ere ğ linin Divle nahiyesinde Halim o ğ lu imiş  ve Bozo ğ lanın 

adına bu zat (Hasan Basri) dermi ş ." (Cenupta Türkmen Oymaklar ı . 

kı sım — II, sf. 81) 

"Çocuğu olmayan kadınların, Bozo ğ lan mağ aras ına girerse mut 

laka çocu ğu olaca ğı na itikat olunur ve ekseriya Bulgar Bozo ğ lanın 

adaklı  çocuğu erkek do ğ armış ." (sf. 82) 

Bununla beraber Bozo ğ lan tepesi ye türbe her adakl ıya, her murad ı  
olana yard ım edermi ş . (sf. 81) 

Yüreklerde hastal ıkları  tedavi için "ziyaretlerde (Türbelerde) gece 
yatmas ı" gerekti ğ i inancı  da vard ır. (sf. 86) 

Bozgeyik Dede: 

Bozgeyik Dede ad ında mevhum ve meçhul bir evliyaya hürmet 

etmek ve ba şı na yemin içmek a ş iretler aras ında âdettir. dedenin 

marifeti a ş iretteki kavgalar ı  halletmekmiş  

Vaktile bu isimde bir tak ı m dervi ş ler a ş iret aras ında gezermi ş , 

bu dedelerin i ş i gücü küskünleri bar ış tırmak ve her iki taraftan ücret 
almak imiş  Ş imdi bu âdetten yalnız ş öyle bir yemin kalm ış tır: "Boz-

geyik dede çarps ın". 

Geyik kafas ının nas ıl kutlu tanındığı nı  Asya'da Türkler aras ında 
yapılan seyahatlerde görüyoruz. 

Bu incelemede dikkate de ğer diğer bir taraf Bulgar da ğı ndaki Bo-

zoğ lan dede gibi bir ba şkas ının, Kozanda ğı  Saimbeyli'nin kuzey da ğ la-

rında" Büzoğ lan" (Bozo ğ lan) dede ad ında bir yat ırın bulunduğu, bu 

yatırın çobanlara yol gösterdi ğ i, yolda kalanlara, yolunu kaybedenlere 
kılavuzluk etti ğ ine inanı lıyor. Onun kerametleri ölümünden sonra da 

böylece devam ediyor. (Cenupta Türkmen Oymaklar ı  kı sım-IV, sf. 87) 

Mürsel Dede: 
Saimbeyli nin güneyinde gene bir da ğ  başı nda, Mürsel Dede adında, 

bilhassa çocuğu olm ıyan kadınların ziyaret ettikleri ve çocuk diledikleri 

bir yatı rı  görüyoruz. Rağbet gören bir adak yerinde ziyarete ve adak ada- 
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maya gelen kad ınlar bir yandan adak aday bir yandan da "Çabutlardan 

bir yapma bebek (Kukla) yaparak kurduklar ı  küçük bir salıncakta sal-

larlar, bu suretle Mürsel Dede'nin mâneviyat ından himmet beklerler." 

(Cenupta Türkmen Oymaklar ı , kı sım. IV, sf.87) 

Bu türkmen Oymaklar ı  arasmda" Taş , Kaya'nın ne derece önemi 

olduğu anlaşı lıyor." Taş a tüküreyim" diye, do ğ ru söylediklerine dair 

bir and, yemin tarz ı  ayrıca dikkati çekiyor. (Cenupta Türkmen Oymakla 

rı , kısım- 2, sf. 40) "Ta ş a Tükürdüm" deyip ta ş a tükürmek ve sonra bir 

söz vermek, Oymaklar aras ında (Umumi de ğ il) yemindir." (sf. 81) Bun-

lar aras ında ate ş , Kül, Demirle .. yap ılan büyü .(sf. 86), baz ı  pınarlar ı  
mübarek addetmek ve hasta çocu ğu orada y ıkamak (uyuz), (sf. 89), 

nazarlıklar, oca ğ a saygı , onu uğurlu bilmek, kurak zamanlarda bir bebek 

yaparak, kap ı  kap ı  dolaşı p bu bebeğ i her kapı  önünde ıslatmak, Bodi 

Bodi duas ıtu, türküsünü ça ğı rarak dola şmak (Anadolu'nun bir çok 

yerlerinde oldu ğu gibi) (kı sım-IV, sf. 53, 54) uğurluluk, v.b. Bir çok 

noktalardan hem d ış  Türk illeri hem de Türkiyenin muhtelif yerleri ile 

benzerlik göstermektedirler. 

Birtakım dini inançların kaynak ara ş tırmalar ında Sünni Türkler 

üzerinde Islami tesir ve kayna ş madan farkl ılık gösteren bu Türkmen, 

Yüriikler ... birer köprü olarak, bu inançlar ın köklerini sezdiriyorlar. 
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IV 

NETICE 

___ 

Ankara ve Çevresini takiben di ğer illerde yap ılan ara ş tırmalar 
Niyet, Murat, Dilek, Istek, Hâcet'in aynı  anlamda kullan ıldığı nı , Adak'la 
Nezir aras ında bir anlam fark ı  gözetilmediğ ini, halk çoğunluğunun Adak 
kelimesini benimsediğ ini göstermi ş tir. Keza, umumiyetle yat ırlar, eren-

ler, evliyalar, dedeler .. (bir türbe içinde yatan veya aç ıkta bulunan) 
birbiriyle anlamda ş  olarak belirtilmektedir. Büyük bir ço ğunlukla en 
eski yat ırların, çoğu zaman o ülkeyi islâmla ş tırmak için mücadele eden, 
fetih veya islâmla ş tırma yolunda ş ehit olduğuna inan ılan mücahitler-
dir 

Dedeler, babalar, ş eyhler, 	. ve böylece adlanm ış  kimseler 
içinde ş ehit ve gaziler oldu ğu gibi bilhassa dikkati çeken nokta bunlar ın 
ço ğunun birer tarikata ba ğ lı  zatlar oldu ğudur °. Yaln ız ş ehit, gazi, tari-

kat mensubu olmak gibi sebepler bir yerin ziyaret ve bilhassa adak ma-
halli olmas ı  için yeter sebepler de ğ ildir. Onların hizmet ve mevkilerin-
den çok daha bask ın âmil, riyazette ş öhretli, keramet ve fazilet sahibi, 
bilgi de çağı na göre yüce bir mertebede olu ş udur. Bu zatlar Allah u ğ -
runa pervas ı z, dünya malma kayı ts ız, "abdi kâmil, dini ş ehvetine galip" 
kimselerdir. İ bâdette örnek, sab ırda tek, kibirden uzak, ahval ve s ırlara, 
zâhir ve bât ırı a vakıf olduğuna inanılan, yılmazl ık, a şk ve muhabbette, 
vecd ve cezbede önelen, ş eklen de nurlu bir yüze sahip zatlard ır. Buna 
böylece inanı lıyor. Onların cesareti, yard ı mc ı lığı , sezgisi, merhameti, 
çağ larında ileri bir seviyeye yükselmi ş  görünüyor. Ba ş lıcalarını  yukarda 

1 Hocazade İbrahim Hilmi Had ıkat-ül Evliya, İ stanbul, 7 C.C.6.1318, C. 7. 1319.'7 ayr ı  
kı sım da yay ınlanmış  bu eser de, Ş eyh, Pir, Dede, Evliya, Baba... v.b. adlarla an ılan zatlar ın 

ço ğunluğunu bir tarikata ba ğ lı  kimseler te şkil etmektedir. Bilhassa İ stanbul velilerinin bir k ısmı  
fetih ş ehitleri, bir k ı smı  da muhtelif tarikatlara ba ğ lı  kimselerdir. Burda= d ışı nda kalanlar 
varsa da di ğ erlerinden çok azd ır. Bu eserde kimin hangi tarikata ba ğh olduğu açıklanmış tır. 
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saydığı mız bu vas ıflarla bir ş ahıs bir ziyaretgâh ve adak yeri haline ge-

lebiliyor. Yaln ız şu noktay ı  da arzetmek isteriz ki, bir önceki ş eyh bir 

sonraki hâlifeyi çevresinde, müritleri aras ında övüp onu yüceltiyor, 

onu değerlendirip benimsetmeye çal ışı yor. Müritlerin bir dede, baba, 

çelebi, pir v.b. bir ziyaretgâh ve adak yeri haline getirmekteki —türlü 

sebeplerle gayretleri aç ıkca anla şı hyor. Hele tarikat ın nüfuz ve tesirini 

artırmak üzere keramet, ve bu gibi birçok dikkati, ilgiyi, ra ğbeti çekici 

noktaların muhtelif hikayeler, menkibeler, efsâneler halinde mütemadi-

yen söyleniş i, yayılışı  ziyaret ve adak yerinin bir Tekke, dergâh . .a yakın 

olu şu veya s ıkı  bir ş ekilde ona bağ lanışı , ilgi ve inanc ı  besleyen çe ş itli 
faaliyetler aras ında kendisini kuvvetle belirtiyor, ke ş f-keramet hikaye-

leri mütemadi bir yay ılma sahas ı  buluyor. 

Evliya, eren tan ınmış  zatlar I-Hazreti Muhammed, 2-Hazreti 

Ali soyundan (kızları  ve oğ lu Zeynelabidin'e ba ğ lanan) 3- Bizanslı -

larla çarp ış mak ve islamlığı  yaymak üzere sava şmağa Arabistan'dan 

gelen, 4-Horasan' Eri bilinen ve Horasan'dan, Türkistan'dan gelen, 

5— Anadolu'ya yerle ş miş , evliyalık için gereken esas ve ş artları  haiz 

mücahit, fetih, ş ehidi kahramanlar, Türkler, 6-Ke şfi keramet, riyazet, 

fazilet v.b. vas ıfları  haiz olan veya oldu ğuna inan ılan, tarikatlarla 

ilgili, onların öncüleri, reisleri, dedeleri, şeyhleri, babalar ı  ... (Çok 

zaman Horasan etleri de, bekta ş i, alevi v. b.lerdir veya böyle tan ıtı lan-

lard ı r) 7— Ola ğanüstü bir olay ın, bir hayat ın, bir efsanenin kahraman ı  
ş ahıslar (kı z, kadın, erkek), masalla şmış  bir hayatı  yüzyıllar boyunca 

anlatıla anlatıla soydan soya geçmi ş  kimse- lerdir. Hz. Peygamber ve 

Haz. Ali soyundan gelme yan ında gene evliyalığ a ait vas ıflarm,_ ş art-

ların —yukarda say ılan— bir kısmının bulunmasıda gerekiyor. 2  

Adak Yerleri'nden bahsederken, a ğaç, ta ş , kaynak v b gibi yer-

lerin deziyaret edildi ğ ini, oralarda da muratta bulunuldu ğunu söyle-

mistik. Bu gibi yerler çok zaman bir efsâneye kar ış mış , veya bir 

evliya ile bağ lantı  kurmuş , onun hayat ına girmiş  veya veliye, yatıra 

çok yak ın olmakla kutluluk kazanm ış  olduğu gibi tarih boyunca birçok 

2 Hcıcazade Ahmet Hilmi (Maarif Nezâreti Celllesi Tefti ş  Ve Muayene Hey'eti Azas ından), 

Ziyaret-i Evliya, Istanbul 1325, Cihan Kütüphanesi Matbaas ı , 176 s. Bu eser de Hadikatül Ev-

liya eserinin bir zeyli durumundad ır. Istanbul'da türbeleri bulunanlar ı  Ramazan'da ziyaret edi-

yor. Bu ziyaretler önce (Cevelâm Dindarane) ba ş lığı  altında (Tercffina ın Hakikat) gazetesinde 

yayınlanıyor Sonra genişletilerek bir kitap haline getiriliyor. Hakdikatül Evliya'da, Nak şiben-

diye, Kadiriye, Çiş tiye, Rüfaiye, Mevleviye, Bedeviye, Desukiye, Sadiye, Ş aziliye V.B., Ziyareti 

Evliya'da da, "Tarikat' âliyei Halvetiye ve Şuabatı  meşayihinin silsileleriyle menakibi şerifeleri" 

ilâve ediliyor. (s. 3,4,) Ziyareti Evliya da bulunan Hotazade Ahmet Hilmi bu ziyaretinde Ihlâs 

ve Fatiha okudu ğunu açıklıyor. 
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ülkelerde görüldü ğü gibi ağ ac ı , kayna ğı , ta şı  türlü sebep ve ş artlarla 

kutlu tanıma gibi inançlann kal ıntı  ve devamı  gibi görmek gerekiyor. 

Dinler Tarihi, Din Fenomenolojisinde bunlara dair örnekleri, bol 

bol bulmak mümkündür. Dinler Tarihinin hemen her safhas ında adak 

olayına rastlanmaktad ır. Adak üzerinde belirli sahalarda yap ılacak in-

celemeler sonunda, ancak ada ğı n maddi ve manevi mahiyetine ve onun-

la eski kal ınt ıların münasebetine, dinle büyü aras ında tuttu ğu yere dair 

kesin bir hükme varmak mümkün olabilir. Vakit vakit majik usullerle 

ilgili olarak tezahür eden adak'ta, herhangi bir insan, kendinden daha 

kuvvetli olan, hayat ında maddi ve manevi kahramanl ıkla ş öhret 

kazandığı  gibi ölümünden sonra da bir bak ıma "mana"s ının veya 

başka bir ifade ile kudret ve tesirinin fazla olu şu dolayısiyle, 

herzaman faal olarak tasavvur edilen bir varl ıkla aras ında bir 

bağ lant ı  kurmak, onun gücünden, topra ğı ndan, gömüldüğü yerden, 

onunla münasebeti olan e şyalardan yard ı m beklemek fiili kendisini 

belirtmektedir. Çok zaman islâmiyetin ruhuna muhalif olmakla bera-
ber, dini niyaz ş ekline, insan ın kayıts ız ve ş arts ı z güvenip bağ lanıcağı  
Allah yerine, böyle bir arac ıya yönelerek, bir nevi pazarh ğa giri ş erek, 

adanan ş eyi alıp ba şka bir ş ey verece ğ i inancı  açık ş ekilde görülmekte-

dir. Bazı  İ nsanlar ı n, bir mütevass ıt, yardı mcıya türlü sebeplerle ihti-

yaç duymas ı , kendisine daha mü ş ahhas olan evliya ve azizlere çe ş itli 
sebeplerle ba ş  vuru ş , ac ılarından, kederlerinden kurtulu ş , dileklerine 

ula ş mak için maddi ve manevi bir pazarl ığ a giri ş me fiilinde, birçok 

eski kahntılann veya benzer noktalar ın izlerini aramak ve bulmak 

mümkündür. Bunlar ı  sıra ile ş öylece arzedebiliriz: 

1— Aninıizin ve animatizim. Mana. (Kudret, kuvvet, ş efaat güç 

ve mevkiine sahip oluş .) 2— icra ve fonksiyon sahibi yer ilâhlar ı , 
(Lokal ilöh). 3— Ecdada, atalara presti ş . (Evliyaperestlik). Bunla-

rın ruhlarmm faal şekilde dünyaya ba ğ lı  ve ilgili olarak tesirine devam 
ettiğ i. 4— Ölüm ve Ölüler kültü. 5— Ağaç Kültü. 6— Su kültü. Irmak, 
Pınar, Kuyu, Çe şme,göl v.b. 7— Dağ  Kültü. 8— Ate ş  Kültü. (Mum v.b.) 

9— Kurban Kültü. 10— Büyü. (iplik, bez v. b.) 11— Falla ilgili hususlar. 
12— Taş , kaya Kültü. 13— Hayvanlarla ilgili inançlar. 

Başhcalarım belirttiğ imiz kalıntılar adak konusunun ne derece bir 

şumule sahip olduğunu göstermektedir. Adak bu derece çok tarafl ı  
ve muhtelif izleri, kal ıntıları  hatta mü ş ahhasa ve al ış kanlığ a, kolaylığ a, 

telkine müsait psikolojik unsurlar ı  da ihtiva etmektedir. Bu izlerin 

ve inançlarm ayn ayr ı  tahlili konumuzu a ş tığı ndan, bunlara burada 

yalnız i ş aretle yetinece ğ iz. 
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ADAK YERLERİ ,,  NİYETLER VE ADAKLAR 

—2— 

ADAK YERLERI Ş UNLARDIR: 

1 - Dede, yat ır, türbe, evliya (veliler olmas ına çoğul şekline bakı -

lamadan yurdumuzda tekil halinde kullan ılmaktadır)... 
2 - Taş  (düz, dörtgen ş eklinde): Delikli Taş : Kaya. Yuvarlak ta ş . 

3 - Kuyu; Kaynak; Pmar; Çe şme. (Susuz kuyu da dahil). Havuz. 

4 - Tekke ve çevresi. 
5 - Cami, minare çevresi. 

6 - Ağaç (Ardı ç, gül , yabani gül, karaa ğaç, çam, çitlembik, çal ı , 
Dut, Kızılcık, Sakızlık, Servi, kaymağacı , çınar, boynuz). Harnup, ıh-

lamur, Zeytin. 
7 - İki kuru ağaç direğ i. (arasından geçmek için). 
8 - Baca-Ocak. 
9 - Dörtyol; Üçyol ağzı . 

10 - Bir evin dört kö şesi. 
11 - Ev; oda. 
12 - Herhangi bir yer. (veya bir yere bağ lı  olmayan) Hıdrellez 

adağı  gibi). 
13 Mağara . 
14 Hamam. 
15 - Yaş ayan şahsa adak. ( Ş eyhlere, bektaş ilere, Çelebilere v.b.) 
16 Dağ  (Kazdağı ) gibi. 
17 Göl; ırmak. 
18 Balık (Halilürrahman gölündeki Akbal ık) mezar ı . 

19 At Mezarı  (hayvan hastal ıkları , ve yürümek için). 

20 Murat Köprüsü. 

21 Kız kulesi. 
22 Tutuşmağa elveri ş li toprak (Kerkük). 

N İ YETLER Ş UNLARDIR 

1 - Her murat, her nevi dilek, niyet. 
2 - Çocuğu olmak. 
3 - Evlenmek. Evlendirmek. 
4 - Hastalıklardan kurtulmak, ş ifa niyeti; S ıtmadan, baş ağ rısmdan, 

öksürükten, ak ıl ve ruh hastal ıklarından, boğmacadan, felçten, çarp ıl-
maktan. Sara'dan kurtulma, ş ifa bulma niyeti. 
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5 - Çocuğunun yaşamasını  dilemek (çocuğu yaş arnayanlarm ni-
yeti). 

6 - Huysuz, yaramaz, aksi çocuklar ı  uslandırma niyeti. 
7 - Ev sahibi olmak. 

8 - Otomobil, garaj sahibi olmak. 

9 - Bir tehlikeden kurtulmak. 
10 - Sınıf geçmek. Terfi etmek. 
11 - Zengin olmak. 

12 - Kayıp eşyasım bulmak veya bulunmas ını  dilemek. 
13 	iş inin düzelmesi, nakil v. b. 

14 Kısmetini açmak. I şini hay ırlı  bir şekilde geliş tirmek. 
15 Herhangi bir engelden kurtulmak. 

16 Kolay doğum yapmak. 

17 Davâyı  kazanmak, hapisten kurtulmak veya yak ınına kurtar-
mak. 

18 - Çocuklar ının rahat uyumalarm ı  temin etmek. 
19 Çocuklarının veya çocuğunun toprak yeme Metini b ırakmas ı  

niyeti. 

20 Yağmur dilemek. 

21 Üzüntüden kurtulmak, ne şelenmek niyeti, dileğ i. 
22 Seyahat etmek. 

23 Askere veya uzak bir yere giderken hay ırlı  yolculuklar dilemek 
ve kavuşmak isteğ i. 

24 - Yoleusunun gelmesi. 

25 - Fena yollardan, şeytan ın ş errinden Milis edilmek 
26 - Kısır ineklerinin , ineğ inin doğurmas ı ... 
27 - Istikbal hakkında haber al ınak. 
28 - Kekeleyenler, topallayanlarm iyile şmesi dileğ i. 
29 - Hacı  olmak, hacca gitmek. 
30 - Suyu (akar) ço ğ altmak. 
31 - Çocuklar ının veya çocu ğunun erken yürümesini, vaktinde 

yürümesini dilemek. Çocuğunun vaktinde konu şması  dileğ i. 

32 - Kocas ını  rak ıdan vazgeçirmek niyeti. 

33 - Işe girmek. 

34 - Hayvanlarm ın hastalıktan, sancıdan kurtulmas ı  niyeti. 

35 - Sütünü çoğaltma 

36 - Sevgi elde etmek. 

37 - Bo ş anmak. 

38 - Koyunlardaki hastal ığ a Ş ifa. 
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ADAKLAR Ş UNLARDIR 

1 - Yasin ada ğı . (1 veya 41 Yasin). 
2 - Oruç adağı . (Uç gün). 
3 - ibadetle ilgili adak; 700 besmele çekme. Dua etme. 
4 - Mum. 
5 - Süpürge. 

6 - Ampul. 
7 - Takunya. 
8 - İslam olma adağı . 
9 - Kurban (Koyun, keçi, s ığı r, kuzu, oğ lak, koç, Dana, Tosun, 

inek, Buğa). 
10 - Horoz ada ğı ; hindi, nadiren tavuk: 
11 - Su adağı . (akar veya büyük bir suya dua yaz ılı  kağı t atma) 

12 - Öksüz sevindirmek, fakir birisini giydirmek. 
13 - Fakir birisini beslemek. 

14 - Pide, francala, ekmek da ğı tmak. 
15 - Uç makara ipliğ ini ortadan kesip suya atmak, ayr ıca kurban 

mum v b. adamak. 
16 - taş  almak, bir müddet sonra geri bırakmak. (Adak: geri 

vermek). 

17 - Tiirbeden ahnanı  geri getirme. (e şya, tel kopar ıp alma, 

sonra bırakma.) 
18 - Sadaka. 
19 - Helva adağı . 
20 - Tiilbent. 
21 - Süt adağı  (sütlü mevlit adağı ). 
22 - Mevlit ada ğı . 
23 - Parayı  mendil veya beze sarmak, sonra da ğı tma (fakire). 

Para ada ğı . 
24 - Zekeriya Sofrası  kurma adağı . (4 çeş it yiyecek, Meryem 

Siiresinden ayetler okumak, dini ibadet v.b.) 

25 - Bulgar serpmek. 
26 - 7 veya 41 taşm her birine bir ihlas okuyup bu taş ları  saklama, 

murad' olunca aynı  yere bırakma. 
27 - Mendil, gömlek, k ıravat, iç fanilas ı  sallama aras ında (Ş ifa için) 

adama. 
28 - Çocuğun adını  adamak. (Yat ır, dede... adını  doğan çocuğa 

koymak), çocuk adamak. 

29 - Baş örtü. 
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30 - Yazma. (yemeniden büyükce ve uzun) 
31 - Yemeni. (ba şörtüsü) 
32 - Eşarp. 
33 - Örtü. 
34 - Seccade. 

35 - Hah. 
36 - Para. 

37 - Köpeğe ekmek doğramak, ekmek vermek, köpeğ i doyurmak. 
38 - Ş amdan. 

39 - Arpa, buğday serpmek. 
40 - Testi kırmak. 
41 - Mezardan 3 ta ş  almak bir beze bağ layıp sandıkta saklamak, 

çocuk olunca Hıdrellez günü, ta ş ları  tekrar mezarın üstüne b ırakmak ve 

bir de testi k ırmak adağı . 
42 - Ciğ er. 
43 - Üç gece yiyecekli, şekerli, zemzemli toplant ı . 
44 - Hamam külhanma gübre atmak. 
45 - Ş eyhe inek adamak. 
46 - Kandil yağı ; zeytin yağı . 
47 - Kuru üzüm. 
48 - Yazma mendil. 
49 - Şal. 
50 - Tuz. (Bir paket) 
51 - Lohusa şerbeti dökmek; lohusa şerbeti adağı . 
52 - Göbek atma adağı ; 3 ilâ 40 göbek atmak. 
53 - Tesbih. 
54 - Yazı  levhas ı  (dini yaz ılar). 

55 - 41 Mısır tanesini her birini bir İhlâs okuyarak toplamak, murild ı  
olunca getirip kuş lara atmak. 

56 - Havlu ada ğı ; renkli pe şkirler. 
57 - Selvi dal ı  koparmak (Evliya Selvisi), dilek olunca selvi dal ını  

mezara geri bırakma adağı . 

58 - Kahve ada ğı ; katmer adağı . 
59 - Bazlama. 
60 - Yemek piş irip dağı tma. 
61 - Lokma dağı tma; tatlı  dağı tma. 
62 - Testi veya çömlek suyunu yat ır, mezar üstüne dökme. 
63 - Adakçılara verilen adaklar: Leblebi, f ındık, fıstık, türlü kuru 

yemişler, meyveler v.b. 
64 - Balıklara yem. 
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65 — Kaplumbağalara yiyecek. 
66 — Bayrak. 
67 — Testi. 
68 — Kuş  yemi. 
69 — Çiçek. 	• 
70 — Bez, iplik adaklar ı . 
71 — Yedi mahallenin yoksulunu doyurmak. 
72 — Yedi mahallenin yoksulunu giydirmek. 
73 — Yedi dedeye mum dikmek. 
74 — Türbe yaptırmak, türbe onarmak. 
75 — Zeytinyağh mercimekli bulgur 
76 — Ş eker, lokum dağı tmak. 

3 ____ 

ATLA ILGILI ZIYARETGAHLAR, ADAK YERLERI 

Adak yerleri aras ında Hayvan Hastaltklan İçin birer ş ifa ve ziya-
retgâh haline gelen biri Osmanl ıhğı n kurucusu Osman Gazi'nin karde ş i 
Gündüzalp'in o ğ lu Aydo ğclu'nun mezarıdır. H. 701 yı lında Koyunhisar 
muharebesinde şehit olan ve kale civar ında, yolun üzerinde merkadi bu-
lunan Aydoğdu, at sevgisi çok fazla olan, ata dü şkün bir zat tan ın-

mış tır. "atlar ın bazı  hastalıklarını  iyi etmek hassai maneviyesini haiz 
olduğu me şhur ve mütevatirdir" denilmektedir. İkincisi III. Sultan 
Osman' ın çok sevdiğ i "Sisli K ırat" nam ınla me ş hur olan ve Üsküdar'da 

İhsaniye'de Çiçekçi kahvesinin kar şı sında bir yere gömülen ve yaz ıtı  da 

bulunan yere bazan sanc ılı  hayvanları  getirip gez"dirdikleri, ş ifa dile-
ğ inde bulunduklarını , oradaki ta ş a "Sisli Kırat mezar ı , at ta şı " denildi-
ğ ini görüyoruz. 4  

Çok şöhret sahibi olmu ş , sahibinin sevgisini kazanmış  atlara "me-
zar inş a eylemek kadim den beri âdet idi" deniliyor. (s. 513). Gerçekte 
de böyle olmakla beraber her at mezar ının, sancılanan atların getirildi-

ğ i ve ş ifa dile ğ inde bulunulduğunu tesbit edemiyoruz. At ın mezarından, 

at için ş ifa dilemek gibi bir inanç ve dü şüncenin tahlili dikkati çekiyor. 

O at ın nasıl, ne suretle bir ş ifa dile ğ ini yerine getirdi ğ ini ilgili ş ahıslar 
etraflı  bir inceleme ve dü şünmeğe ihtiyaç hissetmeden görgü ve al ış -

kanlık gibi sebeplerle böyle bir yola tevessül ediyorlar. Ş öhretli atlar ın 

3 Kamusul-Alim, C.I.s. 518. Aydo ğdu maddesi. 

4 At mezarı  maddesi, Yeni Muhit'ül Maarif, Emrullah (Tahrir heyeti Reisi), C. I. s. 513. 

Istanbul 1330-1328, İ stanbul Hürriyet Matbaas ı . 
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hemcinsine bir faydas ı  olabileceğ ini sanıyorlar. Bu gibi âdet ve inanç-
lar ister istemez hayvan totemlerinin çok uzaklarda kalan 
varlıkları  hakkında düşündürücü bir tesir yap ıyor. Hiç şüphesiz bir 
totem münasebeti kuracak de ğ iliz. Fakat 20 inci yüzy ılda at'tan yard ım 
ve Ş ifa dileme pek mandut kimseler taraf ından da yap ılmış  olsa, ağ aç-
perestlik gibi üzerinde durulma ğ a değ er bir keyfiyet arzediyor. 

Gerek sava ş  gerek gündelik hayat içinde –önceleri– at ın çok fazla 
bir de ğer ve rolü olu şu, uğurlu uğursuz tan ınışı , üzerindeki renk ve 
iş aretlerinin bir anlam ta şı ması , bilhassa atla yakın bir ilgi ve bağ lantı sı  
olan cemiyetlerde mü ş ahede ediliyor. 

Türklerde atla ilgili itikat, at ın cenaze merasimlerindeki aile, mi-
rastaki ... yeri, at ın kurban edili ş i v.b. üzerinde ayr ıca durulmağ a ge-
rektiren hususlardand ır. At mezar ının bir ziyaretgâh haline geli ş i bütün 
bunların etrafiyle bilinmesinden sonra mümkün görülebiliyor. ş  Atların 
âyinlerdeki rolü ve onlar için yap ı lan âyinler, ş amanizim içindeki mev-
kii ve adakla ilgisi de önemle beliriyor. 6  Bütün bunlardan sonra Kara-
cabey haras ında yüksekte bir yerde bulunan Baba Kuru ş  adlı  haran ın 
en de ğerli en güzel bir at ının mezarının ziyaretgâh olu şunu, oranın zi-
yaretinde hafifce at gibi ki şneyiş i yadırgamıyoruz. 7  Bu arada Karaca-
ahmed'in at ının mezarını  da hat ı rlatmak isteriz. 

— 4 — 

İ SLASDAN ÖNCE VE İ SLASDAN SONRA ADAK 

Adama fiilinin Türklerde ş amanizmden kalm ış , onlara mahsus 
bir âdet olarak görülmesine s ık sık rastlanmakta ise de bunun ilmi 
olarak isbat ı  mümkün değ ildir. İ slâmda önce ve sonra da İ slam mem-
leketlerinde Nezir'le ilgili olaylar olmu ş tur. Adama inanç ve davran ı -
şı nı  hemen dünya yüzündeki halklar ın, topluluklar ın çoğunda gözlem-
liyoruz. 

5 Ziya Gökalp, Türk ili Eski Türklerde Din, Darülfünun Edeb Fak. mec. sene 1, sa 5. 

Teş rinisani 1332. İ stanbul Matbaal 	s. 46 9. 

Rıza Cavdarh, islâmiyetten Evvel Türklerde atın ehemmiyeti ve tarihi, Birinci Kitap, s. 

9. İ stanbul 1936, ljlkü Bas ımevi. 

6 Aym eser, s. 24-34. 

Uno Harva, Die Religiösen Vorstetlungen, der Altaischen Völker, Porvo-Hclsinki 1938, 

s. 548, S. 549, 562-565. 

7 N. Bulgurlu, Yeş il Cennet Karacabey, Yeni Sabah, 21 May ıs 1958. (Baba Kuru ş 'un 

Mezarı ). 
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Dr. Walter Gottschalk' ın "Das Gelübde —nach ülterer arabischer 
Auffassung" 8  adlı  eserinde İ kinci Fas ıl'da "Islâmdan önceki zamanda 
Adak: A. Cahiliye devrinde adak için dini ş artlar; yabanc ı  dinlerin Is-
lâm'dan önceki, perhiz, oruç ada ğı na tesiri" (s. 106); "B. Dinsiz ada ğı n 
şekilleri: I-Ada ğı n menş eine dair, II-Cahiliye'nin kurban ı  olarak adak 
kurbanı  (s. 114-117).; III— Kurban' ın Nevileri: a. Hayvan kurbanlar ı  
(s. 118). b. Ayniyat vergileri <mahsulden bir k ısmını  vermek) (s. 123) 
C. Çocuk kurbanlar ı . (s. 123—) d. Ganaim kurban ı" (s. 132)" hakk ında 
etraflı  bilgi verilmek istenilmekte islâmiyetin zuhuruyle bu gibi adak-
ların kaldırıldığı  (s. 134) açıklanmaktad ır. 

J. Welhausen'in "Reste Arabischen Heidentums" adl ı  çok tanınmış . 
eserinde kurbanlar, mukaddes ş ahıslar, adaklar hakk ında geni ş  bilgi 
bulmaktayız. 9  

Jod Petersen, islâm Ansildopedisi'ndeki 1° Nezir (Adak) madde-
sinde, islânıdan önce ada ğı n olduğunu, sürünün 100 hayvan ından biri-
sinin adandığı nı , Abdülmuttalib'in küçük o ğ lunu adayışı nı , çocuğu 

olmıyan kad ınlar çocuk dileğ iyle, muradlar ı  olursa çocuklarını  Kâbe'ye 
hizmet için adadıklarını , bir hadise göre birisinin o ğ lu olursa 50 kuzu 
keseceğ im diye adadığı nı , çöllerde, denizlerin tehlikeli zamanlar ında 
kurban, oruç adand ığı nı , adaklar aras ında Islâm ın ilk zamanlarında saç 
kesmeme'nin de bulundu ğunu, islâmiyetin ilk zamanlar ında hac veya 
bir camide itikâf için adak adand ığı m belirtiyor ve eski Arabistan'da 
muharebelerden önce insanlar ın bazı  ş eylerden adak niyetiyle ictinap 
ettiklerini, ilâhlar ım tazyik alt ında bulundurmak lüzumunu hissederek 
"oğ lum  şunu yapmazsa ... ben saçlar ımı  taranuyaca ğı m diye 
adak adadıklarını , islâmiyette Süre. 2. Â. 225 te ve 5. Sure 91 inci âyet-
lerde nezirin faydas ızhğı , açıklandığı  ve Allahm iradesi üzerine (nezir 
ve yemin) (beraber) tesir icra etmedi ğ i bilhassa kaydedilmektedir. 

Corci Zeydan "Medeniyeti islâmiye Tarihi"nde islâmçlan önce 
Arabistan'da ilâhlarm yunanl ı larda olduğu gibi be şerile ş tirildiğ ini, 

kâhinlik, falcılık, afsunculuk, büyücülük, hastalar ı  okuma, üfleme, üfür-
me, sihir suretiyle iyile ş tirmeğe çalış ma ve böylece oldu ğu gibi mâbutlara 

8 Dr. Walter Gottschalk, Das Gelübde nach ölterer arabischer Auffassung, Berlin 1919, 

Verlag von Mayer und Müller, Universit5ts-Buchdruckerei-Göttingen. s. 106-134..106-134. v.b. 

9 J. Welhausen, Reste Arab ısehen Heidentums, Zweite Ausgabe Neud ı uck, Berlin und 

Leipzig Verlag von Walter de Gruyter Co. 1927. (Gaben und Opfer (s. 112-129); Heilige Perso-

nen, (s. 130-140); Vergleichender Rückblick (141-147) v.b. 

10 Jod Petersen, Nadhir, Handwörterbuch Des Islam, Leiden 1941, s. 564-565. 
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kurban da adand ığı nı  belirtiyor. 11  Bunu diğer İ slam tarihlerinde de 

görmekteyiz. 12  

Prof. Dr. Ne ş et Ça ğ atay " İ slâm'darı  önce Arap Tarihi" adl ı  eserinde 

putlara adanan adaklardan 13, "adakları  gösteren yaz ıtlardan" bahset-

mektedir. 

Nihayet " İ slam Medeniyetinde Putperestlik devririden arta kalan, 

yaş ayagelen itikatlar" adl ı  Prof. Westermarc' ın eserinde bunlar üze-

rinde etrafl ıca bilgi bulunmaktad ır. 24  

Profesör M. Tayyib Okiç, İ slâmdan önce yat ırları  ziyaret ve on-

dan istimdat etmek âdeti vard ı . Hazreti Muhammed bunu yasak etmi ş  
"Yalnı z Allahtan dileyin" demi ş ti. (Ziyareti Kubur) dahi iyi kar şı -

lanmamış tı . Bu, İ slâmdan önceki âdeti önlemek içindi. Fakat İ slâmiyet 

kuvvetlenince kabir ziyareti ahreti hat ırlatt ığı  için fatiha okunmas ına 

müsaade etmi ş tir." diyor ve Hadis notlarında: 

9 9 9 	9. 	9 9 	 o 	o 9..9 o 
bt9 	 *C; 91!...3 	• -P 

hadisi zikrediyor. 15  

İ slam Ansiklopedisinin Nezir maddesinde (Almanca, İ ngilizce, Fran-

s ı zca-Türkçesi), hangi âyet ve hadisler de Nezir=Adak'tan bahsedil-

diğ i gösterilmiş tir. Ayrı ca yukarda zikretti ğ imiz Dr. Walter Gottschalk 

bu husustaki hadisleri toplam ış  ve bu hadislerin gerçekli ğ i üzerinde de 
bir tart ış ma, aykırı lık zuhur etmeyi ş ine göre meseleyi vazetmek is-

temi ş tir. Hasan Basri Çantay' ın "Kur'an- ı  Hakim ve Meâl-i Kerim" 
ad ıyle yayınladığı  Kitap ın Endeks'inde Adakla ilgili âyetlerin baz ıla-

rına iş aret edilmi ş tir. 16  Biz daha ziyade Türkiye'de evliya ziyareti, adak 

11 Corci Zeydan (1861-1914), Medeniyeti islâmiye Tarihi, T. çeviren: Zeki Ma ğ amiz, 5. 

Cilt. Dersaadet 1328 İ kdam Mat. C. I. 1328, 1. 15. C. III. 1329, s. 27, 29, v.b. s. 34-35, 36. C. 5. 

1330 Kanaat Bas ımevi, s. 81. 

12 Leon Kaytano, islöm Tarihi, T. çeviren: Hüseyin Cahit (Yalç ın), 10 C. İ st: 1924, Tanin 

Matbaas ı . C. I. Medhal, s. 61, 62, 63, s. 210, 211, 217. 

13 (Prof.) Dr. Ne şet Çağ atay, İ slâmdan Önce Arap Tarihi, Ankara 1957, s. 19, 31-32, 37, 

47,48,62,63. 

14 Prof. Westermarch, İ slam Medeniyetinde Putperestlik Devrinden Arta Kalan, Ya ş a-

yagelen İ tikatlar, T. Çeviren: S.N.C. (Kötü Göz bahsi) İ st. 1947, Marifet Bas ımevi. İ kinci Basım. 

15 Prof. M. Tayyip Okiç'in Hadis Notlar ından. "Ben en kabirleri ziyaretten Sizi menet-

mi ş tim. Onlar ı  ş imdi ziyaret edebilirsiniz." 

16 Kur'an-1 Hakim ve Meal-i Kerim, Tefsir eden ve notlarla yay ınlayan: Hasan Basri 

Çantay, 3. C. İ stanbul 1953, İ smail Akgün Matbaası , Dr. Ali Kemal Belviranh'mn "Kur'an- ı  
Hakim ve Meal-i Kerim " İndeksi C. I. s. 388. (Adak: iki İmrön: 35. Hac: 29: 7.) Bu indekste 

bulunmayan 76 ıncı  Sûre: El- İ nsân, Ed-Dehr" Süresi: Ayet: 7." (Onlar) adaklar ım yerine ge-

tirirlerdi, şerri yayg ın (ve salg ın) olan günden korkarlard ı ." C. 3. s. 1100. Ayni sayfadaki 23. 
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adama gibi hususlarda beliren inançlar ve görü ş leri, çok zaman tart ış -

maları  belirtmek istiyoruz. 

Kuran' ı  Kerim'de adakla ilgili olarak zikredilen âyetler, Tanr ıdan 

islâm esaslarına uyularak bir istekte, dilekte bulunu ş  ve bu münasebetle 

Tanrıya karşı  verilen söz'ün ibâdet, oruç veya kurban ın yerine geti-

iriliş inden ibaretir. Bir yat ır herhangi bir ziyaret, adak yerinden dilek, 

niyette bulunmak gibi bir hâli göstermiyor. Nazir= adak hak ında baz ı  
hadislerin Türkçesi şunlard ır: "Ebü Hüreyre radiyallahü anhtan rivayete 

göre Nebi Sallâllahü aleyhi ve sellem ş öyle buyurmu ş tur: Adem o ğ luna 

nezri tahmin etti ğ im bir ş ey getirmez. Lâkin Allah ın takdiridir ki Adem 

oğ lunu (nezir etmeme ğe) sürükler. (nas ılki) Ben bir şeyin (bir mahn veril-

mesini) oranla-rım. Bu -takdirimle o ş eyi (o malı ) bahilden çıkarmak is-

terim" 17 . (Nezir ile kaza kar şı lanamaz) sayfa ba ş lığı ndaki "bu hadis-

ten önce ve bununla ilgili Buharinin bir rivayeti vard ır: Abdullah 

bin Ömer der ki: Nebi Sallâllahü aleyhi vesellem ashab ını  nezir etmekten, 

bir ş eyi adamaktan menedib: nezir (adak) hiç bir şeyi ( şerri ve zarar ı ) 

defetmez. Ancak nezir sebebiyle bahilden mal ç ıkarılmış  olur, der idi." 

denmektedir. (C. 12.s.248) Bu eserde, "Nezir= adak, mübah olan bir şeyi 

allah r ı zas ı  için kendi nefsine vâcip k ılmakt ır" diye tarif edildikten 

sonra burada önemli bir meseleyi vazetmek istiyor." Binaenlayh bunun 

memnu olmamas ı  icabetti ğ i halde Hazreti Peygamberin nehyetmesi, 

mübah olan bir şey iltizam edilip te bilâhare yap ılmamas ı  mahzuruna 

mebnidir. Bununla beraber Sahihi Buharinin en zeki bir ş ârihi olan 

Hattabi: "Nezrin nehyi, filmin garip bir fasl ıdır. Bir ş ey iş lemek iptida 

nehyolunsun, iş lenince de ifade vâcip olsun, ş ayanı  hayrettir" diyor." 

Not ta bu hususta bilgi verilmekte,hastal ıktan ş ifayap olma neticesinde adak'orucu tutuldu ğunu, 

bu adak orucunu ifa ederken üç gün üst üste gelen bir fakire yiyeceklerini vererek aç kald ıkları  
halde bu adak orucunu yerine getirmi ş lerdir. Bu 3yetin nüzul sebebi "Beyzilvi, Medarik, Hözin" 

e göre bu olaydır, deniliyor. Buradaki adama, Tanr ı 'ya yapılmış  sözü, and ı  yerine getirmedir. 

17 Zeyneddin Ahmet Zebidi, Sahihi Buhari Muhtasan Tecridi Sarih Tercemesi ve Ş erihi, 

Müterciııı i ve Ş erihi-: (Prof.) K ılmil Miras, Diyanet İş leri Reisliğ i Neşriyatmdan:9, C. 12. s. 

247-248. İ stanbul 1948, Hüsnütabiat Bas ımevi. 

"Olülerden niyaz etmeyiniz." ve En Nahl Süresi 53. Ayet'in meali: "Size ula ş an her nimet 

Allandandır. Sonra Size herhangi bir keder ve mus ıybet dokunduğu zaman ancak ona tazarru 

ve feryad edersiniz." 54. ayet: "Nihayet O, Sizden bu keder ve mus ıybeti açıp giderdiğ i vakit ise 

içinizden birtak ı mları  bakars ımz ki Rablerine e ş  tutuyorlar." Meleklerin bile ne emrolunursa 

ancak onu yapacaklar ı  50. Ayette belirtiliyor. 

Böyle insanların, putlardan korkup, ümit etmeleri ve ondan dilekte bulunmalar ının yan-

hş  ve faydasız olduğu gösteriliyor. 

Adak kurbam hakk ında, Kur'an' ı  Hakim ve Meali Kerim'de (C. I. S. 207) Not ta baz ı  
hadisler zikrediliyor: CO.. Allandan ba ş kası  namına kurban kesenlere de Hak la'net eder." 

"Islâm'da kabirlere kurban kesmek yoktur." V.B. 
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Bu noktai nazar ileri sürüldükten sonra ş öyle bir aç ıklama yap ıhyor: 

"Resülallah tarafından nehyolunan nezir, kaderden müsta ğni ve biza-

tihi temini maksada kâfi itikat olunan nezirdir. Hattâ halk ın bir takım 

cahil tabakalar ı  vard ır ki nezrin mukadderat ı  ta ğyir edece ğ ini sanmak 

gafletinde bulunurlar. İş te nehyolunan nezir, nezrin bu nevidir. Yoksa 

hayır ş er, menfaat, mazarrat Allah ın eseri kudreti oldu ğunu ve nezir 

yalnız kaderin vücud bulmas ına bir vesileden ibaret bulundu ğunu iti-

kad ederek yap ılan nezir me şru'dur." deniliyor. Burada kulun Tanr ı -

sına edeceğ i dua ve dile ğ i ve bu dua, dile ğ in Allah tarafından kabulü hali 

ile, muayyen bir nezir= adak, bir nevi vaadle, bir nevi vaad kar şı lığı n-
da kaderi değ iş tirmeğ e gayret, bir nevi bir al ış  veriş  hali gibi bir duruma 

götüren neviden bir nezirin yasak edildi ğ i anla şı lıyor. Kulun Tanr ı sına 

karşı  bir dilek ve adakta bulunu ş dan sonra, art ık ona kar şı , islamın 

sözünde durmak, do ğruluk, dürüstlük esaslariyle uzla ş tırılamıyacak 

ş ekilde, hem de Tanrı sına karşı  verdiğ i bir sözden cay ışı  veya yalanc ı  
bir duruma dü şme tehlikesi kar şı s ında ferdin ahlak ve faziletini, ş ahsın 

dürüst davran ışı nı  temin etmek gibi, e ğer bir nezirde' bulunmu ş sa onu 

yerine getirmesini belirtmesi, nezrini ifay ı  istemesi ancak böyle bir yo-

rumu da gerektiriyor. Bununla beraber nezrin ne olabilece ğ i de gene 

Islam ruh ve anlam ına uygun olmas ı , onunla asla çeli şmeye düşmeme-

si zarureti beliriyor. Bu noktay ı  ilave etmek istiyoruz. 

Burada şu hadisle önemli bir buyruk kar şı sında bulunuyoruz: 

"Aiş e radiyallah anhdan rivayete göre, Nebi Sallallahü aleyhi ve sellem 

şöyle buyurm ş tur: Her kim Allaha itaati (mucib bir .hay ır ve ibadet) 

nezrederse itaat etsin (nezrini yerine getirsin). Her kim de Allaha kar şı  
masiyeti (mucibi ş er bir iş ) nezrederse Allaha as]. olmas ın (nezrini yerine 

getirmenin)." (Sahibi Buhari C. 12. s. 259) Bu hadiste de aç ıkca görül-
düğü üzere nezrin Islami esaslara uymas ı , onlarla bir çeli şmeye düş -

memesi, Allaha bir söz veri ş  bile olsa bu sözün iyiliğ e, gene Allahın buy-

ruğuna uygun olmas ı  gerekti ğ i, aksi halde Tanr ının buyruğuna uymayan, 

ters, yanlış  adakları  yerine getirmekle kul isyankâr bir duruma dü ş -

müş  olacağı ndan böyle adamamas ı  gerektiğ inden ba şka, ş ayet adamış sa -

bunu yerine getirmekde sak ınmas ını  öğütlüyor. 
Hazreti Muhammed'in "nezrin mukadder bir ş eyi menetmedi ğ ine; 

nezrin mahiyetine" dair hadisleri yan ında nakledece ğ imiz iki hadis 
daha islamın adak anlay ışı m apaç ık bir ş ekilde ortaya koyuyor: "Sâ'd 
bin 1.1bade radiyallahü a ıı htan rivayete göre, İbni Übade: Anası  hakkında 
bir nezri olduğunu fakat ada ğı m yerine getir ıneden anas ının vefat et-
tiğ ini Nebi Sallallahü aleyhi ve selleme sormu ş . Resülü Ekrem de: Ana-
s ı  namına o ada ğı m kaza edip yerine getirmesini bildirmi ş tir." (C. 12.s. 
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260) Hazreti Muhammed'in nas ıl bir ada ğı  reddetti ğ ini gösteren hadisi 
üzerinde önemle durmak istiyoruz:" İbni Abbas radiyallahü anhümadan 
ş öyle dediğ i rivayet olunmu ş tur: Bir (cuma günü) Nebi Sallallahü aley-
hi ve sellem hutbe irad etti ğ i sırada bir ki ş inin ayakta durduğunu gör-
dü. Bu kiş inin halini sordu. Ashab: (Bu adam ashabdan ve ensardan) 
Eb ıl İ sraildir. Bu adam ayakta durmak, oturmamak, (güne ş te durmak), 
gölgelenmemek, söz söylememek (üzere) oruç tutma ğı  nezretmiş tir! 
dediler. Res61ü Ekrem'de: Bu adama söyleyiniz, söylensin, gölgelensin, 
otursun, orucunu da tamamlas ın! buyurudu." Bu hadis te bize 
matlub olan ada ğı n vücuda eza cefa- veren adaklar olmad ığı nı , yalnı z 
oruç ibâdeti olabilece ğ ine dair güzel bir örnek te şkil ediyor. (s. 260) 

Ömer Nasuhi Bilmen (Büyük İ slâm İ lmihali)nde, Nezirin Allaha 
tâzim için mübah bir fiilin yap ılmas ını  benimsemek, onu kendi nefsine 
vâcip kılmaktır, diyerek ada ğı n tarifini yaparken, ancak Tanr ıya ibâdet 
sayılabilecek ş eyleri adaman ın makbul olaca ğı nı , "Nezrim olsun, yar ın 
Allah rızas ı  için oruç tutayım" veya "fakirlere şu kadar para vereyim" 
denilmesi gibi hallerin tabii görülece ğ ini, yoksa "dünyevi bir maksad ın 
husulü için yapılacak nezirler"in" makbul olam ıyaca ğı nı  belirtiyor ve 
buna bir de misal veriyor: "Filân i ş im yoluna girerse üç gün oruç tuta-
yım" veya "fakirlere şu kadar para vereyim" gibi. Böyle bir ada ğı n 
kaderi de ğ iş tiremiyece ğ i bilhassa belirtiliyor. Bununla beraber adakla-
rın yerine getirilmesi gerekti ğ i, zira Allahla aras ında bir sözle şme yapmış  • 
olduğu noktas ı  üzerinde duruluyor ve "Nezirlerin, zaman, mekân, ş ahı s 
ve nezredilen şey itibariyle muayyen ve gayri muayyen nev'ilerine 
ayrıldıkları  gibi bir ş arta ba ğ lı  olup olmamak itibariyle de mutlak ve 
muallâk nevilerine ayr ıldı" ğı  hususu üzerinde duruyor. 18  İ slâmiyette 
nezrin ş artlarının dikkate al ınmas ı , nezredilen ş eyin cinsinden bir farz 
veya vâcip bulunmas ı , aynı  zamanda onun ba şka bir farz veya vacibe 
vesile bulunmamas ı  (iki rekât namaz k ılmak ada ğı   sahih oluyor, fakat 
niyetim olsun abdest alay ım sahih olmuyor", niyetlenen i ş in ve ada ğı n 
zararlı , kötü bir hareket olmamas ı , adanan ş eyin yapılması  kul için 
vazife olan bir ibâdetten olmamas ı  (murad ım olursa sabah namaz ını  
kılayım gibi), adanan ş eyin haddi zat ında muhal olmamas ı  "geçen filân 
günde oruç tutay ım gibi", adanan ş eyin, adayan ın mülkünden fazla 
veya ba şkasına ait olmamas ı , gerekiyor. Gene İ slâmiyette nezrin muay-
yen, gayri muayyen, mutlak ve muallâk gibi çe ş itleri de vard ır. (S. 418- 
423). 

18 Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İ slâm İ lmihali, İ st. 1954, 4 üneü kitap, s. 416-418. v. b. 

Ahmet Sait Mat. 
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Ömer Nasuhi Bilmen: "Allah Taalân ın rızas ı  için kurban kese-

yim" veya "nezrim olsun kurban kesip etini fukaraya tasadduk edeyim" 
diye yapılan nezir muteberdir. Fakat: " Ş u hastalıktan iyi olursam bir 

koyun keseyim" veya: "filan türbe için bir kurban keseyim" gibi ne-

zirler, vaidler, bir nezir mahiyetinde de ğ ildir. Ve Haktaalân ın rızas ı ndan 

başka bir kimse nam ına kurban kesilmesi caiz de ğ ildir. "dedikten sonra 

"Filan kimseye ş u kadar para nezrettim" -veya "filan türbeye ş u kadar 

mum nezrettim" veya filan zat ın gelmesi için kurban kesece ğ im "gibi 

sözler caiz de ğ ildir. Hele bir ölü hakkında:" ey mübarek zat! Sen benim 
iş imi yoluna koyarsan mesela: şu hastama ş ifa verirsen" veya " şu gaip 

malımı  bana iade ettirirsen senin türbene şu kadar ş ey sarfedeyim" 
tarzındaki adaklar bât ıldır, haramd ır. Belki: "Allah r ı zas ı  için şu fakire 

ş u kadar para vermek nezrim olsun" veya: "Allah Taalâ hastama ş ifa 

verirse" veya: " ş u gaibi bana iade ederse Hak r ı zası  için tasadduk ede-

yim" veya: "kurban kesip etini tasaddukta bulunay ım" veya "onların 

mescitlerine şu kadar hasır, zeytin ya ğı  alayı m "gibi bir tarzda nezredi-
lebilir." (S. 422, 421) Ömer Nasuhi Bilmen, adak kurbamndan, adaya-
nın ve usul ve furuunun da yiyemiyece ğ ini ilave ediyor. Ayr ı ca kabirlerin 

süslenmesi, mum, kandil yak ılması , kısa zamanda kuruyup gidecek 

çiçeklerle donat ılması  hoş  görülmüyor; yalnız bu ayd ınlatmanın çev-

resindeki yolu bir faydas ı  bulunmas ı  gibi bir maksatla yap ılabilece ğ ini, 

kabirlere ağaç dikmenin sünnet olduğunu söylüyor. (s. 343, 344) 

Tarikatlara mensup ş ahısların ço ğunluğunun Türbe, Tekke ziyaret-

lerine ve murat ve adakta bulunma i ş lerine çok zaman taraftar olduklar ı , 

veya bugibi i ş lere karşı  kayıtsı z kaldıklarını  tarikatlarla ilgili eserlerde 

görmekteyiz. ' 9  Dedelere, babalara, şeyhlere, pirlere büyük bir sayg ı  
temin etmek için uydurma hadisler bile görmek mümkündür. " Ş ey_hi 

olmıyanın dini de yoktur ve kimin ş eyhi yoksa o adam ın ş eyhi ş eytan-

dır." gibi "peygamber zaman ında şeyhlik, dervişlik olmadığı  gibi bu 

adlar" ın da bulunduğu isbat edilmi ş  değ ildir. 2 ° Ş ülerde türbeler ibadet 

edilircesine sayg ı  görmektedir. 21  

19 Tahir Harimi Balc ı oğ lu, Türk Tarihinde Mezhep Cereyanlar ı , Mukaddime ve notlar: 
Hilmi Ziya Ulken, Ankara Kütüphanesi Türk- İ slam Filozofları : IV, Kanaat Kitabevi, Ahmet 
Sait Matbaası . Ş iiler ve alevilerce yat ırlarmukaddes makamlard ır. Hatta evliyamn buluduğu 
dağ  ve tepeler bile kutlu tan ı n ır. s. 267. 

Cemaleddin Server Revnako ğ lu, Tarikatlerin Tarihine toplu bir bak ış : 10 Erbain Helvas ı , 
Yeni Tarih Dünyası , C. 2 S. 12. C. 2. S. 13. Tarikatlar ın Tarihine Toplu Bir Bakış , Helvamn 
Pişirilmesi. "Nezir-Eyvallah" sûretiyle (hediyye adak yoluyla) v.b.s. 551. 

Mevlevilerde, Kadirilerde, Bekta ş ilerde, alevilerde, şülerde ... adak nezirle ilgili hareketler 
görülüyor. 

20 Abdülbaki Gölpmarh, Burgazi ve "Fütüvvet-Nâme"si, Istanbul -üniversitesi Iktisat 
Fakültesi Meemuası , C. 15. S. 1-4. s. 103. hit. 1955. 

21 Musa Carullah, Ş iiliğ in Hakiki Çehresi, Selâmet, S. 66. 
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Islam'da bat ıl inançlar ve hurâfatla mücadele edenlerin, İbni Tey-

miye ve bu gibi birçok bilginlerin fikir ve mücadelelerinden, görü ş lerin-

den burada etrafl ı  olarak bahsetme ğe imkan yoktur. Yaln ız İ slami-

yette ki bugibi mücadelelerin tarihçesi bile mufassal bir eser te şkil ede-
bilir. 

Kınalızade Ali Efendi'nin (Ahlaki Alai) (1012 9  Miladi 1603) adlı  
eserinde Evliya veliye ibâdet, presti ş  etmek bât ıldır, bu hareket yaln ı z 

Hakka yap ı lır, baz ı  ş ahıslar putlara, Ş ifa' niyetiyle dilekte bulunmak, 

ibadet etmek ( Ş irki ekberdir), Allaha ibadetini yapmakla beraber bu-

gibi hareketlerle bir menfaat edinebilece ğ ini mülâhaza etmek te ( ş irki 

asgard ır) 22  deniliyor. 

Ömerül Fuadi, "Menakibi Ş erif Piri Halveti, Hazreti Ş aban Veli" " 

(ölümü 1636-37) adl ı  eserinde aksi tezi savunmak istiyor: Ş aban Veli 

münasebetiyle kerâmetlerden, v. b. etrafhca bahsettikten sonra Türbe 

ziyaretleri, türbelerde kandil, mum yak ılmas ı , türbelerin süslenmesi, 

hususi bir sayg ı  ve itibar görmesi gerekti ğ i tezini savunuyor: Ehli ku-
burdan yardım dilenebilece ğ ini, (s. 155), kandillerle ayd ınlatılabilece ğ ini 

(s. 156), ölülerin ziyaretçileri tan ıdıkları , ziyaretçilerden selam alip 

selam verdikleri, (s. 159) ölülerin de birbirlerini ziyaret ettikleri, ölü 
karı  kocaların bile birbirlerini ziyaret ettikleri (s. 159, 160) hattâ ruh-
ların dirilerin evlerine gelmesi, i ş lerini bilmeleri, onlar ın kötü iş lerinden 

üzülmeleri, güzel i ş lerden sevinmeleri, dirilerin hallerini ya kendilerine 

arzedilmeden veya yeni ölülerden sormak suretiyle ö ğ rendikleri (s. 161) 

hususu üzerinde etrafl ıca durmakta, dü şüncesinin doğruluğunu isbat 

için sahih olduğu şüpheli hadislerden ba şka, farklı  anlamlara gelen ha-

disleri ve sözleri kendisini hakl ı  çıkarmak üzere tevil ve tanzim yoluna 
sapmaktadır. Ömer Nasuhi Bilmen (Büyük İ lmihal)inde kabirlerin tez-

yini, mum, kandil yak ılması , ziyaret hususunda ayr ı  görüş tedir. 24 

Arapça eserlerde de bu hususta görü ş ler ileri sürülmüş  ve Ebu 

Davut, Tilmizi, Nesai de Buhari'den zikredilen hadislerle, kabir ziya-

reti, kabirlerin ziynet mevzuu olmamas ı  gerektiğ i, Allahtan dilekte 

22 Kmalızade Ali Efendi; Ahlâk ı  Alâî, (H. 1012=1603). 326. Kitaph ğı mızdaki ilk matbu 

nüshası dır. Yazma nüshalan Esad efendi ve Mehmet a ğa kitapliklarında Nu: 126, Halet Efendi 

kitaplığı n da Nu: 77. v.b. 

23 Ömer-ül Fuadi (ölümü 1636-37), Menakibi Ş erif Piri Halveti Hazreti Ş aban Veli, Matbu 

nüshamn basım tarihi (1294=1877). 

Arapça olan kısımları , asistan (Dr.) Hüseyin Atay tarafmdan Türkçeye çevrilmi ş tir. 
(e. 154-161) 

24 Ömer Nasuhi Bilinen, Büyük İ slâm 	İ st. 1954, 3. Kitap S. 343. 344, 345. 
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bulunulmas ı  ve kabir ziyaretinde bulunuldu ğu takdirde yaln ız dua 
edilmesi noktas ı  üzerinde durulmu ş tur. 25  

Bu tart ış ma ve iki ayr ı  görü ş ün 20 inci yüzyılda da Türkiye'de s ık 
sık tenkit konusu oldu ğunu görmekteyiz. Eski İ zmir mebusu Seyit, 

Islam Mecmuas ı 'nda, bat ı l dinlerden bir k ısmının bilerek veya bilmeyerek 
hurâfat halinde, müslümanl ığ a karış tırıldığı nı , bu cehil ve taklid yü-
zünden as ıl hakiki ş eriatın bunlarla adeta örtülü halde kald ığı nı  yaz ıyor 

ve "kabirlere, türbelere mumlar, kurbanlar adamak, onlar ın ba şı n-

da huzü ile, hu ş ü ile dualar etmek, onlardan hacet dilemek, hastalar ı  
berai Ş ifa türbelerde yat ırmak, oralarda bulunan sulardan içirmek" 26  
gibi hususlar bât ıldır, "Din'i Islam da Cenab ı  Haktan ba şka hiçbir kim-
seden, hattâ hazreti risaletpenah (S.A) efendimizden bile hiçbir hacet 

talep edilemez" diyor ve bu konu ile ilgili Islam esaslar ı  ve hadislerin-
den deliller göstermek istiyor. 

Bu görü ş leri (Diyanet İş leri Reisli ğ i Mecmuası ) ındaki "Hurâfe 
Ve Batı l İnanış lar" yaz ı sıyle teyit edece ğı z. Bu makalede gene 
yüzyıllard ır sürüp gelen bu türlü inançlar tenkit edilmekte "Türbelere 

mum adama, türbelerin pencerelerine ve baz ı  ağaçlara iplik ba ğ lama" 
ve "yat ıra bir horoz ada"ma, "filân ın türbesine iplik ba ğ lama ile 
hastalığı n geçece ğ i ve "Evlenme ça ğı na giren k ı zlar, falan baban ın tür-
besine duâ ederlerse bahtlar ı "n ın aç ı laca ğı  hususlar Islâmhkta yeri 
olmadığı  ve bunların bir fayda temin edemiyece ğ i hususu üzerinde durul-
makt adı r. 27  

"Bugün Hicaz'da hüküm sürenler Vahhabi akidelerine ba ğ lı  olduk-
lar ından " pekçok türbeler ve zfyaretgahlar bugün eski halinde de ğ il-

dir. Pek az istisna ile hemen hepsi y ıkılmış , birçok eshab ın mezarlar ı  
toprakla bir seviyeye indirilmi ş tir. 

Çünkü Vahabilere göre: "Ziyaret-i Kubur haramd ır." filhakikaPey-
gamberimiz (S. A.) de en makbul Islam mezar ının toprakla bir seviyede 
olan mezar oldu ğunu da söylemi ş lerdir." 28  

25 İbnu'l-Hac, Kitab al-Mathal, C. I. s. 208-(Ziyareti Kubur) , Sene 1293. 'Ki-

tabın telifi H. 732 ve yazar ın ölümü ise H. 737 y ı lı d ır. Türkçeye Çeviren asistan, (Dr.) Ismail 

Cerraho ğ ludur. 

26 İ zmir Mebusu Seyit, İ çtihat ve Taklid, Islâm Mec. 1330-1332, -C. I, S. 5. (4. say ıdan s. 

104-107 ba ş lıyor) s. 133-134, v.b. 

27 A. Hamdi Kasabo ğ lu-M. Ş evki Özmen, Hurâfe ve Bât ı l İnanış lar, Diyanet İş leri Reis-

liğ i Mecmuas ı , C. I. S. I. Nisan 1956. s. 44-46. 

28 Müslümanlara Mükemmel ve Mufassal Hac Yolu, (Tam Hac Rehberi), İ stanbul 1950, 
S. 146. 
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Müslümanlıkta "Allah ile insanlar aras ında "ricali mutavass ı ta" 

kabul edilmemi ş tir. Tanr ıya ibâdeti ve her iyili ğ i, herş eyin ondan bek-

lenmesi, insan ın her. an  Allah huzurunda kendisini bilmesi ve ona 

ba şvurmas ı  29  gerektiğ ine dair "Hurâfe ve Bat ı l İnanış lar" adlı  maka-

lede "Halik ımı zdan dilekte bulunurken öyle basma kal ıp duâlarla 

aramı za birini arac ı  koymağ a katiyen lüzum yoktur. Bize ş ah damarla-

rı mı zdan yakın olan Allah, safiyetle, samimiyetle kendisine yönelen 
bir kulun duas ını  kabul eder." 30  hükmünü buluyoruz. 

Dr. Lütfü Do ğan, Nezrin "adamak ve andetmek, bir i ş i yapmak 

için söz vermek" anlam ına geldiğ ini ve "Allahu Tealâya tâzim için, 

yapılmasında dini bir sakınca bulunmayan bir i ş in yerine getirilmesini 

üzerine almak, bu i ş in yapılmasında kendini zorunlu k ılmak olduğunu 

be lirttikten sonra, ada ğı n ya mutlak olaca ğı nı ; Allah için iki rekât 

namaz kılmak nezrim, ada ğı m, veya boynuma borç olsun demek 

gibi: yahut bir ş arta veya murada müteallik olaca ğı nı : "Cenab- ı  
Hak muvaffak eder de s ınıfımı  geçersem veya terfi edersem bir fakire 

lir kat elbise almak ada ğı m olsun" ş eklini belirtiyor ve Cenab ı -Hak 

Kerim Ayetinde" Adaklar ını zı  yerine getirin, söz verince sözünüzü 

yapın" buyurduğuüu, Hazreti Muhammed'- in de "Adak yapan ve 

onu bir ş eyle isimlendiren kimse söylediğ ini yapmalıdır" dediğ ini 

kaydediyor. İ slami nezirlerin nas ıl olması  gerekti ğ ini zikrediyor: 

I- Nezirde zaman, yer, para, ve ş ahıs tâyinine itibar yoktur. 2— Adanan 

ş eyin cinsinden, namaz, oruç, sadaka gibi vaciplerden (farzlardan), 

biri bulunmalı , ş u ş artla ki be ş  vakit namaz, ramazan orucu, vitir 

namaz ı  gibi zaten emr-i ilahi ile vacip olmamal ı dır. 3— Kendinden 

başkasına ş art olarak me ş ru olan bir ş ey için de adak olmaz. (abdest 

almayı  adalnak gibi). 4-Adak yap ılan ş eyi yerine getirmek mümkün 
olmalıdır. 5-Adak yap ılan ş ey mevcudundan fazla veya ba şkas ının 

hakkı  olmamandır. (Paras ı  az olduğu halde yüksek adakta bulunmak, 

ba şkasına ait bir koyunu kesip etini adak olarak da ğı tmak gibi). 6-

Sadaka vermekte, ada ğı n sağ lam olmas ı  için, adak yap ılan ş eyi muh-

tac ına vermektir. 7— Adak bir nevi ibadet oldu ğundan Hak Tealâ'dan 

ba şkası  için caiz de ğ ildir: Ölüler için adak yapmak olmaz. 0 halde tür-

belere mum, para adamak, ş eker adamak, makara açmak, süpürge ada-

mak sahih ve müteber olmadığı  gibi verilen adak paras ını  kabul eden-

ler de haram i ş lemi ş  olurlar. "Allah için filan türbeye mum ada ğı m olsun 

yahut hastam iyi olursa Allah r ı zas ı  için bir helva pi ş irip filan yerin 

29 Ş eyh Muhsini Fâni, İ stikbale Do ğ ru, İ stanbul 1331-1329. İ stanbul Ahmet İhsan ve 

Ş ürekası  Matbaaç ıhk Osmanlı  Ş irketi, s. 43, 44. 

30 Kasaboğ lu ve Özmen'in Hurafe ve Bat ıl inamş lar-makalesi. s. 46. 
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fakirlerine da ğı taca ğı m" diyerek adak yapmak sahih olur. Horoz dinen 

kurban olmaz, belki Allah için tasadduk yap ılabilir. Allahtan ba şkası  
adına kurban kesilmez. Böyle bir hayvan ın eti yenmez Türbelere 

Allah için tasadduk edilmi ş  mumların da bir önemi kalmam ış t ır. Eski-

den elektrik yokken türbenin veya caminin içinin ayd ınlat ılmas ı  için 

kullanı lırdı , hala türbelere mum getirilmekte, fakat bunlar kullan ı l-
mamaktadır. Manen de orda yatan, Allah ın inş allah rahmetiyle mer-

zuk olan o veli ile hiç münasebeti yoktur. Çünki o velihin onlara ihti-

yacı. yoktur. 8— Muallâk yani bir ş arta ba ğ lı  bir nezrin yerine getiril-

mesi, matlup olmayan bir ş arta ba ğ lanarak nezredilip de bu ş art vuku 

bulsa adak yapan kimse, adak ile keffaret yemini aras ında ikisinden 

birini seçmekte ve onu tatbik etmekte serbesttir." 31  ' 

Zekeriya Sofras ı 'n ın ve ada ğı nın Islam dini ile hiçbir ilgisi olmadığı nı , 

bunu yapanlar ı n Islami bir adak yapm ış  olmadıkları nı  söyleyen Dr. 

Lütfü Do ğ an, çok zaman Ş aban ay ında, ak ş amla yats ı  aras ında, 41 

çe ş it yiyecekle kurulan ve konu ş madan önce k ılınan iki rekât namaz ı  
müteakip Kur'an' ı  Kerim'in bilhassa Zekeriya Soresi, halk ın deyimi ile 

Kaf, Ha, Ya, Ay ın Sad süresi okundu ğunu söylüyor ve: Sofraya gelen-

lerin muradlar ını  dileyerek, iste ğ i yerine gelmeden: "E ğer murad ım olur-

sa gelecek y ı l Ş aban ay ında böyle bir sofra kurma ğı  adıyorum" diyerek, 

her dileğ ine göre bir mum diki ş ini, 41 çe ş itten ayr ı  ayrı  yemeğ e çal ış -

mas ını , yats ı  ezanı  okunmadan bu Zekeriya sofras ının sona eri ş ini 

tenkid ederek" Bu sofran ın dinle hiç ilgisi yoktur. Ayrıca namaz k ılın-

ması , Kur'an- ı  Kerim'in okunmas ı , dua yap ılmas ı , dolayısiyle dini bir 

veçhe de verilmi ş , sofraya mum yakarak dini esaslara uymayan bir yol 

takip edilmi ş tir. Zekeriya sofras ı  adağı  diye bir ş eyi Kuran- ı  Kerim 

emretmemi ş tir. Resuli-i Ekrem Efendimiz yapmam ış tır. Dinde böyle 

bir ibadet tarz ımı z yoktur. Mumla niyet tutarak Allah'tan isteme yolu 

müminin manevi hayat ına yakış maz." 32  demektedir. 

Bütün bunlara ra ğmen ara ş tırma ve incelememizde de gösterdi-

ğ imiz gibi insanlar murat, niyet, dilek, istek veya hacctlerini, bir adak 

yerine ba ş vurarak, adaklarla elde etme ğe uğ ra ş maktadırlar. Bu aç ık 

ve kesin bir olgudur. İ nsanlar niçin adak yerlerine gitmek ve adamak 

suretiyle maksatlar ına eri ş mek istiyorlar? Bunun aç ıklanmas ını , ada-

manın biraz daha sebep ve iç yüzünün tahlilini, müteakip bahislerde, 

adama fiiline dair islami noktai nazardan ba şka iktisadi, kültürel v.b. 

gibi sebepler göstermek isteyenlerin delillerini de ğerlendirdikten sonra 

tam amlama ğa çalış aca ğı z. 

31 Dr. Lütfü Do ğ an: Adak Kitab ı , Ankara 1966, 7, 8, 9, 13. 
32 Yukardaki bro şür, s. 11, 12. 
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TÜRBE, YATIRLARIN MEN Ş E İ  MESELESI 

Baz ı  eserlerde halen bir islâm yat ırı , evliyası , olduğu sanılan kim-

selerin evvelce bir h ıristiyan azizine ait oldu ğu ve bunun bilâhare is-

lâmla ş tırıldığı , bir Islam ziyaretgâh ı  haline getirildi ğ i hakkında iddia-

lara rastlamaktay ız. Türkiye'de bilhassa Hasluck'un tesiriyle çevresinde 

veya yak ınlarında bir Bizans eseri veya ta şı  bulunmas ı , herhangi lâ-

tince bir yaz ı t görülmesi, veya yakınında bir kaynak, ayazma benzeri 

yer bulunmas ı  halinde böyle bir yak ış tırmada bulunulmak isteniliyor. 

Bu ileri sürülen fikirlerin ilmi delili üzerinde durmam ız gerekiyor. Bir 

hıristiyan ziyaretgâhma bir islâm ın, veya bir İ slâm ziyaretgâhma bir 

hıristiyanın muradı , dileğ i için gitmesi ve adak adamas ı  gibi olaylar 

eksik de ğ ildir. Fakat önceleri ş öhretli, aziz olarak tan ınan ve ziyaret 

edilen bir yeri mahiyeti bak ımından tamamen de ğ iş tiriverniek için baz ı  
ş artlar ın vücudu ve baz ı  noktalar ın isbat edilmesi zaruridir. Bu hususta 

öne sürülen delilleri inceleyecek olursak ş öyle bir durumla kar şı laşı rı z.An-

cak ondan sonra bir h ıristiyan azizinin Islam ereni haline getirilmesinin 

ne derece kolay veya mümkün oldu ğunu görece ğ iz. I– Bu tarzda önce 

Hıristiyan mezar ı  iken bir İ slam yat ırı  sayılmasi ve içinden haç ç ıkmış  
olmas ı  gibi iddialar hep (mi ş ) olarak ifade edilmekte, şurdan burdan du-

yulmu ş , fakat mahallinde tahkik ve tesbit edilmemi ş  olarak kalmakta-

dır. 2– Bir Islam yatırının mezar ında rumca bir yaz ıtın , ta ş  duvarlar 

aras ında bulunuşu ile, hemen o mezarda gömülü olan kimsenin eski bir 
hıristiyan veya aziz oldu ğunu da ispat etmek kolay de ğ ildir. Zira eğer 

o yeri islâmla ş tırmak gibi bir maksat ve gaye olsayd ı , buna te ş ebbüs 

eden kimselerin en basit kurnazl ık eseri olarak önce bu gibi yaz ı tları  
mezar ta ş ları  aras ından kald ırmaları  gerekirdi. Onu kaybetmek en basit 

bir mantık icâbl olurdu. 

Türkiye'de ş ehirlerin tarihleri ayr ı  ayrı  gözden geçirilecek olursa 

bunlarda birçok hıristiyan mezarlar ı , yaz ıtları , v.s. nin halen olduğu 

gibi korunduğuna dair deliller pek çoktur. Bütün Bizans devrinin ve 

Avrupa halklar ının yakın temas ı  bulunan ve tarihçesi üzerinde sarih 

bilgiler mevcut olan Istanbul'da h ıristiyan azizler tarih boyunca kal-

mış tır; keza ayazmalar devam edegelmi ş tir. Keza Anadolu'da da say ı sı  
yüzbini a ş an ve kilise te şkilâtları , murakabesi devam eden yerlerde, 

ermeni, rumlar v b onlar ın gözleri önünde böyle bir i ş i yapmak nas ı l 
mümkün olabilirdi ? E ğ er böyle bir harekette bulunulsayd ı , ki Osmanlı  
devleti içerisinde, hattâ ondan önce Selçukiler devrinde muhtelif dini 
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zümreler aras ında tam bir müsamaha ve dostluk hüküm sürmü ş tiir. 
Muhtelif dinlere kar şı  müsamahal ı , kar şı lıklı  saygı lı  bir davran ış  halini 

görüyoruz. "Selçuk ve Osmanl ı  imparatorluklar ın da müslüman ve 

hıristiyanlar aras ında tam bir karde ş lik ve ahengin hüküm sürmesi 

de bu eski devirden intikal eden tarihi bir meziyettir. Filhakika bu ahenk 

her iki din mensuplar ı  aras ında daha derin kayna ş malara vesile oldu; 

birçok müslüman ve h ıristiyan veli ve azizlerin türbeleri her iki din 

mensuplar ının ziyaretgahlar ı  haline geldi. Hattâ her iki dine ait birtak ım 

tarikatlerde Islam ve H ıristiyan fikir ve akidelerinden gelen unsurlar 

bile birbirine kar ış t ı ." " 

Anadolu ve Istanbul'un fethinde baz ı  kiliselerin Camiye çevrilmesi 

yanında, H ıristiyan dininde ve ba ş ka dinlerde olanlar için ayr ıca mabet-

ler b ırakılmış tır. Ankara ile olan sayfalarda 20 inci yüzy ıla kadar gelmiş  
kiliselerden bahsetmi ş tik. Zaten dinler tarihi içerisinde de mâbetler 

aras ında, her hakim dinin o mâbette bir de ğ i ş tirme yapmış  olduğunu 

görmekteyiz. Üstelik bu gibi de ğ iş meler tarihen de, mahal ve adiyle sa-

bit bulunmaktad ır. Yat ır ve evliya mezar veya türbelerine gelince bu 

nokta da birden bir mahiyet de ğ iş tirmesi, istismar, aldatma gibi ba şka 

ölçüden bir olay iddias ı  mevcuttur. Zaten H ıristiyan Bizans mezarlar ı  
çok zaman tesbit edilmektedir. Hatta yer yer eski mezarlar bile ortaya 

ç ıkarılmaktad ır. (Sart Harâbeleri, adl ı  kitap s. 23, Lidyal ılara, Roma ve 

Bizansa ait mezarlar); nitekim "Birçok kitâbeler ş ehirden hariçte 

kalan köy evlerinin duvarlar ında kullan ılmış tır." (s. 21) Ta ş , süslü, 

sütun v.b. gibi sebeplerle kime, hangi ça ğ a ait olursa olsun, imkan 

bulunursa in ş aatlarda bunlar malzeme olarak kullan ılmaktad ır. Böyle 

bir hal kar şı sında faraziyeler öne sürmek, ilmi bak ımdan tatmin edi-

ci olamıyor. K ırş ehir'de kilise V. b. kal ıntıları  (1925, s. 19) Bu eserler-

den önce bahsetmi ş tik), İ zmir de Metropolitler, Kiliselere, H ıristiyan-

lara, ibadet, vicdan hürriyetine ait bilgiler, ( İ zmir, s. 40); Kastamo'nu 

da Ta ş  Kaya oyuğundaki mezarlar, Kastamonu Kütü ğünde Bizans 

mezarlar ına dair bilgi, Eski kiliselerin köylüler taraf ından bilindiğ ine, 

hıristiyanlığ a dair eserlere ait malû'mat (Karesi Vilayeti, s. 33, 44), 

Cami önündeki musalla ta şı  (Yunanca ve Latince) (s. 47). Bizanshlar da, 

Romalılarda, mezarlar ı , lâhitleri ta ş larla süsleme (s. 49), Vaftiz Ta şı  
(s. 51); Akhisar, (s. 126) .. Mu ğ la, hemen hemen Anadolu illeri ile ilgili 

eserler incelenecek olursa o yerlerdeki H ıristiyan mezarlar ı , lahitler v.b. 

bol bilgi bulmak kabildir. Bundan ba ş ka Anadoluya bat ı lılar tarafından 

33 Prof. Dr. Osman Turan, Milliyet ve insanl ık Mefkiirelerinin Tarih Tedrisat ında Ahenk-

leş tirilmesi, Ankara Ü ıaiv. Dil ve Tarih-Co ğ rafya Fak. Dergisi, C.X., S. 3-4 den ayr ıbasım. An-

kara 1952, Türk Tarih Kurumu Bas ımevi, s. 218. 
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yıllarca öncedenberi seyyahatler yap ılmış tır, Bizans tarihleri yaz ılmış -

tı r; geçmi ş  yıllara ait böyle bir iddia bu eski eserlerde görülmüyor. Bütün 
bunlardan ba ş ka Hıristiyanlar ın gömülü şü islamlardan farkl ıdır. Bun-

lar üzerinde bir hafriyat yap ılmadan, kemikler, mezar ın iç yapısı , tahta 
v.s. incelerı meden hemen umumi bir hükme gidivermekten ictinap 

etmeğ i gerektiren hususlar mevcuttur. Bundan ba şka bazı  sorular ın 

cevaplandırılmas ına da ihtiyaç vardır: Eski bir azizin mezar ını  herke-
sin içinde, hıristiyanlar ın gözü önünde çevirmenin tahlili bir tarafa, 
acaba evliyalar ın islamlardan zuhur etmemesi için ne gibi ilmi deliller 

öne sürülmektedir? Bir aziz, bir ke ş iş  mezar ı  yan ına veya çevresine 
başka dinden birisinin mezar ı  veya türbesi kurulam ıyaca ğı na dair 

dinler tarihi ve din psikolojisine aykırı  nasıl bir sebep vard ır? Bir mezar 

yakınında bir manast ır olmas ı  orada dini bir mabed, bir manast ır ol-
masından ba şka neyi isbat eder? Üstelik azizin de ğ iş tirilmesi iddias ı  
tarihin karanl ık sayfalar ında değ ildir. Nihayet X ıncı  yüzyıldan bu ta-

rafa da, tarihi olaylara dair daha ziyade bilgiye sahibiz. Bizans gibi 

bir devlet 1453 y ılına kadar hükümranh ğı nı  muhafaza etti ğ ine göre 

böyle bir de ğ iş tirme bir istihza, bir alay konusu da olabilirdi. İ stanbulun 
Fethi s ırasında İ slam görüşünün Bizans tı lsımatı  hakkındaki inancı  da 

bellidir (Evliya Çelebi Seyahatnamesi. C. 1. S. 60, 66) 

Bu hususta bat ılı  kaynaklar umumiyetle, Evliya Çelebi ile Hac ı  
Kalfa'ya (Kâtip Çelebi) dayanmaktad ırlar. Bunlar ın eserlerinde de H ı -
ristiyan azizin İ slam evliyas ı  olduğuna dair bir kay ıt mevcut değ ildir. 

E ğer böyle bir de ğ iş tirme ileri sürülüyorsa, ayn ı  ş ekilde İ slam 

evliyası  için de bir iddia bulunulacak, İ slam milletlerin yüzy ıllarca hakim 

olduğu yerlerde türbeler y ıkılarak, h ıristiyan azizleri haline getirilip 
getirilmedi ğ i sorulacakt ır. Elbette böyle bir hareket tarihin ayd ınlığı  

içerisinde kolayl ıkla yap ılamaz. Yaln ız baz ı  türbelerin yıkt ırıldığı nı  
bilmekteyiz. (Gülbaha türbesi; Girit'teki türbeler v.b.) 

15 Mayıs 1919 yı lında 9 Eylül 1922 y ılına kadar, üç yıl müddetle 

Anadolu'nun bir k ısmı  Yunanlılar tarafından i ş gal altında bulundu ğu 
zamanlarda Yunan subay ve erat ı  tarafından birçok türbeler, yat ırlar 
tahkir konusu edilmi ş , saygıdan uzak hareketlerde bulunulmu ş tur. 
Bunlar tarihen sabittir. (Seyit Battal Gazi türbesi v.b.) Bu menfi hare-

ket yan ında, eski H ıristiyan azizini ihya etme, ortaya ç ıkarma gibi bir 

harekette de bulunulmam ış tı r. Ş ayet böyle bir inançlar ı  olsaydı  bu tarz 

bir hareketi benimseyebilirlerdi. Yukarda da belirtti ğ imiz gibi Ankara 

ve çevresindeki incelemelerimizde aksi iddiay ı  teyit etmek mümkün 

olamamış tır. Umumiyetle yat ır, evliya'n ın Arap ve çoğunun Türk as ıllı  
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olduğuna dair deliller fazlad ır. Bu arada keramet, fazilet ve k sahibi 
muhtedi: olmuş , islamla ş tırma mücadelesinde vazife ve hizmeti gürül-
müş  kimselerin, Anadolu'nun baz ı  yerlerinde say ıları  birkaç olmakla 
beraber muld ıklarım (Amasya v. b.) gördük. Fakat onlar ın öncesi de 
de o mahalde bilinmektedir. Tarihin çok karanl ık devrinde, çok tenha, 
çok ı ssı z yerlerde kalm ış  birkaç istisna mevcutsa bunu, aydn ılaumış  
farzederek büsbütün umumi bir hüküm haline getirme de ihtiyatkarl ık 
tavsiye etmek isteriz: 

Yatır, eren, evliya'n ın çoğunluğu Anadoluyu fetih ve islamla ş -
tırma mücadelesinde kahramanl ıkları , kerametleri, faziletleri bulu-
nan kimselere ait olarak tezahür ediyor. Bunu müteakip Tarikat öncü-
leri, şeyhleri, pirleri, babalar ı , dedeleri ... geliyor. Bunlar ın içinde 
Islamla ştırma sava şı na katılanlar da az değ ildir. Masalla şmış , ef-
sanele ş miş , fevkalade hayat hikayeleri, kerâmetlerle de ilgili ziyaret yer-
leri zuhur ediyor. 

Süslü, nakış h v.b. ta ş , mermer ihtiyac ım giderme için bir köy 
evinin duvar ında, bir cami yan ında, bir musalla ta şı  halinde veya 
bir mezar kenar ında üzerindeki yaz ıları  görerek umumi bir hükme -yar-
ma yerine, tarihi deliller, ve hafriyat ın lüzunıuna iş aret etmek isti-
yoruz. 

— 6 — 

ADAK VE ADAMA SEBEPLERINE DAIR MUHTELIF GÖRÜ Ş - 

LERIN TAHLİL VE TENK İ D İ  

a. Adak ve adamay ı  iktisadi, sa ğ lık ve kültür ş artlariyle ilgili göre-
rek, iktisadi, s ıhhi ihtiyaçlar ın karşı lanmas ı  veya bu konudaki ihtiyaç-
ların giderilmesi halinde ada ğm kalkıvericeğ ini sanmak yeni ve çe-
tin meselelere yol aç ıyor, Bir sa ğ lık tesisi vücuda getirmekle dua, muska, 
ve ada:0.n kalkaca ğı nı  sanmak 34  ,ilmi bir hakikati ihtiva edemiyor. 
Bir defa bu görü ş te ihtiyaçlar, istekler pek dar bir çerçeve dahilinde gö-
rülnıiiş tür. Adak yerleri, niyetler ve adaklar bahsi (s. 302-306) ihtiyaç 
ve adaklar ın çe ş idini, dolayısiyle geni ş tiliğ ini belirtmeye de matuftur, 
Bu tarz görü ş leri tenkid ederken ba ş langıçta ihtiyaçlar ın ne olduğunun 
tayininden ba şka, ihtiyaçlar ın doğuşu ve art ışı  yarunda, ihtiyaçlar ın 

34 Dr. Mediha Berkes, Elvan Köyünde Sosyal Bir Ara ş tırma, (Doktora Tezi) Dil Ve Ta-

rih-Coğrafya Fak. Dergisi C. III. S. I. s. 135, 1943. 
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ginin ve s ınırlandırılabilmesi meselesinin, iktidar ının ne olduğunu veya 
ne olaca ğı nı  anlamak gerekiyor. Bunun isabet ve imkan ı  uzun tart ış -

malar ı  doğuracak, karışı k konulara yol açacak bir keyfiyettedir. Zira 
batılı , iktisat, teknik ve ilim sahas ında ilerlemiş  ve muhtelif ihtiyaçlar ı  
karşı layan müesseleri bulunan memleketlerde (katolik, ortodoks, protes-
tan v.b.) Amerika B. Devletleri ve Avrupan ın, Asyanın (Japonya) 
ileri seviyedeki memleketlerinde say ılar, uğurlu, uğursuz günler 
fallar, adak ve adama gibi birçok inançlarm bulundu ğunu görmekte-
yiz. Bize göre yaln ız maddi ihtiyaçlar ın giderilmesi, bir doktor v. s. 
ile itikatlar kalk ıverice ğ ini sanmak isabetli görünmüyor. Bunlardan 
başka Dinler Tarihi, Din Psikolojisi, Din Fenomenolojisi bak ımından 
meseleyi ele almak, ilmi ara ş t ırma ve çok çe ş itli sebep, tesir ve tahlilleri 
dikkatle incelemek gerekiyor. Bu itibarla "Son senelerde o civarda ku-
rulan bir s ıhhat merkezi köyün hastal ık derdini halletti ğ inden art ık 
dualara ve muskalara ra ğbet azalm ış tır" 35  ve yat ırlara ba şvurma, ada-
ma gibi hareketlerin de doktor temini ve iktisadi ş artlarla kalkaca ğı nı  
ileri süren görü şün, yaptığı mız ara ş tırma, isabet ihtimalini çok zay ıf-
latmış tır. Eczane, doktor v.b. gibi tesisler yan ında bu adama ve adak 
yerlerine ra ğbet,değ il yalnız köylerde, büyük şehirlerde (Ankara, İ stanbul 
v.b.) mevcuttur. Üstelik her hastal ığı n ş ifas ının bugünkü t ıp tarafından 
'temin edilmi ş  olduğunu sanmak mümkün de ğ ildir. Bundan ba şka baz ı  kim 
seler ilâçla, t ıbbi tedavi ile, adak yerini, kayna ğı  v.s. yi ziyaret, ilac ı  içmek 
gerekiyorsa oraya gidip bunu neticelendirmek veya tedaviden önce ve-
ya sonra gene adak yerlerine, türbe, yat ır, evliyaya ba şvurarak, dua 
ederek bu gibi yerleri ve dini inançlar ı  iş e karış tırma, birbiriyle mez-
cetme gibi düşünce ve fiilleri görüyoruz. Nihayet şunu da ilave etmek 
isteriz ki insan ihtiyaçlar ı  ve faaliyetleri, iktisadi, s ıhhi olmaktan ba şka, 
cinsi, fikri, manevi, (dini, mistik v.b.) hissi ve birçok cepheyi haizdir. 

b. Doç. Dr. İbrahim Yasa: "Bugün rollerine devam eden gelenek 
ve inançlara gelince, bask ıları  kaldırmak ve bu inançlarla geleneklerin 
mahiyetlerini köy halk ına anlatabilmekle bunlar da rollerini kaybe-
decek gibi görünmektedirler. Ne demek istedi ğ imizi bir misalle aç ık-
lamağ a çahş ahm: Kurak y ıllarda ya ğmur için yat ırlarm başı nda kur-
banlar kesen, dualar eden halka ya ğmurun bu gibi dualarla ilgili olma-
dığı nı  fizik yolu ile izah ettikten, üstelik köylünün arazisini sulama 
imkanını  temin ettikten sonra öyle san ıyoruz ki, köy halk ını  yatırlara 
sürükleyen bu inançlar da ortadan kalkm ış  olacakt ır" 36 . diyor. İ lk 

(35) Ay ın araş tırma. 

36 Doç. Dr. Ibrahim Yasa, Hasano ğ lan Köyünün ktimâl-Iktisadi Yap ıs ı , Ankara 1955, 

s. 224. 
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bakış ta, bir incelemede bulunmaks ı zın bu mütalâaya bakan birisinin 
bu düşünceye hak vermesi ihtimali olmakla beraber hakikat bamba ş -
kadir. Almanya, Belçika, Japonya, İ srail gibi memleketlerde gerek kültür, 

gerek sulama meselelerinin hal edilmememi ş  olduğunu sanmak elbette 
kolay değ ildir. Bununla beraber bu memleketlerde ve böyle seviyede 
başka memleketlerde adama, azizleri ziyaret ve bu gibi inançlar ı  görmek-
teyiz. Hatta, toprakla, ya ğmurla, tarla ile bir ilgisi olmayan İ stanbul-

daki ortodoks cemaate mensup kimseler, aziz, ayazma ziyaret ve adak 
iş lerinde büyük bir alakaya sahiptirler. İnsan ihtiyaç ve ihtiraslar ımn 
mütemadi çe ş itlenmesi, artmas ı  kar şı sında meseleyi yaln ı z iktisadi 
veya kültür bak ımından ele al ıp ba ş arı lı  bir netice elde etmek mümkün 
değ ildir. Bir defa yat ı rlara gidi ş , onları  ziyaret birkaç hastal ık veya yağ -
mur duas ından ibaret de ğ ildir. Üstelik dini inançlarm veya taassubun 
sevkiyle böyle bir harekete sürükleni ş  te ileri sürülemez. Zira Ankara 
ve Türkiye'nin baz ı  şehirlerinde dini bilgiye sahip olm ıyan veya eksik 

bilgilere sahip kimselerin de türbe ziyaretlerinden, adak adama inan-
eından bol bol örnekler göstermek kabildir. Yat ır, türbe, aziz, ayazma, 

ziyaretleri ve adaklar için o kadar çok ziyaret ve istek sebepleri mevcut 
tur ki, bunları  ayrı  ayrı  gözden geçirdikten sonra umumi bir hükme 
ula şma ihtimali belki mümkün olur. Ayr ıca ş unu da ilave etmek isteriz, 
dini konularla ilgisiz veya dine kar şı  düşünceleri olan bir kimsenin uzak 
yakın, az çok dinle beraber veya dinle ilgili konularla kar şı sındaki ş ahsi 
inand ırma ve ak ıl yoluyle veya kendisine göre do ğ ru sandığı  baz ı  delil-
lerle, inanca, imana, metafizi ğe ve mistik baz ı  noktalara kar şı , ayrı  öl- 
çülerle tart ış ma ve giderme hamlesi yapman ın ne derece ba ş arı  sağ lıya- - 
ca ğı  da ayrıca tetkike de ğer. Nitekim, mant ıki tahliller, mesela alkol 
ve sigaranın, hattâ uyu ş turucu maddelerin zararlar ını  ilmi usullerle 
açıklamanın bunlardan ş ahısları  vaz geçirmekte (hatta hekimlerin kendi 
üzerinde) ne derece rolü oldu ğu üzerinde de aç ıkca ve samimiyetle dü-
ş ünmek gerekir. Üstelik bünye üzerinde, kesin ve çabuk zararl ı  netice-
leri gözlem ve deneme ile tesbit edilemeyen baz ı  noktalarda çabucak 
baş arı lı  bir sonucu ummak, meselenin derinliğ ine nüfuzun üzerinde zaafı  
gösterebilir. 

Adak yerine gidi ş  ve adamada bulunu ş u kültürlü olu ş  sebebiyle de 
çözümlemek kolay olam ıyor. Adak yerine, yüksek tahsil görmü ş  kim-
seler de zaruret hissettikleri anda ba şvurmaktad ırlar. 

Gerek iktisat gerek sa ğ lık ve kültür ş artlar ı  ile adağm ilgisi, bun-
ların ada ğı n çe ş itlenmesi, farkl ı lanması , daha ba şka isteklerin belir-
mesi gibi, do ğ rudan do ğ ruya ilk ana sebep ve kaynak olarak de ğ il de, 
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bu ana kayna ğı  muhtelif yollara (istek, ihtiyaç v.b.) yöneltici bir rolü 
bulunduğu hususta mütalaa edilmesi daha isabetli görünüyor. 

c. Suyu, kayna ğı  kutlu tanıyış , suyla, ta ş la ilgili inançlar, ağ aça 
(çam, çınar, ardıç, kayınağ acı , karaa ğ aç v.b.) bez ba ğlama, yatıra 
gidi§ ve adakta bulunu ş  gibi inanç ve hareketleri eski ş amanist denilen 
Türkler de görmekteyiz. 37  

Ş amanizim üzerinde yap ılan birçok incelemeler bu gibi inançlar ı , 
ve bu inancın tatbiki ve devam ındaki saman ın rolünü açıkça ortaya 
koymaktad ır. 38  

Abdülkadir İnan gerek ş amanizm ve gerek Müslüman Türklerde 
ş amanizm kahnt ısı  üzerinde dikkate de ğer incelemeler yapmış  ve yayın-
lanuş  bulunmaktadır. Bütün bu bilgiler Ankara ve çevresinde ve bunu 
müteakiben Türkiye'nin 45 ilinde gösterme ğe çalış tığı mı z incelememiz- 

37 Prof. Fuat Köprülii, Türk Tarihi Dinisi, Darülfünün Ilahiyat Fakültesi Talebe Ce-

miyeti Ne şriyatmdan, İ stanbul 1341, Darülfünun matbaas ı . s. 91. (Suya bir keçi veya bir horoz 

kurban ederler.). "muhtelif renkli paçavralar... Ta şlara ağ açlara tapt ıkları  da müş ahede 

olunuyor. Kaym a ğacı, mukaddes ağ aç.." (s. 85) "...nezir, kurban.. eksik de ğ ildir." (s. 97) 

Ziya Gökalp, Türk Medeniyeti Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekaleti Ne şriyatından, 

(Birinci Kısım. islâmiyetten Evvel Türk Medeniyeti), Istanbul 1341, Matbaai âmire. Muhtelif 

yerlerde ve s. 275. 

Ziya Gökalp, Türk Türesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Maarif Vekaleti Ne ş -

fiyatından Adet.: 12, İ stanbul 1339, s. 28-33. 

Dr. R ı za Nur, Türk Tarihi-Resimli. Ve Haritah-, Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekaleti 

Neşriyatuıdan, Adet: 54, C. 12. İ stanbul 1926-1344, Milli Matbaa, s. 209-234. v.b. 

38T. Ziya, Islam menabünde Ş amanhk "SümeniYe" veya "Serneniye", Darülfünun 

hayat Fak. Mec. Sene 5., S. 20. Nisan 1931, İ stanbul 1931, s. 36-58) Prof. Necati Akder," Tanr ı  
Fikrinin Ana Kayna ğı na Dair Eserle+r Serisinden 8. Cilt Üzerine Tahlili Dü şünceler, Ankara 

Dil ve Tarih-Coğ rafya Fak. Dergisi, C. VIII, S. 4. ayr ı  basım., Ankara 1951, T.T.K. Bas ı -

mevi. s, 667. "her evin bir perisi vard ır. Bu peri kendisine muntazaman horoz, tavuk cinsinden 

hayvanların kurban edilmesini , bekler" v.b. R ıza Çavdarl ı , Islamiyetten evvel, Türklerde at ın 

ehemıniyet ve tarihi, Birinci Kitap, ö ğ retmenler Gazetesi Yaynn ı ndan: 7, İ stanbul 1936, "ülkü 

Basıı -nevi, s. 25. Çam'dan adanm ış  yiyecek ve şeritler bahsi. S. D. Maynaga ş er, Türkellerinde: 

Beltirlerde Tannya (Göke kurban Merasimi), T. çeviren: (Prof.) Andülkadir Inan, Ç ıgır Dergisi, 

S. 52. Temmuz 1937. "Dereden ç ıkarken yak ında bir mezarl ık görünür. Bu mezarlığı /1 karşı sında 

yolcular tevakkuf ederler. Büyükler fincanlara rak ı  koyar, yerden bir ot al ıp bununla mezara 

ve etraftaki da ğ lara kar şı  rakı  serperler. Nezirlerini kabul etmelerini dileyip ölü akrabalar ım ve 

dağ  ruhları /ıl ça ğı rırlar (resim: I) v b "Bükülmü ş  ipi baglamak, ard ıç ağacı  ile tlitsülemek, 

kaym, ağ acma bağ lamak v.b., yüksek tepelere, nehirleri ıniişahhaa ilahlar ş eklinde tasavvur 

etmek, saygı  göstermek,"gaklü (mukaddes paçavralar","ak kuzu kurban ı", hep mukaddes varlık-

lara dağ , ırmak v.b. "Adaklarımızı  size takdim ediyoruz." Beltirlerin dualannda geçiyor. 

Uno Harva, Die Religiösen Vorstellungen der Altaischen Völker, Helsinki 1938, s. 232, 

233, 403 (Heilige Quelle-mukaddes kaynak), 475, 480-, 562-577. Nevzat Ayas, Türkler ve Tabiat 

Kanunu,' İkinci Türk Tarih Kongresi, Türk Tarih Kurumu Yay ınlarından IX. Seri Nu: 2. Is-

tanbul /943, Kenan Matbaas ı , s..817833. 
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de teyit edilmi ş  bulunmaktadır. 39  Fakat bu gibi inançlar Türkler dç is-
lâmdan sonra bir ş amanizm kalıntı sı  olarak görülse ve dinle karma şı k 

bir mahiyet arzederek devam etti ğ i ileri sürülse bile bu adama ve adak 
inancımn Türklere ait bir seyrini gösterir, yoksa, adama ve adak inanc ı -

= asıl kaynak ve kökünün, as ıl makanizmasmın ne olduğunu apaçık 
ortaya koymuş  olmaz. Zira Adak olgusu bütün topluluklara, geçmi ş  
ve devam eden dinlere kol atm ış  yaygın bir tesir sahas ı  ve manzaras ı  
gösteriyor. 40  Şuhalde bu kaynak nas ıl bir tahlile tabi tutulacakt ır? Ş a- 

39 Abdülkadir Inan, islâm Türklerde Ş amanizm Kalıntıları , Doğu Dergisi, S 4 Sonkânun 

1943, s. 17. 

Abdülkadir /ilan, Müslüman Türklerde Ş amanizm Kalıntıları , Ilülıiyat Fak. Dergisi, C. 

I. S. 4. Ankara 1952, s. 19-30. "Çoban Ata" tepesinde yap ılan bir dini törende bulundum. Tö-

renden sonra herkes a ğ açlara paçavra ba ğ ladı . Yanımda bulunan aydın bir Özbek bana ba şka 

bölgelerdeki ziyaretgâhlar hakk ında şu mâlümat ı  verdi: I) Usmat yan ında (Semerkanttan iki 

günlük mesafede) Pa ğmezar pınar' vard ır.Pınar üzerinde tu ğ  asılmış ,burada her y ıl kurban keser-

ler; 2) Yeni Kurgan istasyonu civar ında Sadu Vakkas mezar ı  vardır. Çevresi 'ba ğ lı  paçavralarla 

doludtır. Mezar üzerinde tu ğ  vardır. Paçavra bulunmazsa hiç olmazsa bir boncuk yahut at ın 

yelesinden, kuyruğundan bir kıl inrakılmandır; 3) Hocai Sengi Hâk, ta ş  olmuş  bir velidir (hal-

buki üzerinde sanskritçe Buda formülü yaz ılmış  bir Buda heykelidir). Buna kurban keserler; 

paçavralar bağ larlar; 4) Hocant şehri civarında "Evliya Tirek" (yani evliya kavak) vard ır. Ço-

cuğu olmıyan kadınlar bu ağ acın altında dua ederler, paçavra ba ğ larlar. (Ş emanist Yakut 

kadınları  muayyen bir çam ağ acma tap ınarak çocuk dilerler. v. b.) 5) trgüt kasabas ı  civarında 

Hazreti Be ş ir mezarı  vardır. Yanındaki ihtiyar ç ınar ağ acı  mübarek (kutluk)say ıhr. Bu ağ aca 

okadar çok paçavra ba ğ lannuştır ki dalları  görünmez; 6) Ş ir-Abâd kasabası  civarındaki Karata ğ  
kutlu sayılır. Dağı n tepesinde bir evliya mezar ı  bulunduğuna inannlar. Buras ı  Ozbek-I,akay 

boyunun ziyaretgah ıdır. Her yıl buraya toplamp kurban keserler, a ğaçlara yine paçavra ba ğ lar-
lar. özbelder aras ında hastalara bakan ve saman âyini yapan bah şı lar da vard ır." (s. 22, 23). 
"Mezarlara ve a ğaçlara nezir olarak paçavra ba ğ lamak en iptidai ş amnınzmin gelenekkrinden 
biridir ve bütün müslüman Türklerin halk tabakas ı  içinde dini bir vazife imi ş  gibi telâkki edil-
mektedir. Ş amanist bu "nezr"i da ğ , orman, ağaç, su ruhlanna, umumiyetle "yer su" dedi ğ i tan-
nya bağış lar, "yer su" ruhlar ı  merhametli ve koruyucu ruhlard ır;az şeye kanaat ederler. Danl-
madıkça kanl ı  kurban istemezler. Müslüman Türkler ise bununla bit velinin ruhundan'istinadat 
ederler. Yani "yer su" tannlan gerçek veya uydurma velilerin mezarlanna yerle ş erek eskiden 
samanlık devrinde hakkettikleri paçavralan almakta devam ediyorlar." '(s. 25) A. İnan, Ankara 
Kızılcahamaın çevresinde, yalnız bir prim= bulunduğu yerin kenarındaki bir çahya binlerce 
paçavra, bez ba ğ landığı nı , bunların "pmar izisi"ne "su ruhu"na ba ğış lanmış  nezirler" olduğunu, 
bunu yapan müslüman Türkân, dini bir busu duydu ğunu ve şamanizm âdeti yaptığı nın farkında 
olmad ığı nı , söylüyor. (s. 26) "Anadolu Türklerinde ş amanizm kalıntıları  başka müslüman kavim-
lerindeki kaluı tılardan hiç de az de ğ ildir. Anadolu'da kaybolmakta olan eski şamanizm kalın-
tıları  Moğ ol istilâsı  devrinden sonra çok canland ığı  anla şı lmaktad ır. Bu devirden sonra sa-
ınanizra kalıntıları  örf ve adet şeklinden çıkarak yarı  saman olan ş eyhlerin kurduklar ı  tekkelerde 
dini bir unsur gibi yerle şmeğe başlamış tır." (s. 28). Abdülkadir İnan, Tarihte Ve Bugün Sama-
nizm (Materyaller ve Ara ştırmalar) Türk Tarih Kurumu Yay ınlarından V.. Seri Nu. 24., Ankara 
1954, Türk Tarih Kurumu Basımevi. s. 62, 207. v.b. 

40 Mircea Eliade, Die Religionen und das Heilige, (Elemente der Religionsgescihte), Salz-
burg, 1954, Otto Müller Verlag. s. 247-,299-, Joachim Wach, Religionssoziologie, 4< bas ımdan 
çeviren: Helmut Schoeck, Tübingen 1951. s. 68- 

Ahmet Mithat Efendi, Tedrisi Tarihi Edyan, C, I., Istnnbul 1329, S 52, 69-,. 77-,. M. Ş efin  
seddin, Tarihi Edyan, Dersaadet 1338, Kanaat Matbaa ve K. si. s. 114. 
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manizim'de adak olgusu, inanc ı  niçin vardır ve keza di ğer dinlerde, 

diğer toplumlarda bunu neden görüyoruz ? 

Bu ara ş tırma bizi Dinler Tarihi 41  nin ışığı nda, din fenomenolojisinin 

olguları  tasnifinden 42  Din Psikolojisinin 43  tahliline sevkedecektir. 

Ş amanist denilen Türklerin mezar veya a ğaçlara veya her ikisine 

birden bezler ba ğ ladıkları , dağ , orman, ağ aç , su ruhlar ına "umumi-

yetle" yer su "dedi ğ i Tanrıya" kurban adad ıklarını  (Not: 36), müslü-

man Türkler de ise bu "yer su" Tanr ı sı , ruhları  yerine "velilerin, eren-

lerin geçtikleri" ve onlar ın ruhundan, varl ığı ndan faydalanmak üzere 

adaklar adandığı , bezler, iplikler, paçavralar as ıldığı  belirtilmekte ve 

bunun "Moğol istilası  devrinden sonra çok canland ığı " Abdülkadir 

Inan tarafından etrafl ıca aç ıklanmaktadır. Atalara, da ğ lara, ırmaklara, 

ruhlara taparcas ına saygı  ve kurban kesmek (Tarihte Ve Bugün Ş a-

manizm, s. 5,8) suyu, a ğ acı , da ğı , mezarı  kutlu bili ş , (s. 8, 9, 10), bunla-

rın hepsinin üstünde en büyük bir Tanr ı  tanı makla beraber (s.10), a ğ aç-

lara v.s. ba ğ lanan paçavra, k ıl, tüy gibi "nezir'ler de hep birer feti ş  
sarhyordu.(s. 47, 68, 69) "Altayl ılar ı dık olarak et ba ğış larlar, at ıdık, 

at sürülerini koruyan ruhlara ba ğış landığı  gibi bazı  hastalıkları  gön-

deren ruhlara da ba ğış lamr ... Ya ğı z ve al ı z ıklar (adaklar) da ğ  ruhuna 

ba ğış lanır. Bir adam hasta olursa ya ğı z bir atı  dire ğ e ı zık olarak bağ -

larlar ve koyun keserler. Böyle yap ı lırsa hastan ın iyile şece ğ ine inanır-
lar." (s. 107, 108). Baz ı  hallerde ı z ık hayvan b ırakılır, o hususi olarak . 

beslenir. E ğer bu ızık (adak) hayvan ı  kurt yerse yerine hemen bir ba ş -

kası  bağış lamr "Iz ık ba ğış lıyan adam ölürse karde ş inin ızığı  olur. Kim-

sesi yoksa ı zık salıverilir, ona kimse binmez ve dokunmaz Izık , Ş aman 
Tarafından Yapılan Âyin ile Bağış lanır. Bu iiyin için Şaman Özel LI-
hiler okur. Izık kötü ruhlarm Ba şbuğu Erlik'e de Bağış lanır." (s. 108) 

Görülüyor ki ş amanizm de adak, ayn ı  zamanda ş amanlar ın da sevk 

ve idaresinde birtak ım âyinleri ihtiva eden bir dini manzume te şkil 

ediyor, usul ve erkan ı  bulunuyor. 

41 Prof. Dr. Annemarie Schimmel , 1955-1958 y ı lları  Ders Notlar ı . Ve, (Prof.) Dr. Anne-

maririe Schimmel, Die Religionen der Erde (Religiongeschichte im Abriss), Wiesbaden 1951. 

Prof. Dr. Annemarie Schimmel, Dinler Tarihine Giri ş , Ankara Üniversitesi filhiyat Fak. 

Yayınları  XI., Ankara 1955, Güven Matbaas ı . S. 12, 16, 39, 40-. 

42 G. Van der Leev, Phanomenologie der Religion, (ikinci Gözden geçirilmi ş  ve genişle-

tilmiş  basım) Türbingen 1956. s. 465-468. 

43 Prof. Dr. Bedi Ziya Egemen, Din Psikolojisi (Saha. kaynak ve metot üzerine Bir 

Deneme). Ankara tniv. Ilâhiyat Fak. Yay ınlarından III. Ankara 1952, Türk Tarih Kurumu 

Basımevi. s. 18-20. Din Psikolojisi Notları  1955-1957. Prof. Dr. Konrad Zucker, Psychologie des 

Abergalubens, Heidelberg 1948, Scherer Verlag. 205-261-, 282-. 
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Baz ı  dini reisler, ş amanlar, kahinler v.b. kendilerinin naz ım bir 

rol oynadıkları  inanç ve devran ış ları  devam ettirmekte fayda görmü ş -

lerdir. Dinler tarihinin ilk kaynaklar ından sayılabilecek yerlerden birisi 

olan Babillerde kötü ruhlar, hastal ık ruhlar ını n mevcut olduğuna inanı l-
dığı nı , bunlardan ancak kahinlerin yard ı miyle kurtulunduğunu, dua, 

kurban, efsun ve kendi kuvvetleriyle kötü ruhlar ın zararl ı= önlen-

diğ ine inanıldığı nı  görüyoruz. 44  Bir takım tedavi tarzlar ı , sihir, v.b. 

ş amanlarda da mevcuttu. U ğurlu uğursuz sayılar, kötü ruhlar, fal, 

büyü ve türlü inanç ve davran ış ların tarih boyunca dinler içe-

risinde veya dinler yan ında yer ald ığı nı  gözlemliyoruz. 45  Babillilerdeki 

bir inanç dikkatimizi çekiyor. Heykel ba ş langıçta birtak ım kuvvet-

lerin i ş tirakiyle dualarla, o noktaya tevcih edile edile nihayet heykel-

de bir kutsiyet mahiyeti al ıyor, ilahın gökten inerek heykelde ikamet 

ettiğ ine inanı lıyor Art ı k heykel cans ı z olmaktan ç ıkmış , ilashın ikametiyle 

canl ı  bir hale gelmi ş tir. 46  Kahin, saman, rahip, tarikat ş eyhlerinin de 

gayretleriyle dini esaslarda farkl ılıklar olmakla beraber majik, sihri 

noktalar, uzaktan tesir etme veya ziyaret edilen, yere bir e şya, bir bez 

bırakarak kendi aras ında bir ba ğ lant ı  kurma, temas tesis etme gibi 

sihri davranış lar ı  görüyoruz. Zamamm ı zda kötü ruhlar ın zararından 

korunma gibi bir durum bir hayli de ğ iş iklik göstermekle beraber, ş ahıs-

ların mezar, yat ır, ağaç, kaynak v.b. ile aralar ında sihri bir temas ve 

tesire çalış maları , bundan faydalanmak istemeleri ve bir al ış  veriş  ş ek-

linde adaklarda bulunmalar ı , verdikleri sözü yerine getirme ğe çalış -

malar ı  gibi hareketleri tesbit edebiliyoruz. Bir yandan dini motifler, 

Islami birtakım ş ekiller, dualar da i ş e karış tı rılmakla beraber bu fiilde 

dini cinsten olanlar yan ında sihri cinsten olanlar daha faik bir mevki-

dedir. Bez bağ lama, küçük ev modeli yapma, k ı smet çe şmesi açma v.b. 

gibi hareketlerde benzetme, benzeyi ş  tarz ı  bir nevi sihri, majik bir du-

rum dü ş ünülebilir. "Yat ırlarda yap ılan dualar yan ında "Yat ır baba bir 

çocuk ver "gibi dini olmıyan ş ifai formülle (s. 10) yat ırdan ta ş , toprak, 

iplik v.s. gibi maddeleri alarak eve götürüp çocuk olduktan sonra bun-

ları  tekrar iade etme, yat ırda bulunan hayvanc ıkları  yutma, yatır san-

dukasına entari temas ettirme, arkaya bakmamak v.s. gibi say ı sı z 

motifler den maksat yat ırla temas ı  ve etkiyi temin etmektir. Böylece 

yatırın veya ziyaret edilen yerin çocuk yapma hassas ı - ş imdiye kadar 

gördüğümüz pratiklerdeki s ıhri esaslara uygun olarak —çocuk isteyen 

kadına geçer. Dua yaz ı lı  ka ğı dı  yutmakla da kad ın, çocuk yapabilmek 

44 Prof. Dr. Annemarie Sehimmel, Dinler Tarihi Notlar ı , 1956. 

45 Ayıu Notlar. 

46 Aynı  Notlar. 
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hassas ını  kazanmış  olur. (s. 12)" 47  Burada yat ıra bırakılan e şyanın 
aynı  zamanda evliyan ın kudret ve manevi mertebesiyle takdis edilmi ş , 
dileğ e elveri ş li, ş ifaya uygun bir hale gelmi ş  bir anlamı  ve kendisine ba ş -
vurulan zatla arada e şya ile bir yakınhk, bir ba ğ lı lık tesis ederek ş ifayı , 
dileğ i, çocuk olma niyetini tahakkuk ettirme gibi bir manevi güvenci 
(himaye, garanti ba ğı ) birlikte gözlemlemek te gerekiyor. Baz ı  duaların, 
duadan ziyade niyeti yerine getirecek sihri bir tesir veya ba ğ  gibi görül-
mesi, ve gene 3,7,9,40,41 gibi s ıhri bir takım sayılarla, (u ğurlu) niyet 
ve adakta bulunulmas ı  gerçe ğe uygun görünüyor. Majik prensiplerden 
benzeme, benzetme ile temas, ba ğ lantı  kurma uzaktan tesir gibi hareket-
ler bu ziyaret yerlerindeki baz ı  davranış ları  kısmen izah edebiliyor. 
Orhan Acıpayamli'm "Din etkisini kuvvetlendirdikçe pratikler (majik), 
bozulacak ve i şe yaramaz hale geleceklerdir." dü şüncesi, e ğer o dinin 
bünyesi sihri davran ış lara elveri ş li değ ilse —meselâ islâm dininde ol-
duğu gibi, fal, büyü v.b. yasak edilmi şse— bir hakikati ifade edebilir. 
Halbuki, burada ayr ı  ayrı  bahsi gerekmemekle beraber, baz ı  toplumlarda 
din olarak benimsenmi ş , inançlarm, itikatlar ın bünyesinde bu gibi 
sıhri, majik prensiplere elveri ş li bir zemin mevcuttur, ayr ıca bu gibi 
pratiklerin o din tarafından kesin olarak yasak edilmemi ş  bulunması , 
bu gibi dinlerin önderli ğ ini yapanlar ın böyle majik davran ış ları  mabet-
lerde de idame ettirmeleri halinde Prof. Dr. Ac ıpayamlı 'ın hükmü pek te 
kolay tahakkuk edemez. Üstelik Islam dininde büyü, fal, bahsetti ğ i-
miz islâmiyet dışı nda kalan adak tarz ı  dinin esasları  içerisinde aç ık 
şekilde, reddedilmişken, benimsenmi ş  oluşu ayrıca dikkati çekiyor. 

Bilhassa Hıristiyanlık, Konfüçyüslük, Hinduizim, Buddizim, Ş in-
toizim . bu türlü hareketleri te şvik etmektedir. H ıristiyanlıkta "bütün 
azizlerin günü" (I Kas ım), bütün ruhların günü (2 Kas ım) ve Meryem 
Ana ziyaretleri ve hattâ heykellerini, resimlerini kutsal tan ıyarak, yw-
nında önünde mum ve dualarla dilekte bulunu ş  ve aziz kemiklerinde 
"milcizeler" olduğuna inanç pek yaygındır." Nitekim martirlerin mezar-
ları , kemikleri üzerinde kiliselerde sunaklar yap ılmaktadır. Hıristiyan-
lar (bilhassa Katolik ve Ortodokslar), azizlerden, ayazmalardan şefaat, 
Ş ifa beklerler ve bu hareket din görevlilerince de te şvik edilir (Meryem 
Ana ziyaretgâh ı  ve kutsal, ş ifalı  tanınan su ve çam a ğ ac ın da olduğu 
gibi). Esasen kiliselerde azizler günü ve âyinleri olduktan sonra bu 
hususta nas ıl bir davranış ta bulunulabilece ğ i kolayhlda anla şı labilir. 

47 (Prof.) Dr. Orhan Ac ıpayamh, Doğum Adetleri (Habilitasyon tezi), 1958 

(Prof.) Dr. Orhan Ac ıpayamh: Türkiye'de Do ğumla İ lgili Adet ve inanmalar,Ankara 1962. 

(Prof). Dr. Orhan Ac ıpayamh: Anadolu'da Nazarla İ lgili Bazı  Adet ve İnanmalar, Dil ve 

Tarih-Co ğ rafya Fak. Dergisi, C. XX, Sa. 1-2. Ocak-Haziran 1962, 1963. S. 1 -40. 
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Çinde de yak ın zamanlara kadar ecdat ruhlarma kurban takdim etmek 
ve onlara yalvarmak, dileklerde bulunmak görülmekteydi. Eski ve yeni 
Hindistan'da da majik ş ekiller pek fazla görülmekte ve insanlar majik 
yollarla birşeyler elde etme ğe çalış maktadırlar. Hindistan'da bu hususta 
en mühim rolü kurban oynamaktad ır: Kurbanla, insan ilahı  tatmin 
etmeğe çalışı yor . . . 

Eğer (Prof.) Dr. Orhan Ac ıpayamh, İ slam dini toplumda kuvvet-
lendiğ i, gerçek anlam ve esaslar ı  millette tamamen kavran ıldığı  tak-
dirde, yukardanberi bahsetti ğ imiz türlü davranış ların bozularak, i ş e 
yaramaz hale gelece ğ i fikri öne sürülmü şse bunda isabet ihtimali kuvvetli 
olarak belirebilir. Nitekim gene bir inceleme sonunda Prof. Dr. Orhan 
Acıpayamh, bir din ve sihir mücadelesi konusunda "din bugün için —sih-
ri mekanizmayı  bozamamış  olup, orada âdeta sihirsel bir unsur gibi 
vazife görmektedir." " demektedir. 

d. Dinle, eski inanç kal ınt ıları larmın, sihir, büyü pratiklerinin 
karış ması , kayna ş tırılması  kadar, insanın dini idraki, —burada İ slam 
dini- seviyesi nisbetinde, ihtiyaçlar, istek ve ihtiraslar ını  gerçekle ş tir-
mek zorluğu veya imkans ızlığı , güvensizlik, v.b. gibi sebeplerle, kendi 
varlığı nı  aş an, kendisine imkanlar sa ğ layabilecek türlü yerlere veya 
varlık'a, varl ıklara yönelmesi gibi din psikilojisi bakımından çok dikkate 
değ er bir olgu ile kar şı laşı yoruz. Din de—tam dini bilgiye sahiplik halinde—
Allaha yöneli ş  ve ondan bir ş eyler beklemek yerine, bir nevi majik, sih-
ri (büyü) bir yolla, kendi kuvvetiyle veya ba şka bir insan gücüyle-sa ğ , 
ölü-, veya herhangi kutlu, mübarek bir araçla istekleri, niyetleri, ihtiyaç-
ları , ihtiraslar ı , için birş eyler elde etme ğe çalış mak, kaderini bu yolla 
değ iş tirmek veya bu yola götürmek ve kendisine yard ımı , faydas ı  do-
kunan varlığ a adaklar sunmak, hemen bütün buna uygun itikatlarcla 
beliriyor. 49  Tüxbelere, yatırlara, ağ açlara, p ınar kıyı sındaki çalılara bez 
bağ lamak-önce kendi , e şyasından ve üzerinden —bir şeyi, , bir parçayı  
bu uğurlu, kutsal tan ınan yerde b ırakmak suretiyle, temas ı  muhafaza 
etmek ve kendisini hatırlatmak üzere, kendi e şyasiyle, ba şvurduğu 

48 (Prof.) Dr. Orhan Ac ıpayamh: Türkiye'de Ya ğmur Duası , Dil va Tarih-Co ğ rafya Eak. 

Dergisi. C. XXII, S. 3-4. 1964, den ayr ı  basım, S. 250. 

Prof. Dr. Alfred Lehmann: Abergaube und Zauberei von den altesten Zeiten an bis in die 

Gegenwart, Stuttgart 1925, S. 42-135. 

(Prof.) Nureddin Ş azi Kösemihal: Büyü ve Din Probleminin Bugünkü Durumu, Sosyoloji 

Dergisi 1952, S. 7, s. 25, 26, 28. 

Bronislav Malinowski: Büyü, Bilim ve Din. Çev. Ender Gürol, Ist. 1964. S. 19, 53, 55. 

49 Prof. Dr. Annemarie Sehimmel, Dinler Tarihi Takrirleri (15, 3. 1958). Hind'de Din. 
(Din ve majik tahlili) 
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yerle kendi aras ında bir ba ğ lant ı  kurdu ğu görülüyor ... Ihtiyaçlar, 
Allah varlığı  ve islâmiyetin anlam ve ruhu üzerinde gereken etrafl ı  bil-
giye sahip olmamak kadar, al ış kanlık, görenek (Propaganda, menfaat 
tesiri v.b.) insan psikolojisinin, insan varl ığı nın zaaflar ını , telkin altın-
da kalışı nı  da dikkate almam ı z gerekiyor. Ş ahıs niyetinin karşı hğı m 
bir adak'la ödeme ğe veya ba ş langıçta bir arma ğanla kutlu tanıdığı  
ve ba şvurduğu yeri tatmine çal ışı yor. Adak adama âdeta bir nevi mu-
kavele, bir nevi pazarl ık ş eklini al ıyor Ş ahıs niyeti gerçekle ş tiğ i halde 
adağı m yerine getirmezse kendisini borçlu hissediyor, sözünde durma- 
mış  olmanın azab ım, sıkıntı sını  duyuyor, ya şı yor. Bir daha niyette 
bulunmağa ve adak adama ğa yüzü olmadığı nı  sanıyor. Hattâ borçlu 
olduğu zamanda büyük bir zaruret halinde tekrar böyle bir ziyaret 
yerine ba ş  vurmuş sa, ada ğı m yerine getirememenin suçlulu ğu dolayısiyle, 
dile ğ inin yerine getirilmesi ihtimalini de çok az görüyor. Zira bu dav-
ranışı  bir bakıma bir nevi mükelleflik alt ına giri ş i, alış  ve veri ş  müna-
sebetini ortaya koymu ş  oluyor; ve ödenmemi ş  ada ğı n, niyete tesiri 
olaca ğı nı  sanıyor. 

Ş ahıs, umumi kültür, hattâ ilim bak ımından şu veya bu durumda 
bulunabiliyor. Bilgisiz bir köylü ile bilgili bir kimse aras ında fark ol-
muyor. İkisi de adakla ilgilenebiliyor. Burada elbette çâresizlik haline 
karşı  çok uzakta olsa bir çare arama ve al ış kanlık, umumi akım .. gibi 

sebepler rol oynayabiliyor. Bununla beraber bilhassa, islamiyetin adak 
ve yeri hakkında, islami sınır üzerinde tam ve kesin bir bilgi ve inanc ın 
bulunmayışı  daha baskın bir seviyede görülüyor. Şehirlerde tam bir 
dini bilgiden mahrum, fakat tahsil ve kültür sahibi kimselerin, bilhassa 
kad ınların, böylece müsbet bir sonuca ula ş acaklarına dair inanç ve ra ğ -
beti, köydeki bir kimseden veya tahsili olmayan birisinden daha az de-
ğ ildir. Bundan ba şka Allah ve din inanc ı nı n nefsindeki bo ş luğ una duyan-
ların geliş i güzel bat ı l inançlara sapması, da kolay olmaktad ı r. Bütün 
yaptığı mız ara ş tırmalar, incelemeler şunu göstermektedir ki, doktor, 
okul, içtimai temas, yollar aç ı lışı  ve ta şı tların devaml ı  faaliyeti ve bu 
gibi bir s ıra sebeplerin mutlak bir tesiri olaca ğı nı  isbat etmek mümkün 
değ ildir. Bilhassa ş ehirlerde (Ankara, İ stanbul v.b.), okuma yazma nis-
betinin yüksekliğ i ve okul, sağ lık tesisleri ve di ğer içtimâi, kültür, 
te şkilat ve müesseseleri oldu ğu halde bu adama faaliyeti devam et-
mektedir. Üstelik lise, üniversite mezunlar ı , hatta müsbet ilimle ilgili 
öğ retmenlerin bile adak yerlerine inanarak gittiklerini tesbit etmi ş  
bulunmaktayız. Bu itibarla bunun ne müsbet bilgi, ne tahsil haya-
tıyle doğ rudan do ğruya bir ba ğı  olduğunu ileri süremiyoruz. Servet, 
zenginlik, lüks bir hayat içerisinde olu ş un da bu hususa dair tesiri gö- 
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rülmemektedir. Nitekim hususi arabalar ı  ile böyle yerlere gelen, kürk 

mantolu han ı mlar bu gözlemimizi teyit etmi ş  bulunmaktad ır. Ş üphesiz 

bunları n niyetleri iktisadi gayelere eri ş mekten ziyade, çocuk, ş ifa, sevgi, 

sıhhat. gibi husususlardaki arzular ının gerçekle ş mesidir. 

Ilerlemi ş  ve muhtelif ihtiyaçlar ı  kar şı layan, emniyet, sigorta v.b. 

müesseseleri bulunan memleketler de Amerika B. D., Almanya, Belçika 

v.b. gene bu gibi inançlara rastland ığı na göre, baz ı  maddi ihtiyaçlar ın 

giderilmesi ile bat ı l itikatlarm kalk ıvereee ğ ini sanmak isabetli görün-
müyor. 

Aras tırmalarımı zda tesbit etti ğ imiz bir nokta da, bu ziyaretgâh-

lara gelenlerin islâmiyetin yaln ı z ş artlar ı , amelleri, ş ekilleri hakk ında 

iptidal bir bilgileri bulunu şudur. Kuran tefsiri, islam Felsefi dü şünceş i ve 

bu taleplerinin, müracaatlar ının dini bakımdan derinlemesine tetkikini 

yapacak bir bilgiye sahip bulunmad ıkları  aç ık olarak anla şı lmak-

tadı r. Hattâ fakülte mezunu baz ı  hanımlar (hukuk, iktisat, felsefe, 

matematik, t ıp,) bir türbede yatan zat için —kendileri namaz 
kılmas ını  bilmediklerinden— iki rekât namaz k ılmalarını , ya ş lı  bir 

hammdan rica etmi ş ler, o da namaz ın ölüler için ve onlar ad ına 

değ il, Allah rı zas ı  için kı lınabilece ğ ini bildirince, bundan bu han ımlar 

pek birş ey anlamayarak ş aşı rmış lardır. 

Islâmiyetin kesin ve ayd ı nlat ı cı  buyruğu bilinmemekteydi: "Ölüler-

den niyaz etmeyiniz." ;"Size ula ş an her nimet Allandand ır." 

Büyük bir ş ehirde tan ınmış  bir gazetenin yaz ı  iş leri müdürlüğünü 

yapan bir arkada şı mla, gazetelerdeki y ı ldı z fallar ı  üzerindeki konu ş -

mamızda, onun kendi gazetesinde, bu günlük y ı ldı z fallarm ı  uydurarak 

yazdığı nı  fakat, birçok kimseler tarafından daha bir gün önceden telefon 

edilerek, müteakip günkü fallarm ın ne olduğunun söylenmesini is-

tediklerini, s ık sık bu maksatla rahats ı z edildiğ ini tesbit etmi ş  bulu-

nuycruz. Ahmet Mithat Efendi "Tarihi Edyan" ında (ervaha peresti ş ) 

baş lıklı  bahiste, "Her milleti mütemeddine an ın yalnı z ruhuna 

cismine, remadine bile hürmet eder. Türbeler yapar. Ruhuna hüdayai 

duhaniye ibda ey-ler. Dinsizlikleriyle müftehir olanlar bile o büyük 

adam nesyen mensiyen (büsbütün unutulmak) hükmüne r ı za göstere-

meyip onun heykelini yapar. Nâm ına âbideler in ş a eder. Bu halde 

feti ş lik, putperestlik merâtibi sâfilesinde kalm ış  olan s ınıfı  beş erin er-

vahı  perestli ğ ine istiğ rap edilir mi ?" diye sormaktad ır. $° 

50 Ahmet Mithat Efendi, Tarihi Edyan, C. I. İ kinci Taln, İ stanbul 1329, s. 53. 
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İnsandaki ecdata sayg ı , tapma derecesine yak ın bir mertebede 
görüş , ruhun, varl ıkların ölümden sonra da ya ş ama ve müsbet, menfi 

tesirlerinin devam ı  inanc ı , sezgisini, müş ahhas, zaman-mekân kay ı tla-

riyle görünür varhklara dileme gibi, mücerred, zaman mekân ı  ve ş art-

larını  a ş an, bir Yüce Varl ık idrakine ula şı p; Tanr ı 'dan dileme yerine, 

hazan gündelik hayatta da al ışı lan silsilei meratip ş ekliyle, veli, yat ır 
v.b. dan ihtiyaçlar ının giderilmesi, dileklerinin yerine gelmesi için Tanr ı  
katında araya itibarl ı  olduğuna inandığı  bir elçi koyma inanç ve psi-
kolojisini de görmü ş  bulunuyoruz. Allaha teveccüh edilece ğ i yerde, 

gidip bir türbeye bez ba ğ lıyorlar, ruhu mücerretle temasa gelemeyerek, 

Allahla temasa gelemeyerek bir bezle i ş i halletme ğ e, hasselerle, mü ş ah-

hasla idrake çalışı yorlar. Allah tasavvuruna, mücerret mefhuma yük-
selemiyor, ula ş amıyorlar, ya bir ş eyhe ya bir tekkeye ba ğ lanıyorlar. 

Münevverler içinde de bu ş ekilde hareket edenler çoktur, görü ş ünü tes-
bit etti ğ imiz vakalar tamamen teyit etmi ş  durumdadır. " 

Meseleyi Dinler Tarihi yönünden ve yaln ız Türkiye bakımından 
düşüniirsek, islâm dininin gerçek anlam ve talimat ını  bilen örnek, 
aydın din bilgini önderlerin ve diğer bilginlerimizin, insanlar ın, (Allah 
inancı  ve İslâmiyetin esaslar= geni ş  ve müessir tahlillerle yapabildik-
leri nisbette) dilek ve ihtiyaçlar ını  yalnız ALLAH'a yöneltmek ve ondan 
dilemek doğrultusuna çevireceklerini ummak mümkün olabilir. 

51 Prof. Dr. Bedi Ziya Egemen, Din Pisikolojisi Semineri, II. 4. 1957. Abdülkadir Inan: 

Hurâfeler ve Men şeleri, Diyanet İş leri Başkanlığı  Yayınlar• Bat ıl İnanış lar Nu. 1, Ankara 1962. 

s. 62. 

Abdülkadir Inan, Müslüman Türklerde Ş amanizm Kalıntıları , Ilahiyat Fakültesi Dergisi, 

Yıl 1952, S. 4. Ankara 1952, s. 30. 
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bul] h. 1306 (1888) Mahmutbey Matbaas ı . 

Akay, İ . Hakk ı : Çepniler Balıkesir -de. Bal ıkesir, 1935 Vilayet Mat-

baas ı . 

Akder, Prof. Necati: Tanrı  Fikrinin Ana Kaynağı na Dair Eser-

ler Serisinden 8. Cild üzerine tahlili dü ş ünceler. Ankara 1951 Türk 

Tarih Kurumu Bas ı mevi.(Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğ -

rafya Fakültesi Dergisi VIII /4 den ayr ı  bas ı m) 
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Akgün, Tahsin: Erzurum. (y.y.) 1955. 

Akkaya, [Doç] Dr. Ş ükrü: Orta Anadolu'da Bir Dolaş ma, Ankara 

1934 Hakimiyeti Milliye Matbaas ı . 

Aldan, Mehmet: Türlü yönleriyle Aya ş , Ankara 1965. 

Ali Seydi: Resimli Kamus - ı  Osmani. İ stanbul 1330 Matbaa ve Kü-

tüphanei Cihan. 

Alpay: Köy Devams ız ve Köyün İ ç Yüzü. Ankara [1952] Örnek Mat-

baas ı  

[Alt ı nay], Ahmet Refik: Anadolu'da Türk A ş iretleri (966-1200). 

Istanbul 1930 Devlet Matbaas ı . 

[Alt ı nay], Ahmet Refik: Büyük Tarihi Umumi. İ stanbul 1328 

Kitabhanei islam ve Askeri, İ brahim Hilmi. 2 C. 

[Alt ı nay], Ahmet Refik: XVI nc ı  As ı rda İstanbul Hayatı  (1553- 

'591) 2. bs. İ stanbul 1935 Devlet Bas ımeyi. 

[Alt ı nay], Ahmet Refik(Çev.): Prof. Seignolos, Charles, Tarihi Me- 

deniyet, İ stanbul 1324 Kitaphanei Askeri İbrahim Hilmi. 

[Alt ı nay], Ahmet Refik: (T.C.) Seignolos Charles, Tarihi 

Medeniyet; Kurunu Vusta ve Ezmenei Cedide. İ stanbul 1328 

Kitabhanei Askeri İ brahim Hilmi. 

[Alt ı nay], Ahmet Refik: Tarihi Medeniyet; Asr ı  Haz ır. İ stanbul 

1328 Kitaphanei Askeri İ brahim Hilmi, Mat. 
Ankara, 1933, Matbaac ı  Ş eref. 

Ankara Telefon Rehberi. 1958. Ankara 1957 Türk Tarih Kurumu Ba-

~evi. 

Ankara Vilâyeti Salnamei Resmisi. İ stanbul 1918. 

Ankara Vilâyeti Salnamesi. 15. bs. (y.y.) 1325 Matbaa -i Vilayet. 

Aran, Sadri: Evedik Köyü; Bir Köy Monografisi. Ankara 1938... 

"Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Vekaleti Ne ş riyat ı". 

Arak, [Prof]. Remzi O ğ uz: Halkevinde Müze, Tarih ve Folklor 

Çalış maları . K ı lavuzu. Ankara 1947 Ulus Bas ımevi. 

"C.H.P. Halkevleri Yay ınlarından. K ılavuz Kitaplar ı  XXI". 

Arseven, Prof. Celal Esat: Sanat Ansiklopedisi. İ stanbul 1943 

Maarif Matbaas ı . 

Aslanbay, Muhittin: Seyit Battal Gazi'nin Hayat ı  ve Baz ı  Menk ı -

beleri. Eskiş ehir (t.y.) Karde ş ler Matbaas ı . 

• 
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As ı m: Kamus Tereil ınesi. İ stanbul h. 1305 Bahriye Matbaas ı . 

A ş kun Vehbi Cem: Sivas Folkloru, Sivas 1941, Kâmil Matbaas ı . 

Sivas Halkevi N. VI. 

Atakurt, Mithat: Urfa Folklorundan Bir Demet. Ankara 1951 

II. Erkek Sanat Enstitüsü Matbaac ı lık Bölümü. 

Atalar Sözü. Haz: Veled İ zbudak. İ stanbul 1936.... "[Türk Dil Kuru-

mu]". 

Atalay, Besim: Bekta ş ilik ve Edebiyat ı . İ stanbul 1340 Matbaai 

kmire. 

Ayas, Nevzad: Türkiye Cumhuriyeti Milli E ğ itimi; Kurulu ş lar ve 

Tarihçeler. Ankara 1948 Milli E ğ itim Basımevi. 

Ayni, Prof. Dr. Mehmet Ali: Hacı  Bayram' - ı  Veli, İ stanbul 

1343 Evkafı  islâmiye Matbaas ı . 

Balaban, M. Rahmi (derle.): İ lim -Ahleık -İman. 2. bs. Ankara 1950 

Yeni Matbaa. 

Balc ı o ğ lu, Tahir Harimi: Tarihte Edremit Ş ehri. Bal ıkesir 1937 

Bal ıkesir Vilâyet Matbaas ı . 

Balc ı o ğ lu, Tahir Harimi: Türk Tarihinde Mezhep Cereyanlar ı . 

Önsöz ve notlar: Prof. Hilmi Ziya Ülken. İ stanbul (t.y.) Kanaat 

Kitabevi. "Ankara Kütüphanesi. Türk Islâm Filozoflar ı : IV". 

Baltac ı o ğ lu, [Prof] İ smail Hakk ı : Sosyoloji. İ stanbul 1939 

Sebat Bas ımevi. 

Bardakç ı , Cemal: Alevilik -Ahilik - Bekta ş ilik, 2. bs. Ankara 1950 

Yeni Matbaa. 

Barthold, Prof. Dr. W.: İslam Medeniyeti Tarihi. İ stanbul 1940 

Kanaat Kitabevi. Çev.: F. Köprülü. 

Bautrau, Emile: Ilim ve Din. çev: Hüseyin Cahit [Yalç ı n]. İ stanbul 

1927, Akş am Matbaas ı . 

Bayatl ı , Osman: Bergama Tarihinde Asklepion. İ stanbul 1954 An ıl 
Matbaas ı . 

Bayr ı , Mehmet Halit: Halk Adet ve İnanmaları . Istanbul 1939 Bur-

hanettin Bas ımevi. " İ stanbul Eminönü Halkevi Dil, Edebiyat 

ve Tarih Şubesi Ne ş riyat ı : XI". 

Bayr ı , Mehmet Halit: İstanbul Folklo•u. İ stanbul 1947 Türkiye 

Yayınevi. 
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fiergama'da Köyler, Pı narlı, Köy, Narl ıca, Tepeköy, İ zmir 1944, İ zmir 

Güne ş  Bas ım ve Yayımevi. 

"Bergama Halkevi Yay ını ". 

Berkes, Doç. Dr. Niyazi: Baz ı  Ankara Köyleri Üzerinde Bir Ara ş -

tı rma. Ankara 1942 Uzluk Bas ı mevi. "Dil ve Tarih-Co ğ rafya Fakül-

tesi Felsefe Enstitüsü Ne ş riyat ı . Sosyoloji serisi Nu. 2". 

Berki, Prof. Dr. Ş akir: Kur'anda Peygamberler Tarihi. Ankara 

1957 Güzel Sanatlar Matbaas ı . 

Bertholet, Alfred: Wörterbuclı  der Religionen. Stuttgart 1952. 

Beygu, Abdurrahman Ş erif: Erzurum; Tarihi, An ı tları , Kitabe-

leri. İ stanbul 1936 Bozkurt Bas ımevi. 

Bilmen, Ömer Nasuhi: Büyük İslîım İ lmihali. İ stanbul 1954 

Ahmet Sait Matbaas ı . 

Bhattacharyya, Swaprasad: "Religions Practices Of The Hin-

dus". The Religion Of The Hindus. yay. Kennetl ı  W. Morgan. 

New York 1953. 

[Bodrumlu], Avram Galanti: Küçük Türk Tetebbular. İ stanbul 

1341 (1925) Kâ ğı tçllık ve Matbaac ı lık Anonim Ş irketi. 

Bozkurt, Hikmet: Ege Kültüründen Yapraklar. İ zmir 1952 Teknik 

Kitap ve Mecmua Bas ı mevi. 

Brockelmann, C.: İslâm Milletleri ve Devletleri Tarihi Çev: Doç. 

Dr. Ne ş 'et Ça ğatay. Ankara 1954 Örnek Matbaas ı . "Ankara Üni-

versitesi ilâhiyat Fakültesi Yay ınlar ından: IV". 

Budda, Prof. A. Hilmi Ömer: Dinler Tarihi. İ stanbul 1935 Va-

kı t Gazete-Matbaa-Kütüphanesi. 1. C. 

[Buharal ı ], Süleyman Efendi ( Ş eyh): Lügat- ı  Çağatayi ve 

Türkü Osmani, İ stanbul h. 1298 Mihran Matbaas ı . 

Bursal ı  Mehmet Tahir: Osmanlı  Miiellifleri. İ stanbul 1333.... 

de Busbecq, G.: Kanuni Devrinde Bir Sefirin Hat ı ratı ; (Türk 

Mektuplar ı ). Ankara 1953, ı stiklâ1 Matbaas ı . "Serdengeçti Ne ş ri- 

yat ı  Nu. 5". 

Cafero ğ lu, [Prof] A [hmet]: Folklorumuzda Milli Hayat ve Dil 

Bak ıyeleri. Ankara 1940 Recep Usluso ğ lu Bas ı mevi. "C.H.P. 

Konferanslar Serisi Kitap 16". 

Cansever, Dr. Hasan Ferid: Tevrata Göre Yak ı n Ş arkta Yam-

yaml ı k. İ stanbul 1952, I şı l Matbaas ı . 
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Ça ğ atay, (Prof.) Dr. Ne ş 'et: islâm ılan önce Arap Tarihi ve Cahiliye 
Çağı . Ankara 1957 Mars Ticaret ve Sanayi Anonim Ş irketi Matba-

ası . "Ankara Üniversitesi ilâhiyat Fakültesi Yay ınları : 20" 

Ça ğ atay, [Prof.] Dr. Ş . Saadet: Tiirk Lehçe örnekleri, VIII inci 

Yüzyıldan XVIII inci Yüzy ıla Kadar Yaz ı  Dili. Ankara 1950 

Türk Tarih Kurumu Bas ımevi. "Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-
Co ğ rafya Fakültesi Yay ınlar ı  Nu: 62" Türk Dili ve Edebiyat ı  
Enstitüsü Nu: 9". 

Çavdarl ı , R ı za: İ lk Türkler. İ stanbul 1938 Zaman Kitabevi. 

yıldız Ne ş riyat ından" 

Çavdar'', R ı za: İslâmiyetten Evvel Türklerde At ın Ehemmiyeti ve 
Tarihi. Istanbul 1936 Ülkü Bas ı mevi. 

Polat, Dr. Ziya: Çocuk ve Genç Ruhu. 2 bs. Ankara 1955, Yeni Mat-

baa. 

Dani ş ment, İ . Hami: Izahlı  Osmanlı  Tarihi Kronolojisi. 4 Cilt. 

Türkiye Yay ınevi Tarih Serisi: 1. Türkiye Bas ı mevi 1947-1954. 

Damar, Cevdet, Gürsu Nahiyesi Monografyas ı , Bursa 1955, Y ı ldız 

Matbaas ı . 

Das Neue Testament. Çev.: Von B, Kostantin Rosch. New York 
1928. 

Demiray, Ahmet: Resimli Amasya; Tarih, Co ğ rafya, Salname, K ı -

lavuz ve Kazalar. Ankara 1954, Güney Matbaac ı lık ve Gazetecilik 

Türk A.O. 

Demiray, Tahsin: An ı t Kabir ve Türbeler Meselesi. Istanbul 1949 

Türkiye Bas ımevi. 

Denker, Arif Cemil- Dr. Bülent Davran: Almanca-Türkçe 
Büyük Lt ıgat. İ stanbul 1947 Kanaat Kitabevi. 

Dikmen, Gâni: Nazilli Tarih ve Coğ rafyast. (y.y.) 1952. 

Do ğ rul, Ömer R ı za: Islâmiyetin Geli ş tirdiğ i Tasavvuf. İ stanbul 

1948 Ahmet Halit Kitabevi. 

Do ğ rul, Ömer R ı za: Yeryüzündeki Dinler Tarihi. İ stanbul 1947 

inkılâp Kitabevi. 

Durkheim, Emile: Din Hayatı n ın iptidai Ş ekilleri. Çev: Hüseyin 

Cahit [Yalç ın]. İ stanbul 1923-1924 Tanin Matbaas ı . 
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Eberhard, Prof. Dr. W.: Çin'in ş imal Kom ş uları ; Bir Kaynak 

Kitab ı . Çev: Nimet Ulu ğ tu ğ . Ankara 1942 Ideal Matbaas ı . Türk 

Tarih Kurumu Yay ınlarından VII. Seri Nu. 9". 

Edom, M.: Tarihi Esâtir . Çev. Mustafa Nuri. İ stanbul 1329 Arakas 

Matbaas ı . 

Egemen, Prof. Dr. Bedi Ziya: Din Psikolojisi Ders Notları , 

1955-1957 Not: Henüz yay ımlanmam ış t ı r. 

Egemen Prof. Dr. Bedi Ziya: Din Psikolojisi; Saha, Kaynak ve 

Metot Üzerine Bir Deneme. Ankara 1952, Türk Tarih Kurumu 

Bas ımevi. "Ankara Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Yay ınlarından 

III". 

Eliade, Mircea: Die Religionen Und Das Heilige. Salzburg 1954, 
Otto Müller Verlag. 

Encyclopaedia Britannica. Chicago 1955, Encyclopaedia Britannica 
Inc. Vol XXIII. 

English- Persian Dictionary (Fehreng-i 	Farisi) (y.y.) 1322. 

Erdim, Kadri: Sivas Rehberi. Sivas 1953 Kamil Matbaas ı . 

Erim, H ı fz ı : Ayval ık Tarihi. Ankara 1948, Güney Matbaac ı lık ve 
Gazetecilik Türk Anonim Ortakl ığı . 

Ergin, Osman: Türkiye Maarif Tarihi. İ stanbul 1939-1943. Osman-
bey Matbaas ı . 5 C. 

Ergin Dr. Muharrem: Dede Korkut Kitab ı , Ankara 1958. T.T.K.B. 

Erk, Hasan Basri: İslami Mezhepler-Tarikatlar. İ stanbul 1954 

Varol Matbaas ı . 

Ero ğ lu, Zekai: Muğ la Tarihi. İ zmir 1939, Marifet Bas ımevi. Eski-
ş ehir. (y.y.) 1958. 

Evliya Çelebi: Evliya Çelebi Seyahatnamesi. İ stanbul 1314, Dersaa-
det İ kdam Matbaas ı . 

F ı rat, M. Ş erif: Doğ u illeri ve Varto Tarihi. İ stanbul 1948 Ş aka 
Matbaas ı . 

Freud: Totem ve Tabu, Ankara 1947 Milli E ğ itim Bas ımevi. "Dünya 
Edebiyat ından Tercümeler. Yeni Alman Edebiyat ı  Nu. 4". 

Gazi Ay ı ntap Vilâyeti: İ stanbul 1926 Hilal Matbaas ı . "Türkiye Cumhu-
riyeti S ıhhiye ve. Muaveneti İ çtimaiye Vekaleti Ne ş riyat ından. 
Türkiye'nin S ıhhi ve içtimai Co ğ rafyas ı ." 
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Gennep, Arnold Von: Folklor. Ankara 1939, Ulus Bas ımevi. 

Glayes, A. -A. Hes: İçtimaiyat Dersleri, Çev: Mehmet İ zzet . İ stan 

Mil 1924, Matbaai Amire. " İ stanbul Darülfünunu Edebiyat Fakül-

tesi Ne ş riyat ından". 

Ottschalk, Dr. Walter: Das Gelübde Nach ülterer Arabischer Auffa-

ssung. Berlin 1919 Werlag Von Mayer Und Müller. 

Gökçen, İ brahim: XVI ve XVII nci As ı rlarda Saruhan Zaviye ve 

Yat ı rları . İ stanbul 1946, İ stanbul Marifet Bas ı mevi. "Manisa 

Halkevi Yay ınlar ından S. 15". 

Gökyay, Orhan Ş ahik- (yay): Dede Korkut Masalları . İ stanbul 

1938 Arkada ş  Bas ımevi. "Aylı  Kurt Yay ını ". 

Gölp ı narl ı , Abdülbaki: Mevlâna Celâleddin, 2. bs. İ stanbul 1952 

İ nk ı lâp Kitabevi. 

Gölp ı narl ı , Abdülbaki: Melâmilik ve Melâmiler. İ stanbul 1931 

Devlet Matbaas ı . " İ stanbul Darülfünunu Türkiyat Enstitüsü 

Yayını". 

Gölp ı narl ı , Abdülbaki: Mevlâna Celâleddin. 2 bs. İ stanbul 1952 

İ nkı lâp Kitabevi. 

G lp ı  n a rl I, Abdülbaki:  Mevlâna'dan Sonra Mevlevilik. (y.y.). (t.y.) 

Gölp ı narl ı , Abdülbaki-Pertev Naili Boratav: .  Pir Sultan 

Abdal. Ankara 1943, Türk Tarih Kurumu Bas ımevi. "Ankara Uni‘ 

versitesi Dil ve Tarih-Co ğ rafya Fakültesi. Türk. Dil ve Edebiyat ı  
Enstitüsü Nu. 5". "Halk Edebiyat ı  Serisi 1". 

Die Grossen Nichtchristhiclen Religionen Unsere Zeit. Studgart 1954 

Alfred Kroner Verlag. 

Gubaydulin, K.S.: Azerbaycan Vak ıfları , Çev.: Y. Kalantay. 

Ankara 1938... "Vak ıflar Umum Müdürlüğü Nesriyat ı . Vakıflar 1" 

Gülekli, Nurettin Can: Ankara; Tarih-Arkeoloji. Ankara 1948 

Do ğu ş  Matbaas ı . 

[Günaltay], Ord. Prof]. M. Semseddin: Felsefei U1 -ü. İ stanbul 

1341, Evkafı  islâmiye Matbaas ı . "Tetkikat ve Telifat ı  islâmiye 

Heyeti Nesriyat ı : 5". 

[Günaltay, Ord. Prof.] M. Ş emseddin: Mâziden Atiye, Der-

saadet [ İ stanbul] 1339 Kanaat Kitaphanesi. 
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[Günaltay, Ord. Prof.]. M. Ş emSeddin: Tarihi Edyan. Der-

saadet [ İ stanbul] 1338 Kanaat Matbaas ı . 

Günaltay, Ord. Prof. M. Ş emseddin: Yak ı n Ş ark. Ankara 

1937 

Günaltay, M. Ş emseddin: Yak ın Şark II; Anadolu. En Eski 

Çağ lardan Ahameni ş ler Istilasma kadar. Ankara 1946 Türk Tarih 
Kurumu Bas ımevi "Türk Tarih Kurumu Yay ınlarından VIII. 

Seri Nu. 3-11". 

Güngör, Kemal: Cenubi Anadolu Yürüklerinin Etno-Antropolojik . 

 Tetkiki. Ankara 1941 Ideal Bas ı mevi. "Dil ve Tarih-Co ğ rafya 
Fakültesi. Antropoloji ve Etnoloji Enstitüsü Ne ş riyat ı  Nu. 24". 

Hüseyin Kaz ı m Kadri: Türk Lügât ı . 4. C. 

Hac Yolu. İ stanbul 1950, Gün Bas ımevi. "Yeni Sabah Ne ş riyatı ". 

Harva, Uno: Die Religiösen Vorstellungen Der Altaischen Völker. 
Helsinki 1938 Werner Söderström Osakeyhtiö Porvoo. "F F 
Communication Nu. 125". 

'Hasluck, F. W.: Bekta ş ilik Tetkikleri. Çev: Ra ğı p Hulusi. İ stanbul 

1928 Devlet Matbaas ı . "Anadolu'nun Dini Tarih ve Etno ğ rafya-
sına dair Tetkikat Merkezi" Ne ş riyatı : I". 

Hasluck, F. W.: M. A. Christianity And islam Under The Sultans. 
Oxford 1929, The Clarendos Press. Volum: II. 

Hirschfeld, Dr. Magnus: Cinsiyet Dünyas ı . Çev: Mar- Ş al ve Dr. 

S. Oktay. İstanbul 1946, Tanin Matbaas ı . "Bilgi Serisi: 2 Bat ı  
Yayını ". 

Hocazade,  Ibrahim Hilmi: Hadikatül Evliya, (Hacı  Bayram 

Veli). İ stanbul. (t. y.) 

Hocazade, Ahmed Hilmi: Ziyaret-i Evliya. İ stanbul 1325 
Cihan Kütüphanesi. 

Hoffman-Krayer, V. Edvard und Hans Bachtold-Stabli 
(Haz.): Handwörterbuch des Deutschen Aberglaubens, (Gelübde). 
Berlin 1927. 

Hüdavendigâr Vilâyeti Salnamet Resmisi. Bursa 1325, Matbaai Vila-
yet Def'a 34. 

Irmak, Prof. Dr. Sadi: Anadolu Yörüklerinin Antropolojisine 

Dair Tetkikler. Ankara 1937. "Türk Tarih Kurumu Ne ş riyatı , 
Tebliğler Kitab ı -Türkçe-Frans ızca". 
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İ bnü Haldun: Mukadde ınei İbnü Haldun. Çev: Ahmet Cevdet. 2. 
C. (Mann' sihir ve tı lsımat) s. 148, 157... İ bni Haldun Mukaddime 
I, Çev. Zakir Kadri Ugan, İ st. 1954 Maarif Bas ımevi. 

İ bn-ul Hac (-11. 737): Kitab-al -Medhal. İ stanbul 1293. 

İ brahim Hakk ı : Mârifetname. İ stanbul 1330, Matbaai Ahmet Kamil 
Tabi ve nâ ş iri Kırimi Yusuf. Ziya. . 

Dr. İ brahim, İ smail: K ırşehir Vilâyeti. İ stanbul 1341. (1925) 
Kağı tç ılık ve Matbaac ılık Türk Anonim Ş irketi. "Türkiye Cumhu-
riyeti Sıhhiye Ve Muaveneti İ çtimaiye Vekaleti Ne ş riyat ı ndan. 
Tiirkiyenin Sıhhi ve içtimai Co ğ rafyas ı ". 

İ nan, Andülkadir: Tarihte Ve Bugün ş aınaniz ın. Ankara 1954 
Türk Tarih Kurumu Bas ımevi. "Türk Tarih Kurumu Yay ınların-
dan VII. Seri Nu: 24:". 

İ smail Hakk ı : Karesi Vilâyeti Tarihçesi.. İ stanbul 1925. Hüsnü 
Tabiat Matbaas ı . 

İstanbul Kütüphaneleri Tarih Coğ rafya Yazmalar ı  Katalogları . İ stanbul 
1943 Maarif Matbaas ı . "Maarif Vekaleti Kütüphaneler Katalog-
ları  Yayınları  Seri I. Nu: I" 

iz, F. and Hony: Turkish-Englis Dictionary. Oxford 1957. 

İ zdem, Ekmel: Dünkü-Bugünkü Akhisar. Tarihi -Co ğ rafyası - folk-
loru. 1944 Ülkü Basımevi. 

İ zmirli, Celalettin:i.s/âm Aleminde Yeti şen Filozof, Tabip, Natüra-
list ve Biyologlar. İ stanbul 1951, Hilmi Kitabevi. 

İ zmirli, Ismail Hakk ı : İslâm Miitefekkirleri İ le Garp Mütefekkir-
leri Aarası nda Mukayese. Ankara 1952, Yeni Matbaa. 

Kakan, A. Vefik: islâm Evliyaları , Ankara. 

Kandemir: Ankara Vilâyeti. Ankara 1932, Ba ş vekâlet Müdevvenat 
Matbaas ı . "Türk Maarif Ne ş riyatı  Nu: I". 

Kâtip Çelebi: [Kitab- ı ] Cihannüma. (Y.Y.) 1145 (1732) Davul t ıbaa-
tıl Âmire. 

Ka ş garl ı  Mahmut: Divanü Listgat-it Türk. Çev: Besim Atalay. An-
kara 1939, Alâeddin K ıral Bas ımevi. "Türk Dil Kurumu Yay ın-

larından". 

C aet ana (K aytano) Leon: islânı  Tarihi. Çev: Hüseyin Cahit (Yal-
çin). İ stanbul 1924 Tanin Matbaas ı . 10 Cilt. 

K ı nal ı zade Ali Efendi: Ahliik ı  Aldi (h. 1012-1603). 
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Clacvio (Klavio): Kadistan Semerkanta (Timur Devrinde Kadis- , 
ten Semerkant'a seyahat) 2 Ks. Çev: Ömer R ı za Do ğ rul. İ stanbul 

(y.y.) Ankara Kütüphanesi 

Kitabı  Mukaddes, Yani Ahdi Atik ve Abdi Cedit, Ibrani ve Geldani 
ve Yunani Lisanlarmdan Tercüme. İ stanbul 1885 Boyac ıyan 
Agop Matbaas ı . 

Koçu, Re ş at Ekrem: İstanbul Ansiklopedisi, I. C. İ stanbul 1958 

Tan Matbaas ı . 

Korkut, Dr. M. Ş erif: Hayattan Çizgiler; Tamd ıklarım Ankara 

1949 Yeni Matbaa. 

Ko ş ay, [Phil. Dr.] Hamit Zübeyir: Ankara Budun Bilgisi. 

Ankara 1935 Ulus Bas ımevi. "Ankara Halkevi Dil-Tarih-Edebiyat 
Ş ubesi Ne ş riyatı  Nu:14". 

Köprülü, [Prof. Dr.] M. Fuat: Abdal. Türk Halk Edebiyatı  
Ansiklopedisi. İ stanbul 1935 Burhaneddin Bas ımevi. S. I. s. 23-26. 

Köprülü. (Prof. Dr.) Mehmet Fuat: Türk Edebiyat ında İ lk 
Mutasavvıflar. İ stanbul 1918 Matbaai Âmire. (1919) 

Köprülü (Prof. Dr.) M. Fuat: Türk Tarihi Dinisi. İ stanbul 1341. 
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(Halkevi Mec ınuas ı) Konya Kas ım 1940-Nisan 1941 V /34-36. 

B aba, Yusuf Fahir: Bekta ş ilik ve İ ç Yüzü. Tarih Dünyas ı . <Istan-

bul) 31 / Ocak / 1952 III /28-29. 

B abin ger, Anadolu'da Ishimiyet. Çev: R. Hulusi. Edebiyat Fakül-

tesi Dergisi ( İ stanbul)... II /3. 

Baha  S ait: Anadolu'da Alevi Zümreleri. K ı z ı lbaş  Metydan ı . Türk 

Yurdu. (Ankara). V /28-30. 

Balc ı o ğ lu, Tahir Hilmi: Mukaddes Tuba ve Zeytin A ğaçları  Hak-

k ı nda Mitolojik Nakiller (Mitoloji). Kutlu Bilgi (Ankara) 1 /Ekim 

/1944 1 /3 (86-88). 

Bayram, Hacı bayrami Veli (Maddesi). Türk Ansiklopedisi. Ankara 

1952 Milli Eğ itim Bas ı mevi C. V. s. 474. 

Bayramilik (Maddesi). Türk Ansiklopedisi. Ankara 1952 Milli E ğ itim 

Bas ımevi. C.V. s. 475-476 

Bayr ı , Mehmet Halid : Ayaz ınalar, Kaynaklar ( İ stanbul binde 

Yer adlar ı : X). T.F.A. ( İ stanbul) Haziran 1953 11 /47. 

Bayr ı , Mehmet Halit: Bahkesir'de Kindi& Dair Adet ve Inan-

malar. H.B.H. ( İ stanbul) Ş ubat 1938 VII /76. 

Bayr ı , Mehmet Halit: İsparta'da Çocuk ve Doğ umla İ liş kili Adet 

ve İnanmalar. H.B.H. ( İ stanbul)... X /120. 

Bayr ı , Mehmet Halit: Istanbul'da Derlenmiş  Ata Sözleri. H.B.H. 

Bayr ı , Mehmet Halit: Istanbul'da Doğ um ve Çocukla İ liş kili Adet 

ve İnaıı malar. H.B.H. ( İ stanbul) Ocak 1940 X /111-113. 

B ek a ta , H ı fz ı  O ğ uz:  Devam. Ç ığı r. (Ankara) Ocak 1946 S. 158. 

Berkes, Dr. Mediha: Elvan Köyünde Sosyal Bir Ara ş tı rma. Dil ve 

Tarih-Co ğ rafya Fakültesi Dergisi (Ankara) 1943 II /1 (35). 

Be ş e, M. Enver:  Anadolu'da Göçebe Türkler. T.F.A. ( İ stanbul) 

Ş ubat 1952 II /31. 

Beyceli, Rag ı p: Dursunbey Kasabası na ait Bir Kaç Not. H.B.H. 

( İ stanbul) I. IX /106. 
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Budda, (Prof.) Hilmi Ömer: Sami Dinlerde Kurbanı n Mahiyet 

ve Faaliyeti. Darülfunun ilâhiyat Fak. Mec. ( İ stanbul) Mart 
1926, S. 8. s. 28-49 v.b. 

Bulgurlu, N.: Ye ş il Cennet Karacabey. Yeni Sabah (İ stanbul) 21 

Mayıs 1958. (Baba Kurus' ıı n Mezarı  h.) Not: Nezihe Araz' ın takma 

adı . 

Buluç, Sâdettin: Ş amanizmin Men şei ve İnki ş afı  Hakk ı nda. Ed. 

Fak. Türk Dili ve Edebiyat ı  Dergisi ( İ stanbul) 31 May ıs 1948 
II /3-4 (277-290) 

Burslan, K ı vameddin: Alpaslan ve Oğ uzları n Anadoluya Yerle ş -

mesi. (Tarih Sayfas ı ) Kutlu Bilgi (dergisi) (Ankara) I A ğustos 
1944 — /1.-2. 

Burslan, K ı vameddin: Alparslan ve Romenus Malazgirt Muhare-

besi. Kutlu Bilgi (dergisi) (Ankara) I Ekim, kas ım 1944 — /3-4 

Bülbül, R ı dvan: Mevlana Müzesini Her Yı / 300 bin ki ş i Ziyaret 

Ediyor. Yeni Sabah ( İ stanbul) 28 Eylül 1958. 

Cafero ğ lu, (Prof.) Ahmet: Azerbaycan ve Anadolu Folklorunda 

Saklanan İki Saman Tanr ı s ı . Ilâhiyat Fakültesi Dergisi. ( İ stanbul) 
1956 /1-4. (64-75) 

Cafero ğ lu, (Prof.) Ahmet: Azeri Türk Hayat ı nda Batı l itilcatlar. 

Türklük ( İ stanbul) I Haziran 1939 1 /3 Not: Makalenin "Nezir-
Adak" bölümü. s. 206. 

Ça ğ atay, (Prof.). Dr. Ne ş 'et: Fütuvvet-Ahi Müessesesinin Men şei 

Meselesi. Ankara 'Üniversitesi ilâhiyat Fak. Dergisi. Ankara 
1952, Yeni Matbaa. S. 2-3. 

Çorumlu, Ömer: Çorum'da Derlenmiş  Kelimeler. H.B.H. I/7. 

Ç orumlu, Ömer: Çorum'da Ramazan ve Bayram A stletleri. H.B.H. 
II /18 (127) 

Da ğ l ı o ğ lu, Hikmet Turhan: Ankara'da Cenabi Ahmet Paşa Ca-

mii ve Cenabi Ahmet Pa ş a. Vakıflar Dergisi Ankara 1942. S. 2. 
s. 213-219. 

Damac ı , Raci: Azeri Türklerinde Niyet ve Fal ile Ölüm ve A ğı t. T.F.A. 
Mart 1952. II /32 

D arkot, Besim: "Ankara" (Maddesi), Islam Ansiklopedisi. İ stan-
bul 1940. M. E ğ . Ba. 
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Darkot, Prof. Besim:. &ilet (Maddesi). ı slâm Ansiklopedisi. Is-

tanbul 1949. M. Eğ . B. C. II. s. 263. 

Demircio ğ lu, Fâiz: Yunus Etr ı re'nin Mezarı  Hakk ında Notlar. 

T.F.A. IV /95. Din Terbiyesi ve Bât ıl İ tikatlar. Bilgi (dergisi) 

Temmuz 1955. IX / 100 (7). 

Eherhard, W.: Şato Türklerinin Kültür Tarihine Dair Notlar. Bel-

leten (Ankara) Ocak 1947 XI /41 (15-26) "Türk Tarih Kurumu 
, Yayımı " 

Eflâki: Mevlevi Velileri. Çev: Naci Fikret Ba ş tok. Konya (Halkevi 

Mecmuası ). Konya May ıs 1940, IV /32 (1762-1766). 

Ekrem, Re ş it: Antalya Notlar ı . H.B.H. 9 Mayıs 1935 IV /48. 

Erçin, Lütfi: Gülbaba (fetihte 
Ocak 1956. 

Erensoy, M. Nuri: Soma'da 

Erten, Azize: Me şhur Adak 
1953. S. 213 

Evren, Afife: Konya'da Ocaklar, Irvatalar, Tekkeler, Türbeler. Araş -

t ırmalar). T.F.A. 1951 II /28-30 

EVren, Turgut: Adak (Hikâye). Millet (dergisi). Ankara A ğustos 

1952. I. C. S. 4. 

Faika, Isamettin : Bursa Adetleri. H.B.H. 1929 I /I (10-11). 

Faika, Isamettin: Bursa'da Çocukluğa Dair Adetler ve İ tikatlar. 

H.B.H. Aralık 1937. VII /74 (42-46). 

F ı nd ı ko ğ lu, Prof. Dr. Z. Fahri: Bizde Dini Sosyoloji ve Tarih 

Araş tırmaları . Folklor Postas ı . İ stanbul Mayıs 1946 S. 16. s. 7,8,19. 

Friedrich Sarre: Anadolu'da Seyahat. (II. K ı sım, Dinardan Konya-

ya) T. Çev.: Aziz Seyhan. An ı t S.8, 9, 10,11.10 ve 11 inci say ılarda 

tarikattan bahs. 

Gasp ı ral ı , Meral: Devrimizin Büyüklerinin de Bât ı l Inanış ları  Var. 

Hafta. 5 Eylül 1958 C. 1958 /2. S. 36. s. 14. 

Geographı col Magazine. C. I. July. 1956. s. 12. 

Gökalp, Mehmet: Beytü şş ebap Civar ında Ş eyhler ve Ağalar. T.F.A. 

Haziran 1958. V /107. 

Gökçen, Ibbrahim: XIX uncu As ı rda Makedonya Yürü* Folkloru 

(Ziyaret Mahalleri: Dilek Taşı . Babu taşı -Hacatlar Taşı ). T.F.A. 

II /26 (415-416) 

iz b ı rakan derviş ler). Yenisabah 26. 

Yağ mur Duas ı . H.B.H. IX /108 

Yerleri. Hafta ( İ stanbul) 4 Aral ık 
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Gökçen, İ brahim: Makedonya Yörük Folkloru XVII. T.F.A. C. 

III. S. 52. 

Gölp ı narl ı , (Doç.) Abdülbaki: Bayramilik (maddesi). Islam 
Ansiklopedisi. İ stanbul 1949 M. Eğ . Bas ı . C. II s. 423-426. 

Gölp ı narl ı , (Doç.) Abdülbaki: tskim ve Türk illerinde Fütüvvet 

Teşkilâtı  ve Kaynaklar ı . İ stanbul Üniversitesi. İ ktisat Fak. Mec. 
İ st. 1949-59. C. II. S. 1-4. s. 3-354. 

Gölp ı narl ı , (Doç.) Abdülbaki: Burgazi ve "Fütüvvetname"si. 

İ stanbul Üniv. İ ktisat Fak. Mec. 1955 XV/1-4 (103). 

Hanc ı lar, Rifat: Bo ş  İnan Karşı s ı nda Halk Eğ itimi (Maarif ş 'ûras ı  
Konuları ) E ğ itim Hareketleri (dergisi). Ankara Nisan 1957, 111/28 
(22-23). 

Hasan, Fehmi: Ahilere Dair Halktaki Bilgiler. Halk B. Mecmuas ı . 

Ankara 1928, C. I. S. I. 

Hasan, Fehmi: Tanrıya Arzuhal. H.B.H. İ stanbul 15 Ey. 1933. 

Huart, Cl.: Horasan (maddesi). Islam Ansiklopedisi. ist. 1950. M.E. 
B. V/1. 

Hur ş it, Sait: Gaziantep'te Halk İnanmaları . H.B.H. Ekim 1933. 
C. III. S. 29 

İbni Fadlan Seyahatnamesi. Çev: (Dr.) Lütfü Do ğ an. Ilâhiyat Fak. 
Dergisi. 1954. 1-2. (59-80). 

İç Varlık: Sahibi ve Yaz ı  İş leri Md. Turgut Akka ş . Ankara 1951. S. 
1-50. 

( İ nan), Abdülkadir: "Al" Ruhu Hakk ı nda, Türk Mitolojisinde 

Kötü Bir Ruh. Türk, Tarih, Arkeologya Ve Etnografya Dergisi 
( İ stanbul) Temmuz 1933 1/1. (160-167). 

İ nan, Abdülkadir: Beltirlerde Tanrıya (Göke) Kurban Merasimi 

(Türk Ellerinde). Ç ığı r - Ankara) Temmuz 1937. S. 52. 

Inan, Abdülkadir: Gaziantep Vilifıyetinde Türkmenler. H.B.H. 
IX /102. 

İ nan, Abdülkadir:  Gaziantep Köyleri ve Barak Oyunlar ı . H.B.H. 
X/112. 

İ nan, Abdülkadir: Gaziantep'te Aleviler ve Muhtelif İnanmalar. 

H.B.H.C.X. S. 110. 

İ nan, Abdülkadir: Eski Türk Ş amanizmine Dair Yeni Tetkikler. 

H.B.H. C.II. S. 123. 
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( İ nan), Abdülkadir: Ongon ve Tös Kelimeleri Hakk ı nda. Türk 

Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi. İ stanbul 1934, Devlet 

Matbaas ı . S. II. Temmuz 1934. s. 277-285. 

İ nan, Abdülkadir: Epope ve Hârafe Motiflerinin Tarih Bak ı m ı n- 

dan Önemi. Çiğ li- (dergisi) (Ankara) I Kas ım 1938. S. 71-72. 

İ nan, Abdülkadir: Manas Destantnı n Yeni Toplanm ış  Metinlerin-

den Bir Parçası nı n Rusça tercümesi. Türk Yurdu. ( İ st). 15 /12 / 

1942. XXVI /8 (251-255) 

İ nan, Abdülkadir: Islâm Türklerinde Ş amanizm Kal ı ntı ları . Doğu 

Mecmuas ı . Zonguldak. Sonkânun 1943, S. 4. s. 17. 

İ nan, Abdülkadir: Ink m ı , Idı k m ı ? (Belleten). Ankara 1949. 

Türk Dil Kurumu Yay ımlarından C. XIII. S. 50. 

İ nan, Abdülkadir: Müslüman. Türklerde Şamanizm Kal ı ntı ları . 

İ lâhiyat Fak. Dergisi. Ankara 1952 / IV (19-30). 

( İ nan), Mü ş fika Abdülkadir: Maraş  A scletleri, Kadı nların Giyi-

niş leri, Meşgaleleri, Ziyaretgâhları , Falları . H.B.H. I Aral ık.1930 

II /14 (59-63). 

( İ nan), Mü ş fika Abdülkadir: Peygamber Yahut Zekeriya Sofras ı  
( İ stanbul Adetleri). H.B.H. I May ıs 1931. 11/19 (152-155). 

( İ nan,) Mü ş fika Abdülkadir: Cenup Vilâyetlerinde Derlenen 

Baz ı  Maddeler. H.B.H. Ekim 1933. 111/29. 

( İ nan), Mü ş fika Abdülkadir: Urfa'da Ziyaret Yerler ı . H.B.H. 

IX / 99-100. 

is/âm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi ( İ stanbul) 1953 I / 1-4. " İ stanbul 

Üniversitesi Edebiyat Fak. Yay ınlar ı ". 

Kafl ı , Kadirean: Hacer-i Esved. Din Tarihi Dünyas ı  Mecmuas ı . 

(İ stanbul) 1 Mart 1955, 1 /3. (12-13). 

Kandemir: Istanbul'da bir Panayr. İ nci (dergisi) ( İ stanbul) 8 Eylül 

1952 21-5 (43-45). 

Karahan, (Doç. Dr.) Abdülkadir: Islürniyette 40 Adedi Hakk ı n-

da. İ st. Üniv. Edebi. Fak. Türk Dili ve Edebiyat ı  Dergisi, İ stanbul 

30 Haziran 1951, C. 4. S. 3.s. 265-273. 

Kasabo ğ lu, A. Hamdi—M. Ş evki Özmen: Hârafe ve Bat ı l na-

n ı,ş lar. Diyanet İş leri Reisliğ i Mecmuas ı . (Ankara). Nisan 1956 

I / 1 (44-46). 
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Keçeo ğ lu, Diamondi: Esrar Dede. Konya (Halkevi Mecmuas ı ). 
Konya Mayıs 1940, I V / 32 (1767-1771). 

K ı rı m Atasözleri: Derl. Mustafa Berke. T.F.A. 11/26— 111/71. 

K ı rz ı o ğ lu, M. Fahreddin: Kuzeydo ğ u Anadolu'da Kullan ı lan 

Türkçe Erkek Adlar ı  T.F.A. İ st. 1949. I. C. 5. S. ve Folklor Postas ı , 

İ stanbul. Aralık 1946. II. C. 19. S. 

(Koçer), Neyyire: Roma'n ı n Çe ş me ve Meydanlar ı . (Biz Kadınlar) 
Milliyet (Gazetesi) İ st. 8/Eylül / 1957. 

Köprülü, Prof. Dr. M. Fuad: Bekta ş iliğ in Men şeleri. Türk Yurdu 
(Mecmuas ı). Ankara Mayıs 1341, C. 2. S. 8. s. 121. 

Kum, Naci Atabeyli: Teke (Antalya) Yörükleri Hakk ı nda Notlar. 

Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi. İ stanbul 1940. 
S. IV. s. 213-222. 

Kum, Naci Atabeyli: Antalya Tahtac ı larına Dair Notlar. Türk 
Tarih, Arkeolo. ve  Et. Derg. İ st. 1940. S. IV. 

Kum, Naci: Türkmen Baraklar ı  III (Anadolu Etnolojisi ve Etnog-
rafyas ı ) İş  (dergisi) İ stanbul 1948. C. XIV S. 79. 

Kum, Naci: Ruhi Tedavide, Karaca Ahmetler Hakk ı nda incelemeler, 

Düş ünceler. T.F.. C. IV. S. 94. s. 1500. 

Ku ş at, Ahmet: "Belleten'de çıkan makalelerin Bibbliyograftas ı . 
Mf. V. Tarih Vesikalar ı  (dergisi) İ stanbul Ocak 1958 2(17) s. 

Kürkçüo ğ lu, Kemal Edip: Tasavvufa Dair. İ lâhiyat Fak. Der. 
Ankara 1953 /IV. 

Levy Bruhl: iptided Zihniyet. Çev.: Halil Nimetullah (Öztürk). 
Darülfunun İ lâhiyat Fak. Mec. ( İ stanbul) Nisan 1929 III /II... 
16-58. 

Lisemizin Ba ş arı s ı , "Ş ark Telgraf" gazetesi. Mu ş  3 Mayı s 1958. Toplu 
Matbaa. 

Malinowski: İptidai Cemiyette Cürüm ve ıidetler. Çev.: Ercüment 
Atabey. Sosyoloji Dergisi. ( İ stanbul) 1942-1946. S. 1-3. " İ stanbul 
Edebiyat Fakültesi Yay ımlar!". 

Miltner, Prof. Franz: Haymana Civarı nda Bulunan Yeni Kita-

beler. T.T.A. ve Et. Derg. İ st. 1936 Devlet Mat. 

Möller, Prof. Clemens: Alman Halk Bilgisi. 7. Ankara1939, 
Recep Uluso ğ lu Bas ı mevi. 
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Musa, Carullah: Ş üliğ in Hakiki Çehresi. Selâmet (dergisi) İ stanbul 

S. 66. 

Musa Kaz ı m: Afyon, Eski ş ehir ve Civarı nda Halk İnanmaları . H.B.H. 

15 Tem 1933. 

Ogan, M. Raif: Radyoda Hevlit -Kur'an. Sebilürre ş at (mecmuas ı ). 
XI /256 (85-86) Not: Adak ve adama h.b.v. 

Olcayto: Merkez Efendi Türbesi. Hafta (dergisi) ( İ stanbul) 30 Mart 

1956 S. 13 

(Onat), Mimar Hikmet: Bekta ş ilik ve Son Bekta ş iler. Türk Yurdu 

Mec. Ankara Haziran 1928, 1/6 (16-25). 

()gel, (Prof.) Dr. Bahaddin: Selçuk Devri A ğaç Iş çiliğ i Hakk ı nda 

Notlar. Yıllık Ara ş tırmalar Dergisi. I. Ankara 1957. "A. Ü. İ lah. 

Fak. Türk ve İ slâm Sanatlar ı  Tarihi Enstitüsü Yay ı lları : 5". 

Önder, Ali R ı za: Tunceli Bölgesindeki A ş iretler ve Kabile Adları . 

T.F.A. II/48. 

Ötüken, Dr. Adnan Cahit: Darb-ı  Mesel Mecmualar ı  Kitabiyat ı . 

Ats ı z Mec. 1932 

Öz, Tahsin: Türbeler Aç ı lı rken. Tarih Dünyas ı  (dergisi). I May ı s 

1950. İ st. 2. Say ı . 

Öztelli, Cahit: Zile'de Doğ um ve Âdetleri. T.F.A. Ocak 1953. II/42. 

Pettazoni, Prof. R.: Din İ lminde Tarih ve Fenomenoloji. Çev.: 

H. G. Yurdayd ı n. ilâhiyat Fak. Dergisi. Ankara 1956/ I—IV 

(189-191). 

Pi ş irici, Tevfik: İki Evliy(ı . T.F.A. 111/56. 

Royer, Prof. Dr. Tricot: Belçika T ı bbi Folkloru. Çev. Metine 

Belger. H.B.H. C. 7. S. 83, 85, C. 8. S. 86, 87, 88, 89, 90. 

Ruhi, Sadi: Balıkesir'de Hı drellez Merasimi. H.B.H. İ st. I Eylül 

1930. S. II- 

Sakababa (Cöbekbaba) Türbesi. h. Hayat. ( İ stanbul) 21 Haziran 1957. 

S. 37. s. 10-11. 

Schimmel, Prof. Dr. Annemarie: Müslümanl ıkta Mutasafv ı -

fane Duli ve Niyâz ı n Baz ı  Safhaları . Çev.: Nurettin Artam. 

Ilahiyat Fak. Der. Ankara 1953 I/ 2-3 (209-217). 

Schimmel, Prof. Dr. Annemarie): XIII. As ı rda İ slCım Dini 

İ le Hı ristiyanlık Aras ı ndaki Münasebetler. Ankara 1953/ IV. 
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Sevgen, Nazmi: Efsaneden Hakikate (Memleket Tetkikleri) (Top-

rak) Mahsulleri Ofisi) dergisi. Ankara C S. 10. 

Seyit, İ zmir Mebusu: İçtihad ve Taklid. İ slam Mecmuas ı . İ stanbul 

1330-1332. I / 4-5. 

S ı rr ı , Numan: Erzurum Köylerinde Yaz Gezintisi. H.B.H. S. 6. 

S. 86-87. 

Sümer, (Prof) Dr. Faruk: Osmanl ı  Devrinde Anadoluda Ya ş a-

yan Baz ı  İİ çoklu Oğuz Boylar ı na Mensup Te ş ekküller. İ st. Ü. 

Iktisat Fak. Mec. 1949-1950. C. II, S. 1-4. s. 437-508. 

Sümer, (Prof). Dr. Faruk: XVI. As ı rda Anadolu, Suriye ve Irak-

ta Ya ş ayan Türk A ş iretilerine Umumi Bir Bak ış . İ stanbul Ü. İk. 

Fak. Mec. İ st. 1949-50. C. II. S. 1-4. s. 509-523. 

Ş apolyo, Enver Behnan: Etnolojik Köy Ara ş tı rmaları . Ankara'da 

Beydili A ş ireti, Türk Yurdu I, 3 (236) Eylül 1954, s. 217-222. 

Ş evket: Trabzon'da Toplanm ış  Halk Hikötyeleri. H.B.H. İ stanbul 

1930. 5. Say ı . 

Tanyol, (Prof.)Cahid: Baraklarda. Öd ve Adet Ara ş tırmalar ı . 

Sosyoloji Dergisi. ( İ stanbul) 1953. 8. S. (126-135). 

Tavil, Prof. Dr. Tevfik: Gaipten Haber; Mutasavvıflara Göre 

Gayb ı  Idrak. Selâmet (dergisi) İ stanbul) 23 Temmuz 1948 —/60 (II). 

Tazebayo ğ lu, Sait: Kilis'te Ad Verme iidetleri. H.B.H. ( İ stanbul) 

IX /99. 

Tezel, Naki: Nallıhan ve Yunus Emre. (Rivayetten Gerçe ğ e). Ülkü 

(dergisi) Ankara I May ı s 1944. C. VI. S. 63. 

Topçu, (Doç.) Nureddin: Din Psikolojisi (Psikoloji Bahisleri), 

İ slam, (Ankara.), Nisan 1956 1/1-7. 

Tökin, Fürüzan Hüsrev: Bayramilik. Türk Dü ş üncesi. İ stanbul 

1957. C. VIII. S. 5/38. s. 46-50. 

Tunç, Ali: Uş ak'ta Arife Sabah ı , Adakç ılar. T.F.A. ( İ stanbul) Eylül 

1956. IV /86. 

Tunç, (Ord. Prof.). ekip : Mistik Muhayyile. Dariil. ilüh. Fak. 

Mec. İ stanbul Aral ık 1930 IV /17 (1 /8). 

Türk Atasözleri. Derl. Naki Tezel. Ç ığı r. Ankara 1943. 

Türk Atasözleri. Derl. ve Önsözü Yaz.: Naki Tezel. T.F.A. C. IV. S. 73. 

Türker, T.: Kadı n, Fal ve Bâtı l İ tikad. Yeni İ stanbul (Gazetesi). 
İ st. 23 /2 /1952. 
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Tü-cengil, (Doç. Dr.) Cavit Orhan: İhsaniye Köyü incelenmesi. 

Sosyoloji Derg. İ stanbul 1954. Fakülteler Mat. S. 9. s. 47. "Ist. 
Ü.E.F.Y.". 

(Ugan), Zakir Kadiri: Mukayese-i Edyan İ lmi. (Fikriyat) Türk 
Yurdu. (Ankara) Temmuz 1928. 7-20. S. s. 30-35. 

Uğ ursuzluk (Avrupa ve Amerika'daki B ğ t ıl Inançlar h.) Yedigün 
Mecmuas ı . 

Uluda ğ , Dr. Ş evki: Bursa'da Tanieler—Mü ş ahede—. H.B.H. (Dergisi) 
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Allahümme salli 64 

Allankava ğı  274 

Angan 41 

Almanca 1, 309 

Almanca-Türkçe Büyük Lügat 8 

Alman Halk Bilgisi 41 

Alman Halk Bilgisi Takvimi 41 

Almanya 40, 41, 63, 323, 331 

Al Osmaniyen 103 

Alost 45 

Alp Arslan 50 

Alperenler 269 

Altayca 19 

Altı  ağaç çe şmesi 85 

Altıağaç Dedesi 55, 78, 83 

Altıgöz Köprüsü 157, 158 

Altı  Karaa ğaç 85 

Altın 12 

Altınçanak 102 

Altın Dede 209 

Altınını  sikkeletmek 289 

Altı n ve gümüş  e şyalar 257, 258 

Altıparmak Sultan 179 

Altmış  okkalık kı lı ç 188 

Aman 112 

Aman ağ acı  112 

Amanda 44 

Amand-Elingen 42 

Amasya 26, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 321 

Amasya Beylerbeyi Ş adi Paşa 162 

Amasya Emin Ş adgeldi Paş a 162 

Amasya Parkı  160 

Amasya Tarihi 162, 163 

Ambarlı  Evliya 163 

Amerika 40 

Amerika Birle ş ik Devletleri 40, 322, 331 

Amerikal ılar 131 

Amin Tepesi 99 

Amiros 176 

Ampul 63, 68, 71, 74, 78, 209, 211, 303 

Ana 256 

Anadolu 27, 32, 38, 89, 102, 110, 121, 127, 

129, 147, 149, 163, 166, 175, 187, 191, 

201, 202, 205, 230, 247, 251, 259, 269, 

296, 298, 300, 318, 319, 320, 321, 325, 

328 

Anadolu Alevileri ve Tahtac ı lar 102, 109, 254 

Anadolu Beylerbeyi 65, 75 

Anadoluda Alevi Itikatlar ı  109 

Anadoluda Alevi Köylüleri ve Bunlar ı n İ tikat 

ve A-detleri 109 

Anadoluda Dini Zümreler : Anadoluda Alevi 

Köylüleri ve Bunlar ın İtikat ve A-detleri 

109 

Anadoluda Halk Adetleri 8 

Anadoluda Nazarla İ lgidi Baz ı  Adet ve Inan-

malar 328 

Anadoluda Türk A ş iretleri 22, 125 

Anadoluda Türk Damgaları  189 

Anadolu Efsaneleri 159, 161, 164, 267 

Anadolu Etnolojisi ve Etnografyas ı  : Türkmen 

Barakları  129, 146 

Anadolu Evliyalar ı  68, 76, 121, 148, 154, 

156, 175, 185, 202, 221, 227, 233, 236, 267 
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Anadolu Halk Resimleri 265 

Anadolu Sahabeleri - Maraş  Sahabeleri 272 

Anafartalar (Cad.) 54 

Anahtar 91, 92, 227, 239 

Anavarza Kalesi 130 

Anbel de Vth 46 

And 7, 8, 9, 22, 80, 298 

An ı t (Dergisi) 8 

An ı t-Kabir ve Türbeler Meselesi 24 

Animatizm 301 

Animizm 301 

Ankara 1, 2, 5, 15, 17, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 

30, 34, 37, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 

57, 59, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 74, 75, 76, 78, 

79, 81, 82, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 

96, 100, 102, 103, 107, 108, 110, 111, 

112, 117, 118, 119, 121, 122, 124, 128, 

129, 132, 133, 140, 142, 145, 148, 152, 

153, 156, 160, 164, 165, 167, 169, 170, 

171, 178, 180, 181, 184, 185, 188, 189, 

190, 198, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 

206, 207, 208, 209, 214, 216, 218, 219, 

220, 221, 223, 229, 230, 231, 232, 234, 

237, 239, 242, 246, 251, 253, 254, 262, 

264, 266, 267, 268, 271, 273, 274, 275, 

287, 290, 291, 292, 296, 299, 319, 322, 

323, 324, 325 

Ankara 51, 54, 55, 74, 82, 100 

Ankara (Hayat Ansiklopedisi) 251 

Ankara Budun Bilgisi 8, 90, 91, 93 

Ankara'da Adakla Ilgili Sözler ve Adaklar 1 

Ankara'da Beydili A ş ireti (Etnoloji Araş t ır- 

maları) 130, 131 

Ankara'da Cenabi Ahmet Paşa Camii ve Ce-
nabi Ahmet Paşa 65 

Ankara'da Cenabi Ahmet Pa şa Camii ve Tür-
besi 65 

Ankara-Elmada ğı  Ş osesi 94 

Ankara İ löhiyat Fakültesi 1 

Ankara İ lk Çağ  Tarihi 51 

Ankara Milli Kütüphane 57, 58 

Ankara Örencik ve Ahi Köylerinin Türküleri 

132 

Ankara Rehberi 102 

Ankara Ş er'iye Sivili 130 

Ankara Tarih-Arkeoloji 51, 55, 75, 77 

Ankara Tarihi 51 

Ankara Telefon Katalo ğ u 2 

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih -Coğ rafya 

Fakültesi Dergisi 50, 94, 319, 321, 324, 

328, 329 

Ankara Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Der-

gisi I, 325, 332 

Ankara Vilayeti 51, 52, 53, 97, 100, 102, 

107, 121, 123, 124, 129, 132, 133, 142 

Ankara Vilayeti (Türkiye'nin S ıhhi ve Içti- 

mai Coğ rafyas ı) 51, 52, 53, 54 

Ankara Vilayeti Hakk ında Idari, Iktisadi, Iç-

timai, Tabii, Zirai ve Tarihi Malâmat 

(Tarihi Kı s ı m) 51 

Ankara Vilayeti Salnameleri (1300, 1307, 

1311, 1318, 1325) 52, 53, 55, 74, 97, 100, 

102, 104, 121, 122, 123, 124, 132, 133 

Ankuzu Baba 198 

Antalya 26, 170, 171, 172, 176 

Antalya Notlar ı  170 

Antalya Tahtac ı ları na Dair Notlar 172 

Apostol (Çifte Oluklar) 180 

Apti Hoca 3 

Arabana 196 

Arabi Ay 72, 227, 233, 249 

Arabistan 193, 308 

Araç 259 

Aran, Sadri 96 

Arap 14, 50, 58, 87, 122, 194, 221, 320 

Arap Baba 197 

Arapça 57, 78, 196, 272, 314 

Arap İ brahim Dede 179 

Arap Şı h 284 

Araz, Nezihe 68, 76, 121, 134, 148, 153, 154, 

157, 175, 176, 185, 202, 221, 227, 233, 235, 

267 

Ardıç ağ ac ı  35, 135, 137, 141, 142, 302, 324 

Arık, Mustafa Ârif 117 

Arıkan, Selöhattin 58 

Atıklar Yolu 99 

Arife Günü 191, 233, 290 

Âriz Baba 262 

Arkaya bakmadan eve dönme 277, 327 

Armain 87 

(Armaner) Necla 196 

Armutlu Kaphcalari 188 

Arpa 166, 230, 275, 277, 305 

Arpa, buğ day serpmek 305 

Arsakh 277 

Arseven, Celil Esad 11, 12 
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Arseven, Veysel 264 

Arslanhane 266 

Artemis 14 

Arzuhal 78, 79, 80, 90, 91 

Arzuman 256 

Asâ 134, 135, 167, 243 

A.sürı  Atika 52 

(Asarkaya) Bk. Cinlio ğ lu Halis Turgut 288 

Ashab 312 

As ım 6 

Asitane-i Aziz 205 

Asiye Abla 95 

Asiye Ebe 95 

Askere gidenler 213 

Askere veya uzak bir yere giderken hay ırlı  
yolculuklar dilemek ve kavu şmak iste ğ i 

303 

Askerlerin evliyas ı  241 

Aslan alt ından geçme 100 

Aslanbay, Muhittin 205, 206 

Aslanhane 64, 92 

Aspasya 206 

Astım 249 

Astyra 177 

Asya 297, 322 

Aş a ğı  pirler 160, 161 

Aş a ğı  Yeniköy 243 

Aşı klar Makam ı  148 

Aşı kların adak yeri 243 

Aşı k Nuri (Tokatl ı  Halk Ş airi) 278 

Aşı k Ömer 4 

A.şı kpaşa Türbesi 264, 265 

A-şı kpaşa Türbesi (K ırş ehir'de Yerlere Atfe-

dilen İnanış lar) 264 

Aşı k Pa ş a Veli 263, 264, 265 

Aşk, moral kahraman ı  215 

Aşure Çorbas ı  16 

At 14, 21, 39, 180, 198, 230, 306, 307, 324, 326 

Ata 19, 30, 326 

Atabeyli, Naci Kum 172 

Ataç, İ nal 189 

Ata Evliya 32 

Atağ  6, 7 

Atağı lık 7 

Atağ lamak 7 

Atağ lanmak 6 

Atağı & 6 

Atak 7, 21 

Ataklık 

Ata Korkut Evliya 36 

Atakurt, Midlıat 294 

Atalara Peresti ş  301 

Atalar Dilinden 56 

Atalar Sözü 56, 57, 59 

Atalar Sözü ve Osmanl ı  Tarihi ve Eski Savlar 

58 

Atalay, Besim 19 

Atasözleri 55, 56, 58, 59 

Atasözleri (bibliyografyas ı) 58 

Atasözleri 8 

Atatuğ , Kemal 51 

Atatürk 67 

Atatürk İ lköğ retmen Okulu 94 

Atay, Hüseyin 314 

At cenaze merasimi 307 

Ateh 45 

Ateş  40, 42, 134, 195, 298, 301 

Ate ş  kültü (Mum v.b.) 351 

At gibi kiş nemek 307 

At ı dık 326 

At ın kuyruğundan bir kı l 325 

Atın yelesinden bir k ıl 325 

Atina İngiliz Mektebi Senelik Mecmuas ı  87 

At kurbanı  307 

Atın ailedeki yeri 307 

Atın mirastaki yeri 307 

Atla Ilgili Ziyaretgâhlar, Adak Yerleri 306 

Atların âyinlerdeki rolü 307 

Atmak 20 

At mezar ı  230, 274, 302, 306, 307 

At Mezar ı  (Yeni Muhitu'l-Maarif) 306 

Ats ız Mecmua 58 

At taşı  306 

Auerbach, Elias 210 

Aus Siberien 35 

Avrupa 40, 41, 48, 204, 318, 322 

Ay 225 

Ayak 22, 31, 44, 45, 46, 179, 190, 191 

Ayak Dedesi 215, 216 

Ayak izi 46, 186, 198 

Ayakkab ı  152, 153, 154, 165 

Ayak Kösteğ ini Kesmek 22 

Ayaklar ı  tutmayan hastalar 262 

Ayakta durmak 313 

Ayak terlemesi 46 

Aya Parazköy Ayazmas ı  241 
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Aya Pandelimo 246 

Ayas, Nevzat, 24, 324 

Ayasofya Camii 224 

Ayaş  52, 96, 97, 98, 100, 112, 117, 134 

Ayaş  Çayı  100 

Ayaş  İçmesi 100 

Aya ş  ve Karakaya Kaplı cası , Aya ş  Hakk ında 
Birkaç Not 97 

Aya Yorgi Ayazmas ı  245 

Ayazma 82, 153, 174, 179, 224, 240, 241, 242, 
243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 318, 
323, 328 

Ayazmalar, Kaynaklar (Istanbul İ linde Yer 
Adlar ı  X) 241, 247 

Ayda 253 

Aydın 172, 253 

Aydın, Hamdi 268 

Aydoğdu 306 

Aydo ğdu (Kamusu'l-Aim) 306 

Aygır 35 

Ayin 307, 326, 328 

Ayna 171, 189 

Aynalı  Kadın 280 

Ayni, Ali 268 

Ayni Ali Camii 269 

Ayni Ali Türbesi 269 

Ayni, Mehmed Ali 66 

Ayni Zeliha Gölü 292 

Ayniyat Vergileri (Mahsulden bir k ı smım ver-

mek) 308 

Ayvalık 177 

Ayval ık Tarihi 177 

Ayvan Saray 226, 230 

Ayvansarayl ı  Hüseyin Efendi 238 

Ayva şı k Dede 103, 104, 105, 107 

Ayyalon Deresi 225 

Azaya 35 

Azerbaycan 36 

Azerbaycan Vak ıfları  37 

Azerbaycan Yurtbilgisi Dergisi 37 

Azeri 7, 37, 38 

Azeriler Camii 162 

Azeri Ş ivesinde Moğol Unsurları  37 

Azeri Türklerinde Niyet ve Fal ile Ölüm ve 

Ağı t 38 

Azık 20 

Aziz 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 148, 149, 161, 

168, 173, 174, 224, 241, 242, 245, 246, 

318, 319, 320, 323, 328 

Aziz Dede 282 

Azizeler 241, 242, 246, 247 

Azizler Günü (1 Kasım) 328 

Aziz Mahmut Hüdai 228 

Azizi (Panayia Ayazmas ı) 243. 

Baba 32, 105, 107, 114, 124, 125, 130, 147, 

163, 166, 173, 176, 177, 179, 182, 183, 

185, 187, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 

203, 204, 207, 220, 221, 222, 223, 224, 

229, 232, 240, 241, 247, 248, 253, 254, 

262, 263, 265, 267, 269, 271, 275, 276, 

277, 279, 280, 281, 284, 286, 288, 289, 

296, 299, 300, 307, 313, 321, 327 - 

Baba Abdal Musa 179 

Baba Cafer 221, 222 

Baba Gürgür 39, 40 

Baba Gürün 39 

Babailer 187, 204, 263 

Baba İ lyas 187 

Baba İ shak 163 

Baba Kuru ş  307 

Baba Kuru ş 'un Mezar ı  (Ye ş il Cennet Kara-
cabey) 307 

Baba Nahas 123 

Baba Saltuk 32 

Baba Sultan 188 

Baba Sultan Köyü 187, 188 

Babatepe 176 

Bâbil 327 

Babu 38 

Babu taşı  38 

Baca 302 

Baca oda ğı  59 

Bac ı  271 

Bacım Sultan 76, 133, 134, 135, 136, 137, 
138, 139, 152 

Bacım Sultan Türbesi 135, 136 

Bacım Sultan Vakfı  135 

Badem a ğ acı  200 

Bademler köyü 256 

Badna köyü 208 

Bağdad 90, 111, 118, 201, 202, 253 

Bağ dat Kö şkü Önündeki Dilek Havuzu 219 

Bağı rsak diiğ iimlemek 277 

Bağ lamak 155, 156 

Bağ lanmak 132, 156 
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Baha Veled 266 

Bahçe kap ı s ı  222 

Bahçekardalak köyü 101 

Bahş i 325 

Bakanlar Kurulu 25 

Bakırba ş  165 

Bakı rba ş  Tekkesi 165 

Bakı rköy 247 

Baki (Duran) 286 

Baltı  52, 100, 101, 102, 124, 171 

Miii 100 

Balaban Baba 262 

Balc ıoğ lu, Tahir Harimi 176, 313 

Balıkesir 26, 173, 174, 176, 177, 178, 180 

Bal ıkesir Tarih, Coğ rafyas ı  5, 174, 175, 176, 

178 

Bal ıkesir'de Hı drellez Merasimi 175 

Balıkesir'de K ıs ı rlığ a Dair Adet ve İ nanmalar 

175 

Balıklar 90, 291, 292, 302 

Balıkpazar ı  54, 219 

Bal ıklara Yem 305 

Bal ım Gazi 123 

Bal ım Sultan 130, 263 

Bal ı  Ş eyh 123 

Mi Mehmet Çelebi 147 

Balkan Sava şı  2, 248 

Balkayas ı  169 

Balmumu 12, 38, 43, 45 

Balum Sultan Vakfı  173 

Balya İ lçesi (Bal ıkesir Tarih ve Coğ rafyası) 
174 

Banarl ı , Nihat Sami 57 

Baraj 63 

Baraklar 129, 146, 208 

Bardakçı , Cemal 263, 264 

Bardakkıran Dede 174 

Barsak sanc ı sı  224, 241 

Basamağı  Ş erif 152 

Baskil Ilçesi 201, 271 

Basra 253 

Baş  31, 155, 179 

Ba ş  a ğ rı sı  92, 94, 95, 165, 166, 174, 207, 224, 

267, 281, 292, 302 

Başkaraağaç yaylas ı  100 

Baş ka Ülkelerde Adak ve Adak Yerleri 1 

Ba şkurtça 19 

Baş  örtüsü 227, 274, 304, 305 

&Ltd inan ış lar (Hurafeler ve Menş eleri) 332 

Bât ı l İ tikatlar (Nezir-Adak) 37 

Bâtıni 154 

Battalalt ı  semti 259 

Battalgazi 89, 206, 240, 259 

Batum 90 

Baturuk (Sakamet) 168 

Bayat Dedeleri 256 

Bayaz ıt Dede 254 

Bayezid II 160, 223, 224 

Bayındır Baba 276 

Bayrak 306 

Bayram 38, 166, 202, 233 

Bayram Caddesi 69 

Bayram Dede 97 

Bayram Gazi 151 

Bayram, Hacı  Bayram- ı  Veli 66 

Bayramc ı  Köyü 183 

Bayrami 51, 52, 88, 105, 123, 269 

Bayramilik 67 

Bayramiye 66 

Bayramiye (tarikat') 67, 99 

Bayrı , M. Halit 57, 175, 176, 178, 216, 219, 

221, 224, 229, 233, 236, 239, 241, 246, 

247 

Bazı  Ankara Köylerinde Bir Ara ş tı rma 96 

Bazilika 257 

Bazlama 118, 256, 305 

Bedeh ş an 32, 127 

Bedeviye 300 

Bedii Zaman 292 

Bedri Zaman (Bedii) 292 

Beersse 45 

Begge - Audenne 45 

Bekata, H ı fz ı  Oğuz 2 

Bekş ioğ lu, Semsettin 58 

Bektaş  123 

Bekta ş  Baba 150 

Bekta ş i 9, 32, 51, 87, 89, 131, 154, 166, 168, 

169, 170, 179, 199, 205, 208, 254, 263, 

295, 302, 313 

Bekta ş i Şairleri 8 

Bekta ş ilik 176, 263, 264 

Bekta ş ilik tetkikleri 87, 128 

Bekta ş ilik ve Edebiyat 8 

Bektaşi ta şı  208 

Bekta ş  türbesi 160 

Bekta ş  Veli Hüseyin 90, 127 
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Bektav Ata Bek Az ı l 36 

Belçika 40, 41, 42, 45, 46, 323, 331 

Beyzavi 310 

Bez 35, 47, 48, 49, 52, 54, 55, 61, 65, 73, 82, 

Belçika tıbbi folldoru 41, 42 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 101, 103, 104, 

Belger, Metine 42, 46 105, 	107, 	112, 113, 	115, 117, 120, 123, 

Belh 32 137, 	141, 	142, 159, 	160, 162, 163, 166, 

Belleten 19 175, 180, 	182, 188, 190, 192, 193, 203, 

Beltir'ler 324 209, 	211, 	212, 213, 218, 220, 229, 230, 

Belviranlı , Ali Kemal 309 231, 235, 236, 237, 242, 248, 256, 257, 

Bembeyaz Horoz 236 259, 264, 265, 266, 273, 276, 277, 278, 

"Ben dabaz oldum, oynamaz oldum, 

içerisine ç ıkamaz oldum" 284 

eller 279, 284, 285, 

325, 326, 327, 

288, 301, 

329 

304, 305, 324, 

Beni İ srail 39 

"Ben o kabirleri ziyaretten sizi menetmi ş tim. 

Onları  ş imdi ziyaret edebilirsiniz". (Hadis) 

309 

Benliler köyü 275 

Benliler Türbesi 275 

Bentderesi 81 

Berat 137 

Berberoğ lu, Nurullah 260 

Bereket 9, 118, 218 

Bergama 222, 258 

Bergama'da Köyler, Eğ rigöl 258, 259 

Berke, Mustafa 58 

Berkes, Mediha 94, 321 

Berkes, Niyazi 96 

Bertholet, Alfred 8 

Bertilie 43 

Besmele 59, 234, 250, 304 

Besni 147 

Beş  211, 216, 221 

Beş  gaib 237 

Beş ik 291 

Beş ikbaba 198 

Beş iktaş  229, 244 

Be ş ir Ağa Türbesi 239 

Beşkarde şler 271 

Beş  kuyu 42 

Beş  Ş ehir 54 

Beyaz Ş eytan 41 

Beyceli, Rag ıp 178 

Beydili 130 

Beygu, Abdurrahim Ş erif 203 

Beykoz 224, 225 

Beypazar ı  52, 53, 97, 100, 102 103, 105, 106, 

190 

Beytü şş ebab 213 

Beytü şş ebap Civarı nda Ş eyhler ve A ğ alar 213 

Bez, iplik adaklar ı  306 

Bhattacharyya, Swaprasad 47 

Bibi Ebyat 37 

Bibi Hatun 34 

Bid'at 120 

Bilâd Fars 31 

Bilâli Habe ş t 215 

(Die) Bildersprache Dschelâleddin Râmis 265 

Bilgi (Dergi) 196, 227, 280 

Bilmeli, Ömer Nasuhi 14, 16, 17, 312, 313, 314 

Binlik tesbih 200 

Binbirlik tesbih 193, 196 

Binbir Oklu Ahmet Baba 262 

1955-1958 y ı lları  ders notları  326 

Bir Edirne Seyahatnamesi 197 

Birezi Köyü 287 

Birinci Cihan Harbi 256 

Birinci Cihan Savaşı  53 

Bir iş te ilerlemek 63 

Bir tehlikeden kurtulmak 303 

Birtek, Ferit 58 

Bir yere ba ğ lı  olmayan 302 

Bismillah 194, 231 

Bizans 26, 50, 53, 98, 102, 126, 142, 149, 167, 

174, 221, 223, 239, 245, 249, 270, 294, 

300, 318, 319, 320 

Bizans imparatorluğu Tarihi 50 

Blaise-Arlon 44 

Bodi...Bodi duası  298 

Bodrumlu, Galanti Avram 51 

Boğ aziçi 225, 240, 247 

Boğmaca 92, 134, 207, 213, 302 

Boğmacalı  çocuklar 84 

Bolu 26, 137, 138, 180, 181, 182 

Bolu Salnamesi 181 

Doncuk 88, 325 

Borçlar ı  ödeme 218 
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Borçlulann Babas ı  241 
	

Burgazi ve "Fiitüvvetname"si 313 

Borght 45 
	

Bursa 4, 26, 57, 62, 78, 137, 184, 186, 188, 251 

Bo ş anmak 303 
	

Bursa Evliyaları  186 

Boynuz 157, 163, 164, 302 
	

Bursa'da Çocukluga Dair Âdetler ve .İtikatlar 

Boynuz a ğ ac ı  171 
	

186 

Boyunbaba 288 
	

Bursa'da Tânieler Müşahede 186, 187 

Bozca hastal ığı  95 
	

Bursalı  Mehmet Tahir 66 

Bozdoğ an ilçesi 173 
	

Burun üstünden keserek kanatmak 218 

Bozgeyik Dede 297 
	

Busbeck, G. de 67 

Bozkaya 256 
	

Bülbül, R ı dvan 265 

Bozo ğ lan Dede 297 
	

Bünyamin Camii 97 
Bozo ğ lan Tepesi 296, 297 

	
Bünyamin Hazretleri 96, 97, 99 

Bölcek Köy 258 
	

Bürgü 271 

Bölcek-Köy (Bergamada Köyler) 258 	Büyü 1, 268, 298, 301, 327, 328, 329 

Böyrek Da ğı  125 
	

Büyü, Bilim ve Din 329 

Brahmanizm 13 
	

Büyücülük 308 

Brahmanlar 47 
	

Büyü ve Din Probleminin Bugünkü Durumu 

Braine-le-Chatean 43 
	

329 

Brixental 41 
	

Büyükada 245 

Brusthem 43 
	

Büyük Gazete 218 

Bruxelles de Bon Secours 43 
	

Büyük İslâm İ lmihali 14, 16, 312, 314 

Brüksel 46 
	

Büyük Kaya 158 

Buda formülü 325 
	

Büyük Paskalya 294 

Buda Heykeli 325 
	

Büyük Selçuklu imparatorlu ğu Tarihi C. II, 

Budak 22 
	

İkinci imparatorluk Devri 50 

Budala 124, 125 
	

Büyük Selçuklu İ mparatorlu ğu'nun Kurulu şu 

Budalalık 45 
	

50 

Budizm 13, 328 
	

Büyük Türk Lügati 8 

Buğ a ada ğı  274 
	

Büyük veya akar bir suya dua yaz ı lı  küğı t 

Buğ a Dede 274 
	

atma 304 

Buğday 46, 166 
	

Büyük yat ır 84, 85, 86 

Buğ day serpmek 305 
	

Büzo ğ lan (Bozo ğ lan) 297 

Bugün Yunus Emre Günü 134 

Buhara 201, 226, 273 

Buhari 310, 314 

Bulgar 20, 38, 248 
	

Caferoğ lu, Ahmet 20, 37 
Bulgar da ğı  296, 297 

	
Cafer Sad ık 141 

Bulgar Bozo ğ lan Dedesi 296, 297 
	

Cahiliye Devri 308 
Bulgaristan 253 
	

Cami 11, 12, 15, 16, 24, 25, 28, 32, 33, 34, 
Bulgur 105 
	

39, 49, 54, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 
Bulgurca Köyü 256 
	

82, 94, 105, 106, 108, 113, 120, 129, 130, 
Bulgur Dedesi 105 
	

131, 155, 158, 162, 166, 174, 181, 182, 
Bulgur Pilâvı  63, 190, 306 

	
183, 184, 187, 188, 191, 196, 207, 209, 

Bulgur serpmek 304 
	

220, 223, 224, 227, 233, 234, 235, 237, 
Bulgurlu, N. 307 
	

238, 240, 246, 260, 262, 268, 269, 273, 
Bum Baba 284 
	

278, 279, 280, 281, 282, 283, 285, 286, 

Burdur 172, 189 
	

289, 292, 294, 302, 308, 319 

Burdur Folkloru Hakk ı nda 189 
	

Camide itikâf 308 
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Camii Kebir 281 

Can, B. 280 

Can gözü 254 

Canı  tez yaratmak 293 

Canik Köyü 280 

Can Kuyusu (Niyet Kuyusu) 237, 238 

Cebrail Kurban ı  93 

Cehennem Kuyusu 162 

Celâl Baba 198 

Celâleddin Abdurrahman Çelebi 160 

Celvetiye 228 

Cemalettin Efendi 263 

Cemalin senin nuru ilâhi yüzünden âlemin 

mihrile mahı  ayağı n toprağı  ey mashar ı -

men erenler ba şı nın tacı  külâhı  hem ol-

sun sana dünya ve ukba, sensin dinü 

dünya padişahı  254 

Cem âyini 255 

Cemel Vakas ı  211 

Cenab- ı  Hak 59, 60, 64, 315, 316 

Cenabi Ahmet Pa ş a, 55, 65 

Cenaze 33, 176, 191 

Cenkci Dede 158 

Cennet 31 

Cenup Vilayetlerinde Derlenen Baz ı  Maddeler 

209 

Cenupta Türkmen Oymaklar ı  8, 172, 

298 

Cermen Dini 164 

Cerraho ğ lu, İ smail 315 

Ceset 197 

Cevelânı  Dindarâne 300 

Cevher toprağı  93, 115, 167, 170 

Ceyhan İ lcesi 146 

Ceyhun 31 

Chevremort 46 

Christianity and Islam under the Sultan 87, 

128 

Cılız çocuklar 217 

Cıncıklı  Camii 260 

Ciğer 305 

Ciğer ada ğı  178, 180, 211 

Ciğ er Dede (Ci ğ er Mustafa), 178, 256 

Ciğer Mustafa (Ci ğer Dede) 256 

Cihannümâ 51, 55, 87, 125, 126 

Cihaz 32 

Cilt hastal ıkları  46 

Cimcime Sultan 121, 122 

Cin 42, 92, 93 

Cin çarpma 287 

Cini gâvur olmak 287 

Cinlioğ lu (Asarkaya) Halit Turgut 287, 288 

Cin tutanlar 287 

Cizvitler 44 

Clement XII 48 

Con of Groad 47 

Corneille-Aelbeke 45 

Cudule 46 

Cuma 63, 67, 72, 73, 77, 78, 81, 85, 145, 171, 

178, 181, 182, 188, 193, 196, 209, 210, 

211, 212, 227, 230, 233, 234, 235, 240, 

241, 256, 267, 280, 282, 287, 292, 293, 

312 

Cumartesi 175, 180, 215, 217, 224, 273, 274 

Cuma selâs ı  227, 233 

Cübbe 67, 90 

Cücük Köyü 107, 114, 116 

Cüher 150 

Cümle Kap ı sı  263, 264 

Cüz 178 

Çağatay 7 

296, 297, Ça ğ atay, Ne ş 'et 14, 309 

Çağ atay, Saadet 20, 21 

Çakaloz (Selçuk Emiri) 259 

Çakaloz Mahallesi 259 

Çaldede 95 

Çalı  89, 90, 95, 100, 179, 188, 190, 208, 277, 

302, 325, 329 

Çam 84, 107, 117, 

190, 231, 268, 

325, 328 

Çama şı r 155, 221 

Çam'dan adanmış  yiyecek ve şeritler bahsi 

( İ slâmiyetten evvel Türklerde at ın ehem-

miyet ve tarihi) 324 

Çamlıca 268 

Çamlik 141 

Çamur 100, 266, 287, 292 

Çankaya 94 

Çankırı  115, 190 

Çank ırı  Tarihi ve Halkiyat ı  8 

Çantay, Hasan Basri 309 

Çapayak Köyü 183 

164, 167, 168, 179, 189, 

274, 279, 280, 295, 324, 
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Çapraz iki kaz aya ğı  253 

Çaput 74, 95, 103, 112, 117, 208, 277, 297 

Çarp ılmak 302 

Çarp ık Tekkesi 267 

Çarşamba 91, 145, 215 

Çarşamba (Semt) 241 

Çar şaf 44, 73 

Çatalca 248 

Çatalca Vildyeti (Tiirkiyenin S ıhhi ve İçtimai 

Coğ rafyast) 248 

Çatalkaya 254 

Çatal Ş eydi 171 

Çatma 138 

Çavdarl ı , Rı za 307, 324 

Çavundur 107 

Çavu ş  Dede 158 

Çay 44 

Çayı r Kurba ğ ası  92 

Çay Mahallesi 288 

Çeki Köyü 132 

Çekil, Hasan 56 

Çelebi 33, 110, 173, 263, 267, 268, 300, 302 

Çelebi Buca ğı  124 

Çelebi Cemalettin Efendi 263 

Çelebi Gazi 191, 192 

Çelebi koyu 110 

Çelebilik 147 

Çelebi Mehmet 155 

Çeltek Tekkesi 286 

Çeltik Buca ğı  132 

Çenber 44 

Çengelköy 245, 246 

Çengelli iğne 212 

Çepniler 32, 176, 259, 295, 296 

Çepniler Baltkesir'de 176 

Çerez 184, 185, 290 

Çermik 286 

Çertepe 294 

Çeşme 42, 44, 45, 46, 47, 48, 82, 85, 100, 103, 

118, 131, 167, 169, 174, 192, 193, 198, 

200, 222, 235, 248, 260, 264, 265, 272, 

274, 278, 281, 282, 283, 301, 302, 327 

Çe şme (Kaza) 256 

Çeşme kültü 301 

Çet Deresi 95 

Çıban 99, 100 

Çıbık Çay ı  90 

Çığı r (deresi) 12, 57, 324 

Ç ıkmaz sokak 284 

Ç ıksalı n Ayazmas ı  241 

Çınar 164, 166, 178, 180, 187, 188, 235, 241, 

242, 243, 257, 274, 302, 324, 325 

Ç ı ra 256 

Çırçır Çe ş mesi 162 

Çırp ı l Dede 174 

Çiçek 206, 306, 313 

Çiçekci Kahvesi 306 

Çiçekli Baba 275 

Çifte gelinler 236, 237 

Çifteoluklar 180 

Çifte Sultanlar 223 

Çifte tosun 159 

Çilehane 67, 112, 163 

Çin 329 

Çingeneler 18 

Çiş tiye 300 

Çit 107 

Çitlenbik 104, 179, 302 

Çivi çakmak 100, 166, 212 

Çoban Ata 34, 325 

Çoban Baba 204 

Çoban Baba (Çoban Dede) Türbesi 289 

(Çoban Baba'n ın Ekmeğ i) 205 

Çoban Dede 146, 163 

Çoban Dede Türbesi 289 

Çocuğu evliyaya satmak 289 

Çocuğun ad ını  adamak (yat ır; dede.. ad ım 

doğ an çocu ğ a koymak) 304 

Çocuğu olmak 302 

Çocuğu olmayan kad ınlar 94, 95, 106, 143, 

154, 155, 208, 252, 325 

Çocuğu ölenler 208 

Çocuğu yaş amayanlar ın niyeti 303 

Çocuğun ya şayıp ya ş amıyaca ğı  281 

Çocuğunun erken yürümesini dilemek 303 

Çocuğunun toprak yeme âcletini b ırakması  
303 

Çocuğunun vaktinde konu ş ması  dile ğ i 303 

Çocuğunun vaktinde yürümesini dilemek 303 

Çocuğunun ya ş amasını  dilemek 303 

Çocuk adamak 156, 208, 289, 304 

Çocuk dileğ i 286, 287, 291, 292, 293, 297, 308 

Çocuk doğuramıyanlar 291 

Çocuk Dile ğ i Mahalli 195 

Çocuk düşürenler 208 

Çocuk kurban ı  308 
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Çocuklarının rahat uyumalar ını  temin etmek 

303 

Çocuk sahibi olmak 61, 78, 95, 101, 115, 

116, 122, 123, 132, 134, 138, 141, 146, 

155, 162, 174, 180, 186, 188, 193, 194, 

197, 209, 211, 215, 222, 247, 229, 231, 

232, 236, 241 

Çomak 243 

Çomaklı  Baba 275 

Çok semereli (polikarp) 252 

Çorap 43, 45, 46 

Çorbalık para 139 

Çorum 26, 90, 190 

Çorumda Derlenmi ş  Kelimeler 190 

Çorumlu, Ömer 190 

Çömlek açma - Mant ıfal açma 258 

Çömlek Baba 262 

Çömlek Suyu 305 

Çömlek veya testi suyunu yat ır, mezar üstüne 

dökme 305 

Çörek 182 

Çöte Köyü 123 

Çubuk 51, 52, 107, 108, 109, 110, 113, 115, 

116, 117, 131, 164, 202, 215, 223 

Çubuk Çay ı  63, 111 

Çukur 188, 228 

Çumra 267 

- D - 

Dabakhane 207 

Dabaz 284 

Dabaz tekkesi 284 

Daday 259 

Dağ  35, 48, 164, 165, 170, 171, 176, 190, 191, 

297, 301, 302, 313, 324, 325, 326 

Dağdan dağ a ünlemek 176 

Dağ  kültü 301 

Dağboğ lu, Hikmet Turhan 58, 65 

Dağ  ruhu 324, 325, 326 

Damacı , Raci 38 

Damgan 31 

Damar, Cevdet 187 

Damlalı  Taş  112 

Dana 255, 304 

Dâniş mendliler 50 

Danyal Peygamber 39 

Darbe Mesel Mecmuaları  Kitabiyat ı  58 

Darkot, Besim 50, 100 

Darülfünün Edebiyat Fakültesi Meemuas ı  307 

Darülfünun Ilahiyat Fakültesi Mecmuas ı  30, 

102, 109, 204, 254, 324 

Darülhadis 196 

Dariilmuallimin 82 

Davayı  kazanmak 303 

Davran, Bülent 8 

Davut Baba 183 

Dayı  Dilhan 259, 93, 98, 148 

Dede 33, 91, 105, 106, 107, 109, 110, 111. 

113, 114, 116, 117, 118, 123, 124, 125, 

129, 130, 131, 143, 146, 147, 156, 157, 

158, 161, 162, 165, 167, 168, 172, 173, 

174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 

186, 189, 190, 201, 204, 208, 209, 210, 

211, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 

220, 222, 227, 229, 230, 239, 240, 248, 

252, 253, 254, 255, 256, 258, 259, 265, 

266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 

274, 276, 277, 279, 280, 284, 288, 289, 

292, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 

302, 313, 321 

Dedea ğ aç 117, 120, 121 

Dede Baba 204, 280, 282 

Dede Hayr ı  258 

Dede ini 147 

Dede Kark ın 267 

Dede Kırı  267 

Dedekorkut 3, 4 

Dede Kurmas ı  75 

Dedeli okumu ş  157 

Dedemin Masalları  (Dilekler Mağarası) 3 

Dedenin topuzlu kavu ğu 156 

Dedemo ğ lu 267 

Dede Molla 267 

Dede Molla (Anadolu Efsaneleri) 267 

Dedemolla Köyü 267 

Defeten 32 

Defi hacet 282 

Defter 227 

Değnek 134, 258 

Değnekli Dede 99 

(ed) Dehr saresi (ayet 7) 309 

Deli 287 

Deliğ e bakmak 261 

Deli Hafı z 178 
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Delikli Taş  38, 39, 96, 134, 156, 178, 216, 217, 
302 

Deliktaş  256, 257 

Deliler 111, 126, 127, 128, 137, 139, 149, 152 

Deliler Kuyusu 125, 126 

Deliler Mezar ı  126, 139 
Delilik 45 

Demir 298 

Demiray, Ahmet 160, 166 

Demiray, Tahsin 24 

Demirci 269 

Demirci Dede 294 

Demirci Dede Efsanesi 294, 295 

Demircio ğ lu, Faiz 134 

Demir halka 44 

Demirkan, Abdullah 130, 131 

Demirkaynak Dede 189 

Demirköprü 145 

Demirli direğe çivi çakmak 100 

Demir taç 44, 45 

Denderbelle 45 

Denker, Arif Cemil 8 

Deniz atlas ı  48 

Derder sofras ı  63 

Derdimend 272 

Dere geçidi 276 

Dere Mahallesi 162 

Dere otu 251 

Dergâh 23, 110, 147, 148, 153, 154, 187, 196, 

265, 266, 289, 300 

Dersim 202 

Dervi ş  131, 136, 147, 151, 171, 172, 183, 189, 

204, 205, 228, 263, 297, 313 

Deryal ı  Ali Baba 241 

Destar Suyu 153, 154 

Desti 33, 175 

Desticilerin piri 175 

Destinâ Hâtun 148, 154, 155 

Desukiye 300 

Deux - Acren 43 

Devam 2 

Deve 9, 14, 192, 272 

Deve Dede 158 

Devir 47 

Devrant Baba 156 

Devrim İ lkokulu 54 

D ım D ı m Su 295 

Dımış kı  Suyu 153, 154 

D ış arı l ı  küfrü 169 

Dibek 98 

Dibekli yaylası  100 

Dieghem 45 

Dihli 32 

Dikmen 242 

Dikilitaş  Mahallesi 284, 285 

Dikmen Dede 132 

Dikmen, Gani 173 

Dil altından keserek kanatmak 218 

Dilberler Sekisi 145, 146 

Dilçin, Dehri 58 

Dileğ i yazmak 237 

Dilek 3, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 27, 28, 37, 39, 

45, 46, 47, 48, 49, 54, 59, 60, 61, 62, 63, 

64, 65, 66, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 79, 81, 

82, 92, 94, 120, 122, 125, 132, 143, 157, 

158, 162, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 

181, 182, 184, 192, 193, 194, 195, 196, 

202, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 

215, 218, 219, 220, 222, 223, 229, 231, 

232, 234, 235, 237, 240, 241, 246, 248, 

249, 252, 254, 255, 256, 257, 259, 260, 

261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 272, 

274, 275, 277, 278, 279, 280, 283, 284, 

286, 288, 292, 295, 299, 301, 302, 303, 

305, 308, 310, 311, 316, 317, 318, 328, 

329, 332 

Dilek ağ ac ı  180 

Dilekçe 78, 266 

Dilek havuzu 219 

Dilek kuyusu 229 

Dilek kuyusu (Cehennem kuyusu) 162 

Dilek mağ aras ı  4 

Dilek (Adak) Tepesi 180 

Dilek ta şı  38, 264 

Dilekler Mağarası  (Dedemin Masalları) 3 

Dimetriyos Ayazması  241 

Din Fenomenolojisi 229, 301, 322, 326 

Dinler Tarihi 60, 75, 90, 93, 102, 105, 148, 

155, 163, 229, 247, 257, 269, 301, 322, 

326, 327, 332 

Dinler Tarihi Notlar 327, 329 

Dinler Tarihine Giriş  326 

Din Psikolojisi 247, 320, 322, 326, 329 

Din Psikolojisi (Saha, Kaynak ve Metod 

Üzerine Bir Deneme) 326 

Din Psikolojisi Notları  (1955-1957) 326 
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Din Psikolojisi Semineri 332 

Din Terbiyesi ve Bcit ı l İ tikatlar 196, 227, 280 

Dinsiz adak 308 

Din ve Majik Tahlili (Dinler Tarihi Takrir- 

leri) 329 

Dip Hac ı  Köyü 90, 166 

Direk 106 

Diş  ağrı s ı  48 

Divâne 155 

Divâni 147, 155 

Divanü Lugat'it-Türk 19, 20 

Divanyolu 220 

Divle Nahiyesi 297 

Diyanet İş leri Reisliğ i Mecmuas ı  315 

Diyarbak ır 26, 193 

Diyar- ı  Rum 127 

Diyet 6, 92 

Dizanteri 44 

Dobada, Mehmet 56 

Doğan Donu 127 

Doğ an, Lütfü 30, 310, 317 

Doğ rul, Ömer R ıza 31 

Doğu 24 

Doğ u Dergisi 325 

Doğ u illeri ve Varto Tarihi 276 

Doğum 327, 328 

Doğum Âdetleri 327 

Doğu Romalı lar 276 

Doğurmak 63 

Doksat, Recep 151 

Dokuz (sayı sı) 23, 43, 214 

Dolmabahçe 240 

Dolu adağı  255 

Dolu ve meze 254 

Domuz yağı  46 

Don 115 

Bölüm Baba 207 

Dönbaba 284 

Dönen Ta ş  ve Dilek 196 

Dördüncü Vak ıfhan 222 

Dörtbin dörtyüz k ırkdört tabakat ı  erenler 187 

Dört türbe 190 

Dörtyol 302 

Dörtyol Ada ğı  60 

Dörtyüz kırkdört eren 187 

D n a 14, 36, 41, 43, 44, 45, 47, 54, 60, 62, 

63, 64, 66, 69, 71, 73, 83, 90, 94, 95, 98, 

101, 103, 106, 112, 114, 115, 117, 118, 

122, 132, 134, 142, 145, 150, 158, 164, 

167, 177, 178, 181, 182, 183, 185, 187, 

191, 194, 195, 196, 199, 204, 208, 211, 

212, 213, 214, 220, 222, 223, 224, 227, 

230, 232, 233, 234, 235, 239, 240, 244, 

245, 250, 251, 257, 261, 265, 266, 268, 

269, 271, 273, 274, 277, 284, 286, 298, 

304, 311, 315, 316, 317, 322, 323, 324, 

325, 327, 328, 329 

Duahan 185 

Dua ta şı  178 

Dua tepe 212 

Dua yaz ı lı  kâğı dı  yutmak 327 

Duğ lu Baba 187 

Dul kadın 92 

Duman Ağ a 132 

Duran (baki) 286 

Durasan Dede 146 

Durasan Dede Köyü 146 

Durdu 208 

Dur Hasan Baba 111 

Dur Hasan Dede 253 

Dur Hasan Köyü 253 

Dursunbey Kasabas ına Ait Birkaç Not 178 

Durub- ı  Emsal-i Osmaniye 56, 57, 58 

Durub-i Emsal-i Türki 58 

Dut ağ acı  118, 121, 164, 201, 211, 212, 263, 

302 

Dutluca (Gelves) 171 

Dutluk 174 

Düdük karyesi 110 

Düğ me (sedef) 88 

Düğüm 46, 311 

Düldül 163 

Dümbelek 67 

Dünkü-Bugünkü Akhisar (Tarihi, Co ğrafyası , 

Folklorü) 269 

Dünyas ını  değ iş tirmek 272 

Dünya ve Âhiret Sultanl ığı  111 

Dü şek 208 

Düzce 183 

Düzce Köyü (Düzce) 203 

Eba Eyyüb 222 

Ebced 23 

Eber Gölü 157 
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Ebubekir (Hz.) 192, 211 

Ebu Cehil 169 

Ebu Davud 314 

Ebu Dülef Seyahatnamesi 30 

Ebuhas Köyü 102 

Ebu Hüreyre 310 

Ebu İ srail 312 

Ebu Vefai Bağ dadi 187 

Ebülfeyzi 35 

Ebüzziya Tevfik 56, 57, 58 

Ecdada Peresti ş  301 

Ecdat ruhlar ı  329 

Edincik 238 

Edip Ali Baki 148, 149 

Edirne 196, 197 

Edirnekap ı  232 

Edremit 175, 176, 177, 178, 179 

Edremit 177, 179 

Edremit A:Jetleri 177 

Edremit Cami ve Yat ırları  179 

Edremit Coğ rafyas ı ndan Yapraklar 177 

Edremit Tarihinden Yapraklar 177 

Edremit Yat ırları  178 

Efendi 33, 267 

Efes 257 

Efraim dağ lığı  226 

Efsaneden Hakikate ( Memleket Tetkikleri) 202 

Egemen, Bedi Ziya 1, 47, 326, 332 

Eğ ridir Gölü 216 

Eğ rigöl ( Bergama'da Köyler) 258 

Eğ rigöl Köyü 258 

Ehl-i keramet 170 

Ehl-i kubur 197, 314 

Ekmek 12, 42, 44, 92, 118, 148, 205, 250, 251, 

275, 305 

Ekrem Reş it 170 

El 31 

Elâzığ  26, 197, 201, 271 

Eletz ığ  Dinin Coğrafi, Zirai, Ticari Tarih, 

Nüfus ve Jeolojik Durumu 197 

Elek 222 

Elekli Baba 222 

(Elemente de Religions Geschichte) Die Religion-

en und das Heilige) 325 

Elenora 206 

Elevit Köyü 277 

Elham 54, 63, 76, 91, 157, 197, 236, 254 

El Hamza, 184 

Eliade, Migea 325 

Ellignies 44 

Elmada ğı  94, 95 

Elmalı  172 

Elvan Köyü 94, 169, 321 

Elvan Köyünde Sosyal Bir Ara ş t ı rma 94, 321 

Emen Ağ ac ı  112 

Emir (ye ş il örtü) 270, 271 

Emir Ahmet Dede 284 

Emir Buhari 230 

Emirbur Dağı  263 

Emir Dede 97 

Emir Gazi 50 

Emir Haydar Köyü 147 

Emir-i Hacc 65 

Emir Oğulları  253, 256 

Emir Sultan 185, 186, 248 

Emrem Sultan 133, 134, 135, 136, 137 

Emrem Sultan Kariyesi 133, 134, 135 

Emr-i Ömer 271 

Emrullah Efendi 306 

Emzikli Kad ınlar 99 

Enbiya 39 

Encik Dede Sultan 132 

Encyclopaedia Britannica 18 

En Eski Türk Savlar ı  (Divan- ı  Lugat'it-Türk' 

ten Derlemeler) 58 

English Persian Dictionary 8 

Engürü 55, 87, 90, 125, 126 

Erdede Sultan 54, 55 

Ensar 312 

Erdek 180 

Erdim, Kadri 287 

Ere ğ li (Karadeniz) 294, 295, 296, 297 

Eren(ler) 10, 28, 76, 99, 105, 111, 112, 123, 

134, 135, 136, 142, 148, 153, 155, 170, 

174, 181, 187, 201, 204, 226, 254, 295, 

267, 275, 276, 295, 299, 300, 318, 321, 

326 

Erenlerden Zekeriya 99 

Erensoy, M. Nuri 268 

Ergin, Muharrem 4 

Ergun 268 

Ergun Çelebi 268 

Ergun Tekkesi 268 

Erim, H ı fz ı  177 

Erken yürüyemiyen çocuklar 152 

394 



Ermeni 51, 53, 82, 124, 159, 198, 199, 200, 

242, 287 

Ermeni Ada ğı  82 

Ermeni Kilisesi 82 

Ermeni Mekâno ğ lu 159 

Erlik 326 

Eroğ lu, Zekâi 273 

Ersandık 169 

Ersultan 55 

Erş  6 

Erten, Azize 227, 229, 230 

Ervaha peresti ş  331 

Ervaha Peresti ş  (Tarih-i Edyan) 331 

Eryatar 55 

Erzen, Afif 51 

Erzincan 90, 202 

Erzurum 137, 202, 203, 225 

Erzurum 203 

Erzurum Köylerinde Yaz Gezintisi 202 

Erzurum, Tarihi, Anaları , Kitabeleri 203 

Esad Efendi 6 

Esad Efendi Kitaplığı  314 

Ese ( İ sa) Baba 279 

Esenpark 80, 82, 221 

Esen, Salih 294 

Eser Baba 276 

Eshab 315 

Eshab- ı  Kehf 215 

Eski Ahit 210 

Eski Bir Türk Halk Hekimi; Karacaahmet ve 

Delileri Tedavi Yurdu 149 

Eski Malatya 271 

Eski Ocak Yeri 262 

Eski-Oğ uz (Arsakl ı -Part) Hemş enliler 277 

Eskişehir 26, 79, 90, 110, 137, 152, 157, 204 

Eskişehir 204 

Eski T ı bbi ve içtimai Folklorumuza dair Kü-

tahya'da inanmalar 268 

Eski Türk Yaz ıdan 21 

Esnafın Pe ş temal Ku ş anmas ı  186 

Esselâmün aleyküm 234, 254 

Esselâm ey miri bab barigâh ı  Kibriya, esselâm 

ey can Hüdayi der tariki evliya, esselâm 

ey sahibanı  şeriati alıdü murteza, esselâm 

ey tâbiam şeriat' Mustafa, bercemali 

Zâtı  pâki âliabâra Salavat 254 

"Esselâmü aleyküm ey erenler, can gözü ile 

daim hakk ı  görenler, dünya varl ığı nın 

terkin kıhnlar (Teveffe ıd müslimen ve 

el-hikm bissâlikin) Bercemali Zât ı  Pâk" 

254 

Esselâmü ya ey ehl-i kubur 197 

Eşarp 305 

Eş ik 134, 135, 136, 160, 264 

Eşma kazas ı  149, 269 

Eş refoğ lu 130, 131, 151 

Eşref Sultan 150 

Eş taol 210 

Et 326 

Etibank 133 

Etimesut 94, 143 

Eti Sokağı  83 

Etlik 82, 242 

Etnografya Müzesi 54, 65, 128, 206, 271 

Etnografya ve Folklor K ı lavuzu 57 

Etnoloji Köy Ara ş t ırmaları , Ankara'da Beydili 

A ş ireti 130 

Eutropie 43 

Ev adağı  232 

Ev almaz 63 

Evcik 254 

Evedik Köyü Mor ıografisi 96 

Evkaf idaresi 24, 135 

Evlât adamak 14 

Evlendirmek 302 

Evlenmek 61, 63, 122, 158, 159, 182, 193, 

197, 202, 211, 229, 230, 231, 235, 236, 

240, 241, 257, 259, 273, 278, 285, 295, 

302, 315 

Evliya 8, 9, 10, 11, 15, 18, 24, 25, 26, 28, 33, 

36, 37, 39, 48, 75, 77, 82, 83, 91, 92, 94, 

96, 97, 100, 105, 118, 121, 129, 134, 136, 

145, 147, 148, 152, 164, 168, 170, 174, 

175, 176, 180, 184, 186, 187, 188, 190, 

200, 201, 203, 209, 219, 231, 232, 235, 

239, 244, 254, 255, 260, 261, 266, 267, 

268, 269, 272, 273, 275, 280, 287, 289, 

295, 297, 299, 300, 301, 302, 309, 313, 

314, 318, 319, 320, 321, 322, 325, 328 

Evliya Çelebi 33, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 

65, 67, 86, 87, 97, 102, 108, 111, 122, 123, 

124, 129, 133, 145, 148, 163, 198, 205, 

237, 238, 247, 273, 320 

Evliyadağı  203 

Evliya kavak 325 
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Evliya Menkabeleri ( İstanbul Kütüphaneleri 

Tarih-Coğrafya Yazmalart Kataloğ u) 28 

Evliya perestlik 301 

Evliya selvisi 239, 305 

Evliya Tezkireleri ve Menkabeleri 28 

Evliya türek (evliya kavak) 325 

Evliyaullah 133, 289 

Evliya ziyareti 309 

Ev modeli 197, 228 

Evren, Afif 266 

Evren, Turgut 3 

Evrermar Russon, Russon les Tongres 42 

Ev sahibi olmak 231, 240, 241, 303 

Ex-voto 12 

Ey kuzu 198 

Eyliil 176, 178 

Eyüp 54, 67, 237 

Eyup (semt) 239, 247 

Eyup Kuyusu 239 

Eyup Peygamber Makam ı  294 

Eyup Sultan 232, 233, 234, 236, 239, 246 

Eyup Türbesi 220, 228, 236, 239 

Ezan 72, 74, 119, 150, 196, 250, 251, 270, 290 

Faika tsamettin 185, 186 

Fakirane Peygamber Sofras ı  250, 251 

Fakir birisini beslemek 304 

Fakir birisini giydirmek 304 

Fakirlere para vermek 312 

Fal 35, 38, 40, 112, 145, 146, 272, 301, 327, 

328, 331 

Falcı lık 308 

Fal ta şı  112 

Fallüs kültü 271 

Fanile 162 

Fars 31 

Farsça 8, 57 

Farz 312, 316 

Fatıma (Hz.) 37 

Fatih Ahmet Herberdi (Harputi) 198 

Fatih Ahmet Türbesi 198, 199, 200 

Fatih semti 230 

Fâtih (Sultan Mehmed II) 221, 222, 223, 234 

Fâtiha 77, 84, 105, 120, 143, 157, 209, 212, 

220, 221, 224, 238, 250, 254, 261, 264, 

278, 284, 295, 300, 309  

Fatma Ana 268 

Fatma Hatun 275 

Felç 44, 100, 189, 195, 211, 258, 261, 262, 287, 

302 

Fena yollardan, ş eytanın şerrinden halâs 

edilmek 303 

Fenerli Dede 165 

Ferah Diba 219 

Ferheng-i İngilisi Farsi 8 

Ferman. 130 

Ferti Dede 172 

Fes 212 

Feseli 37 

Fetiş  326 

Feti ş izm 156 

Fıkıh 130 

Fındıcak Türbesi 182 

Fındık 305 

Fırancala 72 

Fırat 202 

Fırat, M. Ş erif 276 

Fırıncı  Baba 221 

Fıt ık 45, 305 

Fievre Aphteusee 42 

Fievre Tierse 42 

Firig 50 

Filistin 224, 225 

Folklor 26, 38, 41, 97 

Folklor Postası  2 

Fonata di Trevi 47 

Forannan-Waulsort 43 

Fransa 40, 46, 47 

Fransı z 213 

Fransı zca 57, 309 

Furuni Dede 148, 156 

Fuzuli 4 

Gaaş  Dağı  226 

Gaipten haber almak 237 

Gaipten saz çalkmak 277 

Galata 219 

Galatasaray 223, 224 

Galatasaray Tarihi 224 

Galatasaryl ıların sembolü 223 

Galatlar 50 

Ganaim kurban ı  308 

396 



Gani Baba 164, 167 

Garaj sahibi olmak 303 

Garb "Lehçesi" 7 

Garip Dede 248 

Garip Hüseyin Baba 200 

Gaygusuz Sultan 179 

Gayri muayyen 312 

Gazi 267, 296, 299 

Gaziantep 26, 207, 208 

Gaziantep Köyleri ve Barak Oyunlar ı  208 

Gaziantep'te Ad Verme A -detleri 208 

Gaziantep'te Aleviler ve Muhtelif İnanmalar 

208 

Gaziantep'te Halk İnanmaları  207 

Gaziantep Vilâyeti (Türkiyenin S ıhhi ve Iç-

timai Coğrafyası) 207 

Gazi Celal 178 

Gazi İ lyas 178 

Gazi Hasan 280 

Gaziler 179 

Gaziler Helvas ı  178 

Gazimihal, Mahmut Rag ıp 58 

Gazlı  Göl 149, 159 

Gebe kadınlar 233, 237 

Gebelik 46 

Gebelik zaman ı  289 

Gebe sakızlık 141 

Geçmi ş  zamanlarda Isparta'da Halkın Inandığı  

Baz ı  Hurafeler 217 

Geiselberg St. Wolfgang 41 

Geisenriet 41 

Geldani 14 

Gelenek 296 

Gelgiras 166 

Gelin bebekler 265 

Gelin giresi 165 

(d (das) Gelübde im Türkischen Volksglauben 

(das) Gelübde nach iilterer Arabischer Auffas-

sung 308 

Gelves 171 

Gemlik 188 

Gemlik Tarih ve Co ğ rafyası  188 

Genceli-Gençali 218 

Gençali-Genceli 218 

Genç Osman 118 

Gene Adana ve ( İ zmir-Narl ıdere) Alevfieri 

Hakkında 254 

Genevieve 43 

Ceographical Magazine 

Gerard-Huy 44 

Gerçek, Selim Nüzhet 56, 224 

Gergides 165 

Gergiras 166 

Gerze 10 

Geyik 143, 155, 183, 187, 188 

Geyik başı  155 

Geyik boynuzu 112, 155, 157, 158 

Geyik kafas ı  297 

Geyikli Baba 187, 188 

Geyikli Sultan Baba 187 

Geylâni Tarikatı  278 

Gibeon 225 

Gijgij Baba 288 

Girit 171, 320 

Godelieve-Ghistelles 44 

Goot 37, 38 

Gottschalk, Walter 308, 309 

Göbek atma ada ğı ; 3 ilâ 40 göbek atmak 305 

Göbek atmak 9, 10, 11, 18, 146, 232 

Göbekbaba (Saka Baba) 232 

Gök (Tanrı) 324 

Gökalp, Mehmet 213 

Gökalp, Ziya 307, 324 

Gökçebağ  (Tirke) Köyü 100 

Gökçeli 130 

Gökçen, İ brahim 38, 176, 269 

Gökmedrese 281 

Gökmedrese Mahallesi 162, 163 

Gök-saray 34, 35 

Gök tanrı m 35 

Göktaş  34, 35 

Gökyay, Orhan Ş aik 4 

Göl 292, 301, 302 

Gölde yıkama 216 

Gölgelenmemek 312 

Göl kültü 300 

Gölpınarli, Abdülbaki 22, 66, 131, 134, 154, 

155, 265, 313 

Gömlek 92, 162, 216, 292, 304 

Gömlek giyme 292 

Gömlek sallama 73, 74, 304 

Gönen 174 

Gördek 169 

Göz Ayazmas ı  248 

Gözcü Baba 151 

Göz çarp ı lması  189 
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Göz de ğmek 164 

Göze, Ergun 272 

Göz hastal ığı  210 

Göz p ınar ı  100 

Göz Pınarı  Dedesi 100 

Gözsuyu 248 

Grandriex 44 

Gregoriyen 51 

Grek 13 

Gubaydulin K.S. 37 

Gudule-Eecloo 42 

Gulu Köyü 164 

Gulyabani 41 

Gübre 305 

Gücük (Güdük) minare 287 

Güdük Minare 284, 287 

Güdül 117, 118, 120, 121, 148, 164, 246 

Güdül Bey 117 

Güdüm Sultan 100 

Güher 115 

Gül 302 

Gül adağı  258 

Gül Ali Baba 166, 167 

Gülâp 31 

Gülbaba 107, 108, 109, 116, 223, 262 

Gülbaba Türbesi 320 

Gülbank 179 

Gülekli, Nurettin Can 51, 55, 75, 77 

Güleşçiler tekkesi 55 

Güllelibaba 271 

Gülşehri 263 

Gültekin, Hakk ı  252 

Gülü nâzikter 75 

Gümüş  12 

Gümüş lü Kümbet 203 

Gümüş lüzade Ahmet Pa ş a 160 

Gümüşlüzade Pir İ lyas Çelebi 160 

Gümüş lüzade Pir Ş ecaeddin İ lyas 160 

Gümüş  sakalar ı  238 

Gümüş  suyu 238 

Günalp, Ziya 58 

Günde ş li 130 

Gün dönümü 9 

Gündüzalp 103, 106, 306 

Günesen, Fethi 278 

Güneş  224, 225 

Güne ş i durdurmak 224 

Güne ş te durmak 312 

Güney 295, 296 

Güney, E. Cem 3 

Güneydoğu 193 

Gürdede 169 

Gürdek 169 

Güre Ba ş a (Çam ağ ac ı ) 179 

Güre köy 175 

Güre Köyü 179 

Gürol, Ender 329 

Gürp ınar, Hüseyin Rahmi 3 

Gürsu Buca ğı  187 

Gürsu Nahiyesi Monografyas ı  187 

Gürz 155 

Güven. Koler 210 

Güvercin donu 127 

Güvercinlik 253 

Hac 67, 84, 93, 97, 184, 283, 303, 308, 315 

Hacatlar ta şı  38 

Hacatlar tepesi 38 

Hacca gitmek 303 

Hacdağı  288 

Haceri Es,;et 131, 270 

Hacet 4, 11, 90, 107, 136, 232, 299, 315, 317 

Ilâcetçi 155 

Hacet kanı  171 

Hacet namaz ı  136 

Hacet penceresi 232 

Ilâcetp ı nar 286 

Hacet Tepe 77 

Hacı  45, 160, 166, 171, 176 

Hacı  Ahmed (İğ neli Baba) 201 

Hacı  Ahmet Sultan 268 

Hac ı  Bayram Camii 67, 94 

Hac ı  Bayram Semti 83, 84, 239 

Haci Bayram Veli 66, 67, 71 

Hac ı  Bayram ı  Veli 25, 52, 54, 55, 66, 67, 68, 

69, 70, 74, 75, 77, 78, 81, 83, 93, 94, 96, 

97, 101, 180, 181, 271 

Hacı  Bayram Veli Münaka şaları  Münasebetiyle 

67 

Hacıbekta ş , 11, 110, 263, 291 

Hacı  Bekta ş  Baba-i Veli 160 

Hacı  Bekta ş  erkan ı  291 

Hacı  Bekta ş  Ilçesi 277 

Hactbektaş 'ta İntizar Günleri 263 
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Hambekta ş  Taşı  263 

Hacı  Bektaş  (Veli) 110, 111, 112, 114, 127, 

128, 129, 130, 131, 263, 264 

Hacı  Bekta ş  Veli 277 

Hacıdede yat ır ı  95 

(Hacı) Emiroğullar ı  256 

Hac ı  İ brahim Efendi 99 

Hac ı  İ brahim Efendi, Vâiz 294 

Hacı  İ brahim Hakk ı  Efendi 200 

Hacı  kadın 185 

Hacı  Kalfa (Kâtip Çelebi) 320 

Hacı  külâhı  68, 69 

Hacılar Köyü 129 

Hacılar Köyü 129 

Hac ı  Memi Mahallesi 99 

Hacim Sultan 291 

Hacı  olmak 303 

Hacı  Osman o ğ lu Mustafa 159 

Hacı  Oiner ağ a 131 

Hacı  Ömer efendi 200 

Hacı  Ömer Hüdayi Baba 200 

Hac ı  Taş  Bekir Oca ğı  292 

Hac ı  Tuğ rul 178 

Hacıveli 166 

Hacı  Veli Sultan Köyü 165 

Hacı  Veli yatırı  165 

Hac Süresi (âyet 29) 309 

Hac Yolu 48 

Haç 208 

Haçlı  Kuvvetleri 50 

Hadım Baba 248 

Hadımköyü 248 

Hadikatül Cevami 238 

Hadikatül Evliya 67, 299, 300 

Hadis 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315 

Hadis Notları  309 

Hafı z Dede 178 

Hafızgil, Mehmet 282 

Hafta (dergi) 227, 228, 229, 230 

Hak Dini Kur'an Dili 14, 16 

Hâki Baba 39 

Hakikat 187 

Hâkirn Dede 293 

Hâkim Hatun 37 

Hetkimler Kitab ı  200 

Hakkâri 213 

Hak Tealâ 16, 57, 313, 314, 316 

Hal 54, 55 

Halet Efendi Kitapl ığı  314 

Hah 233, 305 

Halıcıoğ lu 220 

Halife 90, 111, 112, 123, 153, 173, 194, 291, 300 

Halifet Gazi (Hilfet Gazi) 163 

Hâlik 316 

Halil Dede 124, 125, 128, 129 

Halil İbrahim Camii 294 

Halilürrahman 291 

Halilürrahman Camii 292 

Halilürrahman Gölü 291, 292, 302 

Halim o ğ lu 297 

Halk A-det ve Inançları  175, 176, 178 

Halkalı  160 

Halkalı  Dede 161 

Halk Bilgisi Haberleri 8, 22, 41, 42, 57, 58, 

62, 64, 78, 152, 170, 175, 178, 180, 186, 

187, 190, 191, 202, 207, 208, 209, 216, 

217, 229, 239, 250, 268, 272, 280, 292 

Halk İçin Atalar Sözüne Tatbik Edilmi ş  Ruhi 

Bilgiler 56 

Hallac- ı  Mansur 208 

Halveti 105, 180, 222, 226, 282, 288, 300, 314 

Hamam 268, 302 

Hamamın tavafı  207 

Hamam külhamna gübre atmak 305 

Hamamönü 54, 207 

Hamdi 114 

Hamdi Sultan 110 

Hamdullah 114 

Hamdullah Baba 163 

Hamile Kad ın (Lohusa Sultan) 232 

Hamur 137, 138 

Hamursuz Da ğı  273 

Hamursuz Dede 273 

Hamursuz Tepe 273 

Hamza 123 

Hamza Baba 262 

Hamza Sultan 135 

Han Ç ıngız 36 

Handwörterbuch des Deutschen Aberglaubens 

18, 40, 41 

Handwörterbuch des Islam 308 

Hapishane 65 

Hapisten kurtulmak 303 

Haral Nahiyesi 208 

Harami Köyü 141 

Harmup Ağac ı  214, 302 
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Barpte (dü şük) kalmak ( şehit) 168 

Harput 197, 198, 200 

Harput Caddeleri 201 

Harput Yollar ı nda 197, 199 

Harva, Uno 307, 324 

Hasan (Hz.) 223 

Hasan Baba 132 

Hasan Basri 149, 297 

Hasan Bey Bahçesi 211 

Hasan Çavu ş , Hoca 190 

Hasan Dede 94, 95, 123, 129, 131, 142, 145, 

146, 171, 187, 202, 234, 253, 277 

Hasan Dede Camii 129, 130 

Hasandede Köyü 51, 110, 113, 123, 125, 129, 

131, 202 

Hasandede Pınarı  95 

Hasan Dede Türbesi 130, 131 

Hasan Dede yat ırı  95 

Hasan Dede Zaviyesi 130 

Hasan Deresi 95 

Hasan Efendi Mahallesi 217 

Hasan Fak ı  Zaviyesi 130 

Hasan Fehmi 64, 78 

Hasanoğ lun 2, 94, 95 

Hasano ğ lan Köy Enstitüsü 94 

Hasanoğ lan Köyü'nün iş timai-iktisadi Yap ısı  
95, 322 

Hası r 43, 46, 313 

Hasköy 241, 246 

Hasluck F.W. 87, 128, 318 

Hasrete kavu şma 116 

Hastalar ı  üfleme 308 

Hastalar ı  üfürmek 308 

Hastalar ı  okuma 308 

Hastalıklardan kurtulmak 302 

Hastalık ruhlar ı  327 

Hâtemdede 271 

Hatim duas ı  250, 251 

Hatim indirmek 9 

Hatm-i Şerif 55 

Hattabi 310 

Hatuniye Camii 268 

Havadis 202 

Havan sesi 293 

Havlu 162, 191, 239 

Havlu ada ğı  305 

Havlucu Dede 239 

Havuz 186, 268, 302 

Hayat (mecmuas ı) 109, 232 

Hayat Ansiklopedisi (Ankara) 51, 289 

Hayat Ekibi Mucize Yaratan Mukaddes Suyun 

Başı nda 257 

Hayattan Çizgiler-Tanıd ıklanm 189 

Haydar Çavu ş  169 

Haydar Dede 124, 125, 127, 128, 129, 131 

Haydar Dede Köyü 125, 131 

Haydarhan 203 

Haydar Hoca 90 

Haydar Sultan 91, 125, 126, 127, 128, 131, 

152 

Haydar Sultan Tekkesi 128 

Hayderi 131 

Hayı r 176, 311 

Haymana 52, 53, 102, 121, 122 

Haymana Civarında Bulunan Yeni Kitabeler 

102, 122 

Hayran Bal ı  149, 151 

Hayran Veli 157 

Hayrettin Abidin 51 

Hayreddin Çelebi 160 

Hayri Kayran 99 

Hayriye Hanım 199 

Hayvan Hastal ıkları  302, 306 

Hayvan Totemleri 307 

Hayvanların hastalıktan, satıcıdan kurtulmas ı  
niyeti 303 

Hayvanlarla ilgili inançlar 301 

Hayy (daimi diri) 22 

Ilâzin 310 

Hazine-i Ravza 31 

Hazreti Ali'nin izleri 63, 260 

Hazreti Be ş ir Mezar ı  325 

Hazreti Cafer Kap ı s ı  221 

Hazreti İ brahimin Be ş iğ i 291 

Hazreti Mevlana'nın Torunlarından Sultan 

Divani 154 

Hazreti ökka ş  209 

Hazreti Pir 127, 130 

Hazreti Sultan Divani Muhammed Efendinâ 

154 

Hazret Ş ah Zinde 36 

Hediyye adak 313 

Heilige Quelle (die Religiösen Vorstellungen 

der Altaischen Völker) 324 

Helenistik Ça ğ  50 

Helke 91 

400 



Helva 16, 72, 166, 178, 179, 241, 261, 262, 

276, 283, 304, 316 

Helva ada ğı  60, 240, 304 

Helva Baba 262 

Helvac ı  Baba 240, 241, 261 

Helvac ı  Babanın Bo ş  Mezar ı  Ziyaretcilerin 
Ak ı nına Uğ ruyor 241 

Helvacı  Sokağı  261 

Helvan ın Piş irilmesi "Nezir-Eyvallah suretiyle" 

(Hediyye adak yoliyle) (Tarikatlerin, Ta-

rihine Toplu Bir Bak ış ) 313 

Her Bak ımdan Malatya, Besni 294 

Herenthout 42 

Her Hafta 239 

Herhangi Bir Engelden Kurtulmak 303 

Herhangi bir yer 302 

Harfi Sous-Poederle 45 

Her nevi dilek 302 

Her nevi murat 302 

Her nevi niyet 302 

Her Sualin Cevab ı  202 

Heykel 327, 328 

Hıdı r Baba 173, 197 

Hıdrellez 38, 78, 141, 175, 180, 258, 259, 273, 

302, 305 

Hıdrellez Ada ğı  302 

Hıdırlık Camii 191 

Hıdırlık Semti 191 

Hıdı rlık Sultan 191 

Hıfız 178 

Hını s 276 

Hırçm çocuklar 211 

Hıristiyan 11, 12, 38, 39, 46, 51, 67, 98, 115, 

121, 131, 138, 144, 161, 167, 168, 169, 

173, 174, 199, 207, 220, 223, 2,24, 240, 

241, 242, 243, 244, 249, 251, 257, 258, 

265, 294, 318, 319, 320, 328 

Hıristiyanlık 11, 14, 34, 38, 44, 161, 167, 

251, 257, 328 

Hırka (köy) 166 

Hırkatepe Köyü 106 

Hırkayı  Şerif 219 

Hırlas Köyü 170 

Hızır 270 

Hı zı r Baba 200, 262 

Hızır-Bali (Bal ım Sultan) 263 

Hızır Dede 132 

H ı zır Direk 281 

Hızır İ lyas 177 

Hızırlık 191 

Hızırlık Tepe 165 

Hicaz 6, 49, 166, 185, 201, 202, 315 

Hiç Bilinmiyen Bir Türk Kenti, 1Vlazgirt, 

Ülkemiz 289 

Hiç konuşmamak 293 

Hilöfet 148 

Hilöl 229 

Hilfetgazi 163 	. 

Hind'de Din (Dinler Tarihi Notları) 329 . 

Hindi 88, 304 

Hindikuş  32 

Hindistan 47, 329 

Hinduizm 328 

Hindular 47 

Hint 201 

Hisar 242 

Hisarlık 172 

Hisarönü 82 

Hisseler 38 

Hitit 50 

Hive 21, 33 

Hiyve Seyahatnamesi ve Tarihi Musavver 33 

Hoca 130, 139, 162, 166, 202, 246, 266, 267, 

'273 

Hoca Ahmet 128 

Hocai Sengi Hâk 325 

. Hoca Nasreddin (Anadolu Evliyaları) 267 

Hocazade, Ahmet Hilmi 67 

Hocazade İ brahim Hilmi 299, 300 

Hocent 325 

Honat Camii 262 

Hony 8 

Homer 177 

Horasan 30, 31, 32, 101, 111, 113, 127, 130, 

142, 149, 168; 187, 202, 253, 256, 263, 

267, 282, 295, 300 

Horasan Erenleri 111 

Horoz 9, 13, 71, 727  74, 77, 80, 82, 86, 88, 

92, 93, 105, 107, 112, 115, 119, 120, 138, 

141, 157, 179, 189, 197, 208, 224, 227, 

236, 255, 277, 292, 304, 315, 317, 324 

Horoz Adağı  86, 121 

Horoz Baba 221 

Horoz Kurban ı  121 

Horoz `Köyü 149 

Hortlak 40, 41 
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Horyat 40 

Hoş ebe 140, 141, 277, 287 

Hoşebe Türbesi 140 

Huban Dani ş mentli Köyü 189 

Hubert 43 

Hubert-Zolder 42 

Hubbiye Sultan 135, 136 

Hulk Dede 211 

Humanizm 13 

Hurafe ve &idi inantş lar 315, 316 

Hurafeler ve Men şeleri : Bâtı l ı nantş lar 332 

Hurş it Sait 207, 208 

Hutbe 74 

Huy Kesen 287 

Huy Kesen Yat ırı  203 

Huysuz çocuklar 55, 203, 221, 268, 274, 280, 

302 

Huri fena 287 

Hübel 15 

Hücre 200 

Hüdai Dede 273 

Hüdai, Mahmut Aziz 25, 228 

Hüdai Salih Dede 276 

Hüda Rabbim 268 

Hümma 42, 43 

Hürriyet 151, 219, 252 

Hüseyin 79 

Hüseyin (Hz.) 49, 87, 223 

Hüseyin Da ğı  87 

Hüseyin Efendi (Ayvansarayl ı) 238 

Hüseyin Gazi 55, 78, 85, 86, 88, 89, 90, 

95, 111, 112 

Hüseyin Gazi Da ğı  83, 86 

Hüseyin Gazi Efsanesi 89 

Hüseyin Gazi Köyü 86 

Hüseyin Gazi Türbesi 86, 88, 119 

Hüseyin Kâz ım Kadri 4, 7 

-I- 

Ibni 

 

Fadlans Reisebericht 30 

Id 19, 20, 21 

Ida 19 

Idamak 19 

Idhrık 19 

Idı  20 

Id ık 19, 20, 21, 326 

İdm'ş  21 

Iduk 19, 20, 21 

Ihlamur 274, 302 

Ilıca yolu 182 

Il ı ncak: Sal ıncak 286 

Ink mı  ıdık mı  19 

Iphigenia 14 

Irak 6, 49 

Irakeyn 31 

Irmak 302, 324, 326 

Irmak caddesi 279 

Irmak kültü 301 

Irvata 266 

Irza Dede 256 

Isıg-göl 20 

Işı k 20, 21, 176, 229 

Isparta 26, 172, 216, 218 

Isparta Tarihi 217 

Isparta'da Doğ um ve Çocukla Di ş ikli . ıidetler 

ve ınanmalar 216 

I şı k 162, 264, 267 

Işı klar caddesi 54 

Itık 19 

Ivaz Baba 103, 104, 105, 107 

Iyık 19 

Izık 19, 20, 21, 326 

186, 

311, 

Ibadet 14, 18, 47, 64, 85, 119, 144, 170, 

189, 221, 226, 266, 276, 299, 304, 

91, 	312, 313, 314, 316, 317, 319 

İ bni Abbas 312 

İbni Batuta 31, 32, 33 

İbn Fadlan Seyahatnamesi 30 

İbn Pbade 311 

İ bn Teymiye 314 

İ bn'ul-Hac 315 

İbrahim (Hz.) 291 

İbrahim Baba Türbesi 199 

İbrahim Dede, Arap 179 

İbrahim Edhem Dede 9 

İbrahim Hilmi, Hocazade 299, 300 

İbrahim İ smail 263 

İbrahim Sami 253 

İ brahim (Şeyh Halil) 31 

İ brahim Tennuri 260, 261 

ibrani 14 

Ibrik 153, 154 

402, 



icra ve fonksiyon sahibi yer ilâhlar ı  301 

İ çel 26, 214 

İ çel Folkloru 215 

İ ç fanila sallana 73, 304 

İ ç gömlek 162 

Içki 141 

Içtihad ve Taklid 315 

idi 20 

İ dris Baba 101 

İ dristepe 101 

İ drı g 21 

iğ de 164 

İğ debeli Köyü 124 

İğ neli Baba 201 

İ hlâs 54, 63, 64, 73, 77, 105, 134, 197, 220, 

221, 235, 236, 250, 300, 304, 305 

İ hsaniye (semt) 306 

İ hsaniye Köyü 171 

İhsaniye Köyü Incelemesi 171 

İ hsaniye Mahallesi 162 

İki kuru ağ aç direğ i 302 

Ikinci Türk Tarih Kongresi 324 

İ konlar 242, 243 

İ lâh 19, 30, 39, 47, 301, 308, 324, 327, 339 

Ilahiyat Fakültesi Dergisi 30 

ilâhların beş erile ş tirilmesi 308 

İ lhan, Hüseyin 131 

İ lhanhlar 50 

İ licek Mahallesi 279 

İ licek Tepesi 97 

İ listir Nuri 3 

Ilkbahar 174, 180, 206, 207 

İ lk inanış  13 

İ lk insanlar 13 

İ lk Lokma ve Rüya 258 

İ lyada 177, 253 

İ lyas 159, 160, 177 

İ mam 133, 163 

İ maret Camii 74 

İ mtihanda ba ş arı  229 

İ nan, Abdülkadir 19, 20, 208, 324, 325, 326, 

332, 

Inan, Müş :ika Abdülkadir 62, 209, 250, 272, 

292 

İ ncehisar 149 

İnci (dergi) 246 

İ nci Gazinosu 82 

Incil 118, 142 - 

incir ağ ac ı  211, 212 

İ nciralt ı  256 

İ neğ i doğurmı yanlar 107 

İ negöl 188 

İ nek 264, 275, 305 

İnek heykeli 48 

İ ngiliz 87 

İ ngilizce 8, 309 

İ ngiltere 40, 47 

inkı lâb (Devrim) İ lkokulu 54 

İ nnâ Fetahnâ 192 

İ nsan kurban ı  14 

(el) İ nsan Sûresi (ed-Dehr) 309 

ip 35, 43, 48, 80, 88, 95, 157, 188, 189, 212, 

231, 264, 324 

İ pekçi, Arap 210 

İ pçiler 221 

İ plik 17, 43, 44, 45, 54, 55, 71, 74, 90, 91, 

92, 94, 95, 101, 104, 115, 120, 123, 141, 

186, 188, 191, 218, 229, 248, 262, 263, 

268, 278, 292, 301, 303, 315, 326, 327 

İ plik, bez adaklar ı  306 

İ ptidaî zihniyet 13 

Iran 2, 49, 50 

İ sa (Hz.) 46, 118, 148, 243, 244, 294 

İ sa (Ese) Baba 279 

İ saf 15 

İ sfendiyaro ğ lu, Fethi 224 

İ shak Baba 173 

İ shak Seydi 172 

İ shak ı  Zencane 288 

İ skender 50 

İ skender Dede 99 

Iskoçya 47 

islâm 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 27, 48, 49, 51, 

63, 67, 75, 89, 90, 93, 119, 126, 138, 154, 

156, 166, 167, 168, 172, 174, 191, 198, 

200, 205, 211, 214, 220, 223, 240, 245, 

247, 253, 257, 259, 264, 269, 294, 296, 

298, 299, 300, 307, 308, 309, 310, 311, 

314, 315, 316, 317, 318, 320, 321, 324, 

325, 327, 328, 329, 330, 331 

Islam Ansiklopedisi 2, 50, 55, 56, 57, 66, 100, 

308, 309 

Islâmdan Önce Arap Tarihi ve Cahiliye Çak ı  
14, 309 

Islâmdan önce ve İ slâmdan sonraki adak 307 

Islam Dünyas ı  K ısa Kronoloji 51 
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İslam Mecmuas ı  315 

Islam Medeniyetinde Putperestlik Devri nden 

Artakalan, Yasayagelen Dikadlar 309 

Islam Menabiinde Samanl ı k "Sümeniye veya 

Ş emaniye" 324 

İ slâm olma ada ğı  63, 304 

Islam Tarihi 309 

İslam Türklerde Şamanizm Kalint ı ları  325 

İ slâmiyet 35, 63, 70, 90, 93, 94, 102, 115, 120, 

138, 143, 166, 194, 211, 225, 226, 244, 

300, 307, 308, 309, 312, 314, 324, 328, 

330, 331, 332 

Islâmiyetten Evvel Türk Medeniyeti (Türk 

Medeniyeti Tarihi) 324 

Islâmiyetten Evvel Türklerde At ı n Ehemmiyeti 

ve Tarihi 307, 324 

İ smail 84 

İ smail Hakkı  174 

Ismail Hakkı  Paşa 66 

Ismail Pa ş a 65 

Ismail Paşazade Hac ı  Esad 65 

Ismail Sad ık 206 

İ srail 210, 224, 225, 323 

İ stanbul 2, 10, 25, 26, 27, 54, 57, 61, 62, 63, 

67, 73, 127, 137, 140, 149, 153, 167, 188, 

218, 219, 220, 221, 222, 224, 225, 226, 

228, 231, 232, 234, 238, 241, 242, 245, 

246, 247, 249, 251, 274, 299, 300, 318, 

319, 320, 322, 323 

Istanbul Adak Yerleri 218 

Istanbul Jidetleri ( Peygamber yahut Zekeriya 

Sofras ı) 62, 250 

Istanbul'da Bir Panaytr 246 

Istanbul'da Derlenmiş  Atasözleri 57 

'Istanbul'da Doğ um ve Çocukla Ili şkili Âdetler 

ve İnanmalar 229, 239 

Istanbul Dergisi 235, 237 

Istanbul Evliyaları  (25 Evliya) 219, 222, 223, 
224, 225, 227, 228, 230, 232, 233, 241, 

Istanbul Folkloru 57, 219, 224, 228, 229, 
233; 236, 246 

Istanbul Ilinde Yer Adlar ı  X - Ayazmalar, 
Kaynaklar 241, 247 

Istanbul Kütüphaneleri Tarih-Coğ rafya Yaz-
malart Kataloglart 28 

İ stanbul Müzeler Müdürlü ğü 24 

İ stanbul Üniversitesi 41 

Istanbul Üniversitesi Iktisad Fakültesi Mec-
muast 313 

İ stanbul -üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü 
149 

İ stanos 52 

İ stasyon Caddesi 284 

İ stasyon semti 281, 284 

Istek 3, 9, 13, 14, 60, 61, 80, 94, 114, 116, 
182, 196, 220, 224, 228, 248, 255, 299, 
303, 310, 317, 323, 324, 329 

Istatistik Umum Müdürlüğü 27 

Istikbale Doğ ru 316 . 

istikbal hakkında haberler 156, 303 

istiklâ1 Mahkemeleri 24 

İ stiklâ1 Sava şı  53, 67, 172, 213 

Is (dergi) 129, 146 

I şe girmek 303 

İş in hayı rlı  bir şekilde gelişmesi 73, 116, 303 

I ş inin düzelmesi (nakil v b ) 303 

Italya 47 

İ tfaiye Garajlar ı  231 

İ tfaiye (Opera) Meydan ı  75, 82 

Itikad-t &Ulla 52, 248 

Itikadat-t Bâtila ve Hurafat (Türkiye'nin 
S ıhhi ve lçtima ı  Coğ rafyast-Ktrsehir Vila-
yeti- İbrahim İsmail 263 

Itikâf 308 

İ zmir 315, 319 

İyik 19 

İ z, F. 8 

Izahlt Eski Metinler Antolojisi 21 

Izbudak, Veled Çelebi 56, 59, 265 

İ zdem, Ekmel 269 

İ zmir 26, 127, 251, 252, 253, 254, 256, 259 

Izmir Tarihi 252 

Izmir Tarih ve Arkeoloji 252 

İ zmirin Patronu 252 

İ zvor 38 

Japonya 48, 322 

Japonya ve Japonya'da Din 48 

Jiischke, G. 1 

Jean Baptiste-Hemelvendeghem 45 

Jehay en Hesbaye 44 

- K - 

Kabaca Köyü 106 

Kabaklı  Mahallesi 157 

Kâbe 15, 146, 202, 225, 265, 266, 308 

404 



Kâbe'ye hizmet ada ğı  388 

Kabir 32, 33, 34, 43, 113, 121, 136 

Kabir ke şfi 198, 199 

Kabirlere kurban kesmek 310 

Kabristan Soka ğı  278 

Kabir Ziyareti 309 

Kaçarlar 35 

Kaç Lehçesi 19 

Kader 311, 312 

Kadı  Burhaneddin 283 

Kadı  Burhaneddin İ lkokulu 283 

Kadı  Burhaneddin Mahallesi 283 

Kadı  Burhaneddin Tekkesi 283 

Kadı  Burhan Sokağı  284 

Kadıköy 179 

Kadın erenler 76 

Kadın Evliya 121, 275 

Kadın, Fal ve Batıl itikad 40 

Kadifekale (Pagus) 252 

Kadir Gecesi 191, 233, 292 

Kadiri 200, 283, 300, 313 

Kadirli 145 

Kadis 31 

Kâğı thane 247 

Kâha Süresi 61, 251, 317 

Kahhar Baba 220, 221 

Iralain 327 

Kâhinlik 308 

Kahve adağı  254, 305 

Kahve: Katmer ada ğı  255, 256 

Kalantay, Y. 37 

Kalecik 53, 112, 122, 123 

Kaleiçi semti 196 

Kalem 227 

Kalenderbaba 107, 109, 110, 111, 112 

Kaknderi 131 

Kalenderlik 154 

Kalender Sultan 113, 114, 116, 131 

Kallestos 251 

Halb Hastalığı  224, 233 

Kaluş  276 

Kaman 125 

Kamus Tercemesi 6 

Kamus'ul-A'leim 2, 51, 52, 65, 74, 96, 

107, 117, 121, 132, 263, 270, 306 

Kamus-u Osmani 7 

Kamus-u Türki 7 

Kandemir 51, 52, 53, 97, 100, 102, 107, 108, 

121, 123, 124, 129, 132, 133, 142, 246 

Kandil 4, 34, 72, 202, 313, 314 

Kandil yağı  219, 223, 305 

Kanlı  kurban 325 

Kanuni 203, 275 

Kanuni Devrinde Bir Sefirin Hat ıran (Türk 

Mektuplar ı) 67 

Kapı  eş iğ i 134, 135 

Kaplıcalar 188 

Kaplumbağ a 268 

Kaplumbağ alara yiyecek 306 

Kar 75 

Karaa ğ aç 84, 85, 169, 183, 184, 302, 324 

Karaağaç Dedesi 55, 78, 83, 84, 169 

Karaağ aç Köyü 83 

Karaağaçlar 33 

Karaali Buca ğı  102 

Kara Baba 271 

Karababa Dede 158, 211 

Karaba ğ lar 273, 274 

Karacaahmed'in at ı  230 

Karacaahmet 10, 25, 142, 148, 149, 150, 151, 

152, 187, 270, 307 

Karacaahmet Camii 150 

Karacaahmet Hâhisi 150 

Karacaahmet Köyü 148, 149, 152 

Karacaahmet Mezarl ığı  149 

Karaca Ahmet Sultan 103, 128, 151, 179, 

230, 270 

Karacaahmet Tekkesi 105 

Karacahmet Türbesi 143 

Karaca Ahmetler Hakk ı nda incelemeler, Dü- 

ş ünceler (Ruhi Tedavide) 146, 208, 270 

Karacaahmet ve Delileri Tedavi Yurdu (Eski 

Bir Türk Hekimi) 149 

Karacabey 55, 74, 75 

Karacabey Hamam ı  207 

Karacabey Haras ı  307 

Karacabey Türbesi 74 

Karacadağ lı , Ömer 193 

Karacalar Tekkesi 287 

Karacasu 173 

Karaciğer hastas ı  258 

102, Karaçay Buca ğı  286 

Karadavut 103, 105, 106 

Karadeniz 240 

Karadeniz Ere ğ lisi 294 
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Kara Donlu Can Baba 179 

Karafatma Semti 256 

Karafe 31 

Karahisar 149 

Karahisar Kozlu Köyü 140 

Kara İ sa 177 

Karaisa Dede 174 

Karakaya 97, 99 

Karakol 83 

Karaköprü 190 

Karaköyü 183 

Karakurt Baba 263 

Karakurt Hamam ı  264 

Karakurt Kapl ıcası  263 

Karamağ arah, Halük 66 

Karaman 130, 137 

Kara Mustafa 186 

Karan Köyü 149 

Karaoğ lun 54 

Karao ğ lun Mahallesi 173, 174 

Karapınar 289 

Kara Sevda 137 

Karasinan Köyü 38 

Karata ğ  325 

Kara tencere 260 

Karavca 172 

Karay, Refik Halid 2, 3 

Karayunus 256 

Karesi Bey 174 

Karesi Vilâyeti 319 

Kasım ayı  328 

Karesi Vilâyeti Tarihçesi 174 

Karha 44 

Karınca yuvas ı  46 

Kârir Baba 276 

Kârir da ğ lar ı  276 

Karkın Köyü 51, 107, 110, 111, 267 

Kars 225 

Kartalbey Park ı  211 

Kartal Dede 100, 101 

Kartaltepe 100, 101, 176 

Karyağdı  55, 78 

Karyağdı  da ğ ları  76 

Karyağdı  Hatun 76, 231 

Karyağdı  Hatun 76 

Karyağdı  Türbesi 75 

Kasabo ğ lu, A. Hamdi 315, 316 

Kasım ayı  189, 328 

Kasım Baba 248 

Kasım Dede 117, 118, 119, 120, 121 

Kasım İbni Abbas 34, 36 

Kasım Paş a 157, 232, 241 

Kastamonu 259, 319 

Kastamonu Kütüğ ü 259, 319 

Kaş  20 

Kâşe Sultan 166 

Kâögarl ı  Mahmud 19 

Kâtip Çelebi 51, 55, 87, 125, 126, 320 

Katmer ada ğı  255, 256, 305 

Katolik 40, 51, 153, 242, 257, 322, 328 

Katolisizm 40 

Kavak 325 

Kavuk 78, 79, 153, 156 

Kavuk suyu 153 

Kavurmacılar Köyü 179 

Kaya 58, 158, 163, 198, 200, 260, 286, 287, 

289, 295, 298, 301, 302 

Kaya kültü 301 

Kaya platformu 252 

Kayın ağ acı  30, 35, 302, 324 

Kayıp eşyasım bulmak 303 

Kayıp eşyasımn bulunmasını  dilemek 303 

Kaynak 43, 48, 84, 85, 164, 168, 169, 173, 

241, 286, 300, 301, 302, 318, 322, 324, 

327 

Kaynanas ı  ile geçinemiyen gelinler 252 

Kayseri 26, 51, 52, 259 

Kayseri Kapısı  Mahallesi 284 

Kayseri Sözlü ğ ii 8 

Kaytano, Leon 309 

Kazak 36 

Kazan 7, 179 

Kazancı  Baba 123 

Kazancı  Dede 273, 274 

Kazdağı  15, 175, 176, 177, 253, 254, 302 

Kazdağı nda kutsal ağaç 177 

Kazdağı 'nda Sarıkız Efsanesi (Tarihte Edre-

. 	ınit) 176 

Kaz gütme 176 

Kazık 208 

Kazma 294, 295 

Keçi 9, 138, 144, 171, 176, 193, 194, 224, 304 

Keçiborlu 137 

Keçikalesi 168 

Keçiören 242 

Kefaret yemini 317 
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Kefen 126 

Kekeliyenler 159, 303 

Kekeliyenler, topall ıyanların iyileşmesi dileğ i 

303 

Kekez 159 

Kelânn Kadim 34 

Kelime-i Ş ahadet 33, 72, 191, 192 

Kelimei Tevhid 72 

Kemal Baba 166, 170 

Kemal timmi 180, 181 

Kemal Ümmi Hakk ı nda 180 

Kenan Baba 166, 167 

Kenaneli 166 

Kenan Rifai 227 

Kepçeli Baba 111 

Kepçeli Caddesi 285 

Kepez 172 

Keramet 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 66, 67, 

69, 77, 80, 83, 96, 102, 107, 118, 122, 

123, 129, 132, 146, 148, 152, 153, 156, 

167, 170, 174, 176, 181, 184, 186, 193, 

194, 195, 201, 202, 213, 214, 217, 225, 

228, 230, 232, 260, 263, 267, 270, 273, 

275, 281, 282, 286, 289, 295, 296, 299, 

300, 314, 321 

Kerbelâ 49 

Keresteciler 54, 55 

Kerkük 39, 40, 302 

Kerkük Kalesi 39 

Kesik baş lı  ceset 198 

Kesikba ş  Sultan 55, 98 

Kesirik 200 

Keskin 53, 110, 113, 123, 124, 125,126, 129, 

130, 131, 146, 171, 181, 187, 202, 253 

Ke şf-i ayani 199 

Keşif 300 

Ke ş if Tepesi 294 

Keş iş  90, 247, 287, 320 

Ke şkek 258 

Keven kesme 277 

Kıble 73, 91, 187, 196, 225, 226, 228 

Kıl 325, 326 

Kılavuz Baba 286 

Kı lavuz Camii 286 

Kılavuz Dede 177 

Kılmçarslan I 117 

Kıbçarslan Türbesi 162 

Kı lıç Dede 279 

Kı lıç Dede Camii 279 

Kı lıç Dede Mahallesi 279 

Kına 146, 191 

Kınalızade Ali Efendi 314 

Kıral Kı zı  188, 205 

Kıral Kı zı  Türbesi 161, 163 

Kıravat sallama 73, 74, 304 

Kırgı zlar (K ırkkızlar) 206 

Kırgız Tepesi 206 

Kırıkkale 51, 110, 113, 124, 129, 130, 131, 

146, 171 

Kırım Atasözleri 58 

Kırımlı , Sadi 56 

Kırk 4, 159, 176, 182, 183, 197, 214, 234, 235, 

262, 275, 293, 305 

Kırkbe ş  Sultan 178 

Kırkbir 73, 185, 214, 235, 250, 251, 283, 303, 

304, 305, 317 

Kırkbir Mı sır tanesinin herbirin3 bir ihlüs oku-

yarak toplamak, murad ı  olunca getirip 

kuşlara atmak 305 

Kırkbir veya yedi ta şın lıerbirine bir Ihlâs 

okuyup bu ta şları  saklama, murad ı  olunca 

aynı  yere b ırakma 304 

Kırkkı z 206 

Kırkkızlar 183, 206 

Kırkızlar Mezarh ğı  206 

Kı rkkilise 262 

K ırkkilise (K ırklareli) (Türkiyenin S ı hhi 

ve ktimai Cografyas ı) 262 

Kırklar 178, 262, 271, 286 

Kırkmareli 262 

Kırklar Makam ı  155, 156 

Kırkların Gürzü 155 

K ırk Rum k ız ı n ın mezar ı nı  genç k ızlar ziyaret 

ediyor 206 

Kırküç Sultan 178 

Kı rk veya üç göbek atmak 305 

Kırmı zı  Bez: İ lk Lokma ve Rüya 259 

Kırmı zı  gaz bezleri 237 

Kırmızı  gül 258 

Kırmı z ı  gül, al krep ve çömlek âdeti 258 

Kırmı zı  ve sar ı  gül 224 

Kırşehir 11, 26, 51, 52, 160, 263, 264, 265, 

277, 319 

K ırş ehir'de Yerlere Atfedilen fr ıanış lar ; Aşı k 

Paş a Türbesi 264 

K ı rş ehir Tarihi 263 
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K ırşehir Tarih ve Coğ rafya Lugati 263 

K ırşehir Vilayeti (Türkiyenin S ıhhi-içtimai 

Coğ rafyas ı) 263 

Kırzıoğ lu, M. Fabreddin 2, 277 

Kısıld• 230 

Kı sır (kad ınlar) 127, 137, 143, 153, 175, 179, 

273 

Kı sır ineğ in doğurması  303 

Kı sırlık 46 

Kısmet 73, 194, 227, 230, 235, 252. 269 

Kısmet (açmak) 72, 99, 241, 242, 258, 273, 

303 

Kısmet çe şmesi 235 

Kısmet çe şmesi açmak 327 

Kısrak 35 

Kış la Köyü 183 

Kıyık (bez parças ı) 142 

Kızamık 213 

Kızdedesi 174 

Kız Evliya 36 

Kızı lbaş  176, 202, 271 

Kızı lcahamam 132, 133, 325 

Kı zılcık 302 

Kı zı lcık Ağ acı  Ziyaret Yeri (Dedea ğaç) 120 

Kızıl Da ğ  36, 253 

Kı zılırmak 125, 126, 202 

Kızı lırmak Mahallesi 283 

Kı zıl Paşa Türbesi 161 

Kızı l Saray 103 

Kı zıl Sultan 179 

Kızını  evlendirmek 73 

Kızkayas ı  169 

Kı z kulesi 159, 302 

Kibar evliyaullah 133 

Kibrit kokusu 126 

Kilerci 291 

Kilim 131, 139, 275 

Kilis 208, 209, 211, 212, 213 

Kilise 11, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 82, 

125, 174, 223, 242, 243, 244, 247, 257, 

287, 319, 328 

Kiliste Ad Verme A -cletleri 209 

Kilisteki "Küt Küt Dede" ye "Samson" ismi 

de verilmi ş  210 

Kilit 39 

Kilit açmak 178, 258 

Killik Camii 98 

Killik Ceşı rlesi 98 

Kirchberg 41 

Kiş nemek 95, 307 

Kitâb al-idrak li Lisan al-Atralt 20 

Kitâb al-Madhal 315 

Kitab- ı  Mukaddes 14, 210, 225, 226 

Klaviyo 31 

Koca dere 253 

Koca Kayse 289 

Kocalar ını  rakıdan vazgeçirmek 207 

Koca Mustafa Pa ş a 223, 226 

Koca Mustafa Pa ş a Camii 227 

Kocas ını  rak ı dan vazgeçirmek niyeti 303 

Kocavayis 271 

Kocaya ibadet 47 

Koç 191, 264, 304 

Koç Ali 293 

Koç boynuzlar ı  163 

Koçkar Da ğı  36 

Koçu Baba 122, 123 

Koçu, Reşat Ekrem 2 

Kolay doğ um 46, 61, 303 

Kommenler 50 

Konfüçyüs 13, 328 

Konstantiniye 130 

Konuşma yasağı  284 

Konur 125 

Konur Ba ş  Evliya 36 

Konya 26, 79, 137, 148, 154, 157, 187, 202, 

206, 233, 265, 266, 267 

Konya asfalt ı  102 

Konya'da Ocaklar, Irvatalar, Tekkeler 266 

Konya Halkiyat ve Harsiyat ı  58 

Konyal ı , İ brahim Hakkı  238, 239 

Korku 13, 70 

Korkut, Şerif 189 

Kornapa 259 

Koşay, Hâmit Zübeyir 57, 58, 90, 91, 93, 176 

Konuşması  geciken çocuklar 215 

Kosigin (Sovyet Ba şbakan ı) 219 

Kovıı k 10 

Koyun 9, 12, 15, 33, 34, 71, 74, 86, 88, 96, 

105, 110, 115, 138, 141, 144, 171, 189, 

224, 227, 255, 304, 313, 326 

Koyun Baba 166, 219 

Koyun Dede 219 

Koyunhisar 306 

Koyunlardaki hastalığ a Ş ifa 303 

Kozalan Köyü 106 
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Kozandağı  297 

Köçek 131 

Köpeğe ekmek doğ ramak, ekmek vermek, 

köpeğ i doyurmak 305 

Köpek 92, 112, 189 

Köpek kurbanı  189 

Köpek maddei gaitas ınm beyaz k ı smı  44 

Köprülü, M. Fuat 87, 102, 126, 133, 324 

Kösemihal, Nurettin Ş azi 329 

Köse Mustafa Efendi 178 

Köstepe Dede 295 

Köşkâr Baba 276, 277 

Köşkâr Baba Tepesi 276 

Köş kâr 'Deresi 276 

Köş kâr Köyü 276 

Kötü Göz (İslâm Medeniyetinde Putperestlik 

Devrinden Artakalan, Yusayagelen Itikat-

lar) 308 

Kötü ruhlar 326, 327 

Kötü ruhlarm ba şbuğu (Erlik) 326 

Köyceğ iz 275 

Köy Dedesi 297 

Köyden ayr ı lış  ziyareti 142 

Köymen, Mehmet Altay 50 

Kramplar 44 

Kruikensberg 42 

Kuba Dede, Ş eyh Hüsameddin Hazretleri 162 

Kubur 31, 49 

Kuchis (Yeru şalaym) 210, 225 

Kuduz 43, 157 

Kukla 297 

Kula 137, i  269 

Kulak Dede 269 

Kulak delmek 263 

Kulaklar ı  ağrıyan 269 

Kul Dervi ş  Dede 55, 77, 78 

Kuleuzü birabbinnas 197 

Kulhuvallahi 73, 76, 91, 157, 178, 234, 235, 

236, 261, 264 

Kulluk 13 

Kum (Ahmet o ğ lu) Naci 129, 146, 156, 208, 

270, 291 

Kum Baba 166 

Kundak takımı  77 

Kur'an-ı  Hakim ve Me ıll-i Kerim 309 

Kur'an-ı  Hakim ve Meal-i Kerim 1ndeksi 309 

Kur-an- ı  Kerim 61, 90, 114, 175, 191, 212, 

220, 221, 228, 230, 233, 237, 238, 250, 

251, 254, 262, 264, 273, 286, 310, 317, 

331 

Kurbağ a 162 

Kurbağaların ötmemesi 263 

Kurban 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 29, 

30, 34, 35, 39, 65, 69, 71, 72, 74, 75, 77, 

78, 79, 80, 82, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 

93, 95, 102, 105, 106, 110, 112, 115, 117, 

119, 121, 122, 123, 125, 127, 128, 132, 

134, 138, 139, 141, 142, 144, 145, 151, 

152, 155, 157, 165, 166, 170, 171, 172, 

174, 176, 177, 180, 181, 182, 183, 186, 

189, 193, 194, 197, 199, 204, 205, 208, 

209, 211, 213, 215, 216, 227, 239, 240, 

253, 255, 258, 262, 263, 264, 270, 273, 

274, 275, 286, 287, 289, 292, 304, 307, 

308, 309, 310, 313', 317, 322, 324, , 325, 

326, 327 

Kurban Baba 207 

Kurban Bayram ı  15, 22, 96, 166, 198 

Kurban kültü 301 

Kurbanhk 170 

Kurban t ıglamak (kesmek) 253 

Kurbanzade Hac ı  Süleyman Efendi 273 

Kureyş  15, 211 

Kurgan, Şükrü 21 

Kurna 221, 222 

Kurna Köyü 190 

Kurşunlu Sokağı  284 

Kurtbaba 54, 55 

Kurtboğan Dede 165 

Kurt Bo ğ an-Kızıl Paşa Türbesi 161 

Kurtuluş  Mescidi 77 

Kurtuluş  Semti 77 

Kuru ağ aç dire ğ i 105 

Kuru Çe şme 241 

Kuru üzüm 220, 305 

Kuru yemiş ler 305 

Kuş ak 91, 227, 271 

Kuşbaba 54, 55, 254 

Kuşyemi 288, 306 

Kutlu 19, 20, 22, 30, 33, 90, 117, 122, 155, 

164, 167, 172, 176, 214, 241, 247, 292, 

297, 325, 326, 329, 330 

Kutlu (Çoban Baba) 204 

Kutluca 204 

Kutlu göller. 292 

Kutluk (ınubarek) 325 
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Kutsal a ğaç 177 

Kuule deli ğ i 260, 261 

Kuyu 9, 10, 11, 27, 34, 42, 43, 44, 45, 46, 59, 

88, 89, 98, 103, 125, 126, 127, 137, 150, 

162, 192, 193, 222, 224, 226, 228, 229, 

231, 232, 233, 237, 238, 239, 241, 242, 

260, 261, 268, 269, 278, 279, 288, 294, 

301, 302 

Kuyumcu a ş ireti 130 

Kuyu kültü 301 

Kuzeydo ğu Anadolu'da Kullanı lan Türkçe 

Erkek Adlar ı  2 

Kuzguncuk 246 

Kuzu 33, 96, 106, 110, 114, 115, 304, 324 

Kuzukı ran (baba) 107, 114, 116 

Kuzukıran Tepesi 110 

Küçük Asya Tarihi 205 

Küçük be şik 215 

Küçük Çaml ıca 231 

Küçük Çamhca Gazinosu 231 

Küçük yatır 84, 85, 86 

Kül 298 

Külah 67, 69, 148 

Külahlı  Baba 254, 256 

Külefli-Külâhh-Baba 254 

Külhana gübre atmak 207, 305 

Kümbet Tekkesi 286 

Küplüce Ayazmas ı  247 

Kürtçe 196 

Kürt Dağı  208 

Kürt köyü 132 

Kütahya 79, 152, 157, 268 

Kütahya'da ınannıalar (Eski Tıbbi ve ktimai 

Folklorumuza Dair) 268 

Küt Küt Dede: Samson: Semim Dede 209, 210 

- L . 

Lachtem 45 

Lâ havle vela kuvvete illa billâhil aliyyiil 

azim 64 

Lailahe illallah 196, 293 

Lakay 325 

Laleli Baba 241 

Lâlizade Esseyyid Abdülbaki 67 

Lal orucu 250 

Lâterna 245 

Lâtif Efendi 293 

Latince 122, 318, 319 

Leblebi 305 

Leev, G. Van der 326 

Lehce-i Osmani 6 

Lehcetü'l-Luga 6 

Lehmann, Alfred 329 

Lenk Timur Tekkesi 287 

Leyle-i Mahya 31 

Lidya 50, 319 

Limal 43 

Limerle 44 

Lisemizin Ba şarı s ı  2 

Lohusa Hatun 231, 232 

Lohusa Sultan 232 

Lohusa ş erbeti 115, 232 

Lohusa ş erbeti ada ğı  305 

Lohusa ş erbeti dökmek 305 

Lokal ilâh 301 

Lokma 256, 268, 269, 276 

Lokman Hekim 246 

Lokum 171 

Lokma da ğı tma 305 

Lowaim 44 

Lucie 44 

Lugat-i Çağatayi ve Turki-i Osmani 6 

Lurd 47 

Linfi Tarihi 22 

- M. 

Maarif Nezareti 10 

Mabutlara kurban 308 

Maden Kasabas ı  124 

Madran Dağı  173 

Maganan 33 

Mağ ara 10, 33, 34, 38, 248, 249, 269, 287, 291, 

295, 296, 297, 302 

Mahane-dan 210 

Mahkeme-i Şer'iye Sicil Kayıtları  173 

Mahmut 55 

Mahmut Çelebi 123 

Mahmut Efendi 199 

Mahmut Han Sultan 285 ' 

Mahmut II 221, 223 

Mahmut II Türbesi 220 

Mahmuto ğ lan 107 

Mahmut (Tokatlı  Halk Ş airi Aşı k Nuri) 278 

Mahsulden bir kı smını  vermek 308 
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Mahye Baba 262 

Majik 327, 328, 329 

Makal, Mahmut 3 

Makara çözme usulü ile niyet ve adak 72, 74, 

316 

Makedonya 188 

Makedonya (Yürük Folkloru) 38, 176 

Malatya 3, 86, 90, 110, 112, 202, 271, 285, 

294 

Malazgirt 50, 289 

Malik Ejder 272 

Malik Ejderli Tepesi 272 

Malik İ bni Ester 272 

Malinovski, Bronislav 329 

Maınak 55, 78, 83, 169, 182 

Mana 301 

Manastı r 90, 98, 206, 320 

Manavgat 172 

Manisa 26, 39, 149, 176, 252, 268, 270 

Manisa, Akhisar ve Çevresi Halk Bilgisine 

Dair Notlar 176 

Manoak 210 

Mansel, Arif Müfid 50 

Mansur Baba Türbesi 199 

Manto 73, 330 

Mara ş  253, 272 

Maraş  A-detleri (Kad ı nların Giyini ş leri, Meş - 
galeleri, Ziyaretgâhları , Falları ) 272 

Maraş  Sahabeleri (Anadolu Sahabeleri) 272 

Mardin 193, 194, 253 

Marifet 187 

Marmaris 275 

Martıfal (açma:Çömlek açma) 258, 270 

Martir 328 

Mavi boncuk 88 

Mavi iplik 91 

Mayada ğı  38 

Maydanoz 251 

Maynaga şer, S. D. 324 

Mazgirt 289 

Mazgirt, Ülkemiz (Hiç Bilinmiyen Bir Türk 

Kenti) 289 

Mecmua-i Tevarih-i Mevleviye 148 

Med 50 

Medârik (al-Tenzil) 310 

Medeniyet-i İslâmiye Tarihi 308, 309 

Medine 36, 206, 216 

Medirse 158 

Medyum Nuriye P ınar 177 

Mehdi Dede 132 

Mehmet Ağ a Kitaplığı  314 

Mehmet Ali 248 

Mehmet Çelebi 148 

Mehmet Çelebi Camii 94 

Mehmet Efendi 103 

Mehmet Ferid 58 

Mehmet (Nal ıncı  Dede) 222 

Mehmet Pa ş a 192 

Mehmet Pa ş a, Zaral ı  zade 285 

Mehmet Siyah 200 

Mehmet (Sultan) 160 

Mehmet Ş erif 31 

Mehmet Zühtü Efendi 172, 173 

Mehpare Sultan 177 

Mekânoğ lu 159 

Mekke 36, 131, 166, 216, 283 

Melâmi 199 

Melâmilik ve Melâmiler 66 

Melekler 310 

Meleklerin bile, ancak, ne emrolunursa onu 

yapacaklar ı  (en-Nahl süresi, ayet: 50) 

310 

Melekü'l-Mevt 4 

Melik Gazi 259 

Meme hastalı klar ı  241 

Meme ş eklinde kabartmalar 241 

Memik Dede 208 

Memleket Tetkikleri : Efsaneden Hakikate 202 

Memleketin Sahipleri 3 

Memlik köyü 117 

Memlük 129 

Me'mun 294 

Menakıb-i Ş erif Pird Halveti Hazret-i Ş aban 

Veli 314 

Menba 42, 43, 45 

Mendil 46, 61, 74, 122, 220, 227, 235, 271, 274, 

294, 304, 305 

Mendil sallama 73, 304 

Meram mesiresi 266 

Mercimekli bulgur pilav ı  305 

Merdik Sultan 157 

Merdiyek 157 

Merhik 276 

Merkad-i Mubareke 52, 102, 122, 132 

Merkez Efendi 10, 228, 229 

Merkez Efendi Türbesi 228 
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Mersin 215 

Mersin Dede 295 

Mersinli 252 

Meryem Ana 41, 43, 46, 243, 257, 258, 328 

Meryem Ana Evi 257 

Meryem Ana Tapınağı  257 

Meryem Stiresi 185, 251, 304 

Merzifon 164, 166, 168, 170 

Mescid 24, 29, 54, 81, 82, 84, 85, 94, 118, 

119, 143, 155, 173, 182, 200, 205, 215, 

226, 240, 313 

Meshetmek 157 

Mesnevi 22, 23, 265 

Meşe ağ acı  201 

Meşhed 31, 253 

Meşhur Adak Yerleri 227, 229, 230 

Metropolit 319 

Mevki 63 

Mevlâne 22, 64, 148, 154, 261, 265, 266 

Mevlânii Celilleddin 155, 265 

Mevlânâ'dan Sonra Mevlevilik 22, 131, 155 

Mevlönö Köçe ğ i 131 

Mevkin" Müzesi 265 

Mevkina Müzesini Her Y ı l 300 bin Ki ş i Zi-

yaret Ediyor 265 

Mevlânâ. nezri 21, 23 

Mevlânâ Türbesi 79, 233, 265 

Mevlevi 22, 51, 65, 131, 147, 148, 154, 155, 

222, 261, 265, 268, 276, 313 

Mevlevi Dergâh ı  265 

Mevlevihane 65, 190, 268, 276 

Mevleviye 300 

Mevlid 60, 87, 209, 211, 213, 215, 240, 273, 

280, 304 

Meydan Camii 282 

Meyhane 219, 220 

Meyve 250, 305 

Mezar 325, 326, 327 

Mezardan üç ta ş  almak, bir beze ba ğ layıp 

sandıkta saklamak; çocuk olunca H ıdrel-

lez girince ta ş ları  tekrar mezar ın üstüne 

bırakmak ve bir de testi kırmak 305 

Mezarlık Tepe 256 

Mezar ziyareti 191 

Mı sır 31, 201, 202, 267, 305 

Mıs ı r (serpmek) 115, 234, 235 

Mı sri Sultan 156, 157 

Mı sraklı  Dede 256 

Mide ağ rı s ı  44, 224, 241 

Mihalı ceık 52 

Militan Dede 272 

Millet Dergisi 3 

Milli bayramlar 25 

Milli Eğ itim Bakanlığı  24 

Milliyet 48, 117 

Milliyet ve İnsanlık Mefki ı resinin Tarih Ted-

risatı nda Ahenkle ş tirilmesi 319 

Miltner, Frans 102, 122 

Minare (çevresi) 10, 59, 73, 74, 188, 302 

Minyatür salıncaklar 241 

Miras, Kâmil 14, 310 

Mir Hasan Efendi 162 

Misk 31 

Mogol 19, 51, 149, 202, 325, 326 

Mogolca 19 

Molla Ahmed 289 

Molla Fenari 78 

Mollaoğullan 262 

Moralı  (Mor Ali) Mahmut Efendi 199 

Mor Ali Baba 283 

Mor Ali Mahmut Efendi 199 

Morgan, Kenneth W. 47 

Moskof 205 

Möller, Clemens 41 

M. Şemseddin 325 

Muallak 17, 18, 312, 317 

Muayyen nezir 312 

Mucize 258, 276, 328 

Muğdat 215 

Muğ la 26, 273, 274, 319 

Muğ la Mevlevihanesi 276 

Muğ la Tarihi 273 

Muhammed'ul-Ensari 211 

Muhammedün Resulullah 293 

Muhammed (Hz.) 14, 37, 49, 63, 147, 191, 

192, 209, 210, 211, 234, 244, 272, 300, 

311, 312, 316 

Muhammet Bakır 107 

Muhammet Mustafa 131, 137 

Muharrem ayı  226, 227 

Muhib 131 

Muhi Can 87 

Muhtasar Malatya Tarih ve Coğ rafyası  271 

Mukaddem Dede 214 

Mukaddem Sultan 93 
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Mukaddes 19, 20, 21, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 

46, 48, 49, 120, 131, 153, 164, 176, 182, 

208, 243,- 248, 292, 294, 296, 324 

Mukaddes ağaç 324 

Mukaddes Kaynak - Heilige Quellen (die Reli-

giösen Vorstellungen der Altaischen Völ-

ker) 324 

Mukkaddes Koruluk 177 

Mukaddes Makamlar 313 

Mukaddes paçavra 324 

Mukaddes su 153, 182, 257, 258 

Mukaddes ş ahıslar 308 

Mum 4, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 29, 34, 37, 

38, 40, 41, 43, 44, '46, 48, 52, 54, 55, 61, 

62, 63, 65, 66, 68, 70, 71, 74, 75, 76, 78, 

80, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 90, 92, 94, 95, 

96, 98, 101, 103, 104, 105, 106, 109, 115, 

117, 119, 121, 122, 123, 131, 132, 134, 

138, 139, 141, 146, 155, 157, 158, 159, 

161, 162, 163, 167, 172, 174, 177, 178, 

179, 182, 183, 185, 186, 191, 192, 196, 

205, 206, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 

215, 216, 218, 220, 221, 222, 223, 224, 

227, 230, 234, 239, 240, 241, 242, 243, 

244, 245, 246, 249, 250, 251, 256, 257, 

258, 260, 261, 262, 266, 273, 277, 278, 

279, 280, 282, 283, 284, 285, 288, 292, 

293,- 295, 301, 304, 313, 314, 315, 316, 

317, 328 

Mum Baba: Bum Baba 284 

Murad-ı  Ilahi 55 

Muradiye Baba 262 

Murakabe 199 

Murat I 148, 181 

Murat 3, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 29, 39, 59, 60, 

61, 62, 63, 64, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 

76, 79, 80, 81, 82, 83, 90, 91, 96, 98, 99, 

100, 101, 102, 103, 106, 109, 112, 117, 

120, 121, 123, 125, 129, 139, 141, 155, 

160, 162, 163, 178, 179, 185, 187, 190, 

197, 200, 226, 227, 228, 230, 233, 235, 

237, 239, 240, 244, 247, 248, 249, 250, 

251, 261, 265, 266, 267, 268, 271, 272, 

273, 277, 279, 283, 285, 287, 292, 293, 

297, 299, 300, 302, 304, 305, 312, 313, 

316, 317, 318 

Murat I 148, 181 

Murat Dede 180 

Murat IV 228 
Murat II 101, 110 

Murat köprüsü 248, 302 

Murat ta ş ları  179 

Murat III 222 

Murtaza Pa ş a 205 

Musa (Hz.) 224, 225 

Musa Carullah 313 

Musa Kâzım 152, 153, 156, 157, 204 

Musavver Türkistan Tarih ve. Seyahatnamesi 
33 . 	 - 	 - 

Musevî 14, 51, 246 

Mushaf 233 

Muska 322 

Muslihiddin Safvet 51, 52 

Mustafa Bünyamin Aya ş i 97 

Mustafa Dede 158 

Mustafa (Hz. Muhammed) 254 

Mustafa Müdevvir 209 

Musul 253 

Muş  2, 52, 276 

Mutahhana Hatun 147. 

Mutlak 17, 312 

Mübarek 19, 20 

Mübarek Galip 5, 54, 55, 74, 82 

Mücre 93 

Müdevvir 208 

Mügayyebat- ı  hamse-i Kur'aniye 238 

Mülkeiler Devletlû 272 

Müntehabat-t Durub-1 Emsal• Türkiye 57 

Mürdümek 157 

Mürsel Dede 297 

Mürş id-i kârail 170 

Mürş it 194 

Müslüman 39, 139, 224, 240, 242, 243, 244, 

249, 257, 258, 315, 319, 324, 325, 326 

Müslümanlara Mükemmel ve Mufassal Hac 

Yolu (Tam Hac Rehberi) 315 , 

Müslümanlık 14, 315, 316 

Müslüman olmak 11 

Müslüman Türklerde Şamanizm Kal ı nt ı ları  
325, 332 

Nabi 4 

Nacar, H. 227 

Nadhir (Handwörterbuch des Islam) 308 

Nâdir Baba 199 
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Nadya-Despina 243 

Nafile namaz 9 

Nahit S ı rrı  197 

(en) Nahl Süresi 310 

Nâile 15 

Naime Hanım Kilisli 209 

Nakş i 172 

Nakş ibendi 51, 52, 199, 281, 285 

Nakş ibendi Sultan 82 

Nak ş ibendiye 300 

Nal 113 

Nal izi 286, 287 

Naldöken 259 

Naldöken Talı tacı ları  - Naldöken'de Alevi 

A^detleri ve Izmir Havalisi Alevi Köyleri 

259 

Nalın 74 

Nalınc ı  Dede 222 

Nallıhan 15, 52, 53, 76, 133, 135, 136, 137, 

139, 140, 141, 142, 160, 181, 271, 277, 

287 

Nallıhan Yunus Emre (Rivayetten gerçe ğ e) 

135, 136 

Nallı  Kozlu Köyü 141 

Namaz 14, 54, 61, 62, 64, 67, 84, 93, 131, 

139, 143, 166, 174, 175, 181, 182, 

183, 185, 187, 188, 196, 220, 224, 227, 

233, 235, 238, 240, 247, 251, 264, 278, 

312, 316, 317, 331 

Namazgâh 52, 54, 99, 166, 238 

Namur 44 

Narlıca 259 

Narlıca (Bergama'da Köyler) 259 

Narlıdere 176, 253, 254, 256 

Narlıdere yatırları  253 

Nasreddin Hoca 267 

Natüralizm 189 

Nayman, Sevil 234 

Nazar 1, 164, 268, 328 

Nazarl ık 164, 298 

Nazır Baba 200 

Nazilli 172, 173 

Nazilli Tarih ve Coğ rafyası  173 

Wazir 16 

Nazlı , Hurş it 197 

N-D. d'Acrene 43 

N-Dau Bois. 43 

N-Dau Ronge 43 

Nebi 224 

Neb; Sallallahu aleyhi (ve sellem) 310, 311, 

312 

Nebi Efendi 293 

Necip Asım 58 

Necmeddin Kübra 103 

Nedim 4 

Nefes 3, 254 

Nefir 32 

Neftçi Nermin 39 

Nehir 324 

Neptün 48 

Nesai 314 

Neş 'e 287 

Neş 'e muradı  141 

Neş 'elenmek, üzüntüden kurtulmak niyeti 

303 

(das) Neue Testament 14 

Neval 7 

Nevres 4 

Nevruz 38 

Nevş ehir 263, 277 

Neyyire 48 

Nezir 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 

21, 22, 23, 30, 31, 33, 34, 37, 56, 57, 92, 

156, 176, 184, 294, 307, 308, 309, 310, 

311, 312, 313, 316, 324, 325, 326 

Nezir (Isl ıim Ansiklopedisi) 308, 309 

Nezir: adak; mubah olan bir şeyi Allah r ızası  
için kendi nefsine vâeip k ı lmaktır 310, 

312 

Nezir akças ı  21, 22 

Nezfre 7 

Nezir Eyvallah 313 

Nezre kesmek 21 

Nezretmek 15, 37 

Nezri 2 

Nezr-i. Mevlevi 21, 22, 23 

Nezr-i Şems 21, 23 

Nihayet, O, sizden bu keder ve musibeti aç ıp 

giderdiğ i vakit ise içinizden birtalumlar ı , 

bakarsınız ki Rablerine e ş  tutuyorlar 

(en-Nahl Süresi, âyet 54) 310 

Ninove 45 

Niş anlı  4, 40, 191 

Niş anl ı  kızlar 237 

Niyazi Sultan 157 

Niyaz ta şı  254, 256 
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Niyet 3, 9, 11, 12, 25, 29, 38, 39, 43, 60, 62, 

65, 72, 73, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 

99, 105, 106, 112, 119, 122, 158, 185, 

190, 196, 197, 211, 212, 213, 221, 227, 

228, 229, 235, 248, 249, 250, 251, 252, 

256, 257, 258, 259, 280, 284, 286, 291, 

295, 299, 302, 303, 310, 312, 317, 321, 

328, 329, 330 

Niyet bezleri 257 

Niyet çal ım 89 

Niyet kuy-usu 88, 89, 228, 229, 237, 238 

Niyet Kuyusunda Gaipten Haber 239 

Niyet ta şı  65, 86 

Noel 44 

Nuh (Hz.) 31, 225 

Numan Baba 280 

Nur 176 

Nurettin Cerrahi 241 

Nuriye P ınar, Medyum 177 

Nusaybin 253 

Nusha (ba ğ lama) 263, 266, 268 

Nusret-i Feth-i Garip 191 

Nüs 184 

Nüzlir 6, 7, 16 

Ocağ a sayg ı  298 

Ocak 202, 231, 253, 255, 262, 266, 282, 292, 

298, 302 

Ocakçı  262 

Ocaklı  110, 111, 293, 294 

Ocaklık 178, 282 

Ocakzade 256 

Odunpazar ı  55 

Ogüst 68 

Oğ lak 15 

Oğ lak Bayramında 142 

Oğ lak kesimi 9 

Oğ lan çocuğ una sahip olmak 146 

Oğuz 277 

Oğuzcan, T.T.Y. 4 

Okan, Aysel 186, 219, 222, 223, 227, 228, 

230, 232, 233 

Okçu komutan ı  173 

Okhan, Mehmet Ali 67 

Okic, M. Tayyib 1, 309 

Okunmu ş  pamuk ipliğ i 186, 188 

Okumu ş  kadın 178 

Olcayto 228, 229 

Olucak çe ş mesi 149 

Olucak semti 158 

Onaltı nc ı  As ı rda İstanbul Hayatı  220 

Onaltı  ve Onyedinci As ı rlarda Saruhan Zaviye 

ve Yat ı rları  269 

On ayak parma ğı  46 

Ondokuzuncu As ırda Makedonyada Yürük 

Folklörü 38 

Ondokuz Mayı s İ lkokulu 279 

On Erbain Helvası  (Tarikatlerin Tarihine Top-

lu Bir Bak ış ) 313 

Ongon 19 

Oniki İmam 131, 163 

(Onlar) adaklar ını  yerine getirirlerdi, şerri 

yayg ın (ve salgın) olan günden korkar-

lardı  (ed-Dehr Süresi, âyet 7) 309 

On meş 'ale 255 

On mum 46 

Onsekiz say ı sı  23 

Onuncu As ır İbtidaları nda Yaz ı lm ış  Olan Ebu 

Dülef Seyahatnamesine Nazaran Orta 

Asya'da Türk Boylar ı  ve Bunlar ın Dini 

Vaziyetleri 30 

Onyedi ve Onsekizinci Yüzy ı llarda Balıkesir 

Ş ehir Hayatı  173 

Opera Meydanı  75 

Opfer 14 

Ordu Köyü 280 

Orhaneli 188 

Orhangazi 89, 148, 181, 187, 188 

Orkun, Hüseyin Nam ık 21 

Orkun, Veli 188 

Orman 42, 325, 326 

Ormana Köyü 171 

Orman Ruhu 325, 326 

Orta Anadolu'da Bir Dolaş ma 75, 89, 159, 166, 

281 

Orta Asya 30, 90 

Orta yüz 36 

Ortodoks 51, 153, 167, 242, 244, 245, 246, 322, 

323, 328 

Oruç 9, 47, 71, 250, 251, 310, 312, 316 

Oruç (ada ğı ) (üç gün) 304, 308 

Oruçgazi Mahallesi 173 

Osman 89, 238 

Osman (Hz.) 192 
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Osmancık 166 

Osman Dede 272 

Osman Gazi 306 

Osmaniye Ilçesi 146 

Osmanlılar 50, 66, 101, 288, 318, 319 

Osmanlı lar Zamanında Tokat 288 

Osmanhl ı k 306 

Osmanl ı  Müellifleri 66 

Osmanlı  Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü ğ ü 
15, 22 

Osman III 306 

Ot 44, 217 

Otman Baba 130 

Otmanlar Köyü 275 

Otomobil sahibi olmak 303 

Oturmamak 312 

Ova Bağ lar 100 

Ovalı  Baba 280 

O yakadan bu yakaya 39 

Oylum Köyü 213 

Oyma ağ aç 166 

Oyma ağaç (gürdek) 169 

Ozano ğ lu, İhsan 259 

Ozmuş  Köyü 286 

Ozmuş  Tekkesi 286 . 

Ömer'ül-Faruk .(11z.) 132 

Omer'ül-Fuadi 314 

Öncebeci 81 

Önder, Mehmet 58, 159, 161, 164, 267 

Öner, Necati 203 

Orencik Köyü 132 	- 

Onus, Muammer 219 

Örtü 123, 135, 138, 155, 191, 195, 205, 209, 
211, 213, 227, 271, 274, 281, 285, 304, 
305 

Otügen, Adnan Cahit 58 

Oyücek 174 

Öz (kaynak, su) 168 

Özbek 325 

Özbek Baba 203 

Özbek-Lokay 325 

Özcan, Mustafa 177 

Özer, Doğan 210, 211 

Özkaynak, Kemal 171 

Özkoçu, Mehmet 256 

Özmen, M. Ş evki 315, 316 

Ozön, Mustafa Nihat 56, 57 

Öztelli, Cahit 137, 289 

Öztin, Tahsin 25 

Öztürk, Ali 136 

()gel, Bahaeddin 64 

Öğretmenler Gazetesi 324 

Oklı iiş  208, 209 

Ökkeş  2, 208, 209, 272 

Öksürük 167 

Öksürük Dede 158 

Öksürük ta şı  141 

Öksüzce Baba 55 

Öksüzce çe şmesi 81 

Öksüz oğ lan 268 

Öksüz sevindirmek 304 

Öküz çam 164 

Öküz Da ğı  36 

Öküz Evliya 36 

Öküz heykelleri 48 

Ölülerden niyaz etmeyiniz 331 

Ölüler kültü 301 

Ölüm 301 

Ömer (Hz.) 192 

Ömer Seyfettin 3 

Paçavra 212, 262, 273, 324, 325, 326 

Pagus 252 

Pağ mezar p ınarı  325 

Paix-Dien 44 

Pakalm, Mehmet Zeki 5, 15, 16, 22 

Pamuk 134 

Pamuk bağ latma 291 

Panayia Ayazmas ı  Azizi 243 

Panayır 246 

Pangarh Dede ve Incir A ğacı  212 

Papalık 257 

Papaz 243, 244,-246, 257, 287 

Papuç 282 

Para 18, 34, 45, 48, 61, 82, 83, 88, 90, 92, 
93, 112, 115, 120, 139, 142, 155, 163, 182, 
218, 242, 243, 244, 245, 290, 291, 304, 
305, 312, 313, 316 

Para ada ğı  304 

Para yap ış tı rmak 242 

Parayı  mendil veya beze sarmak; sonra da ğı t-
ma (fakire) 304 
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Part 277 

Pasta 44 

Pa ş a Camii 174 

Pa ş a Sultan ( Ş ah Sultan) Türbesi 173 

Paşam Sultan 268 

Paşmak-ı  Ş erif 154 

Paul VI (Papa) 257 

Pazar 199 

Pazartesi 67, 184 

Peçevi Tarihi 65 

Pehlivan Baba 289 

Pekarski 19 

Perde 178 

Peremezci, Osman 56 

Perhiz 47, 308 

Peri 324 

Pers 50 

Perş embe 171, 202, 217, 256, 287 

Pertev Bey 164 

Perven 32 

Pe şkir 162, 163, 191, 239, 305 

Pe ş temal 186, 187 

Petersen, Jod 308 

Petit-Rechain 44 

Peygamber (Hz.) 37, 60, 169, 206, 210, 280, 

300, 310, 313, 315 

Peygamber sofras ı  249, 250, 251 

Peygamber veya Zekeriya Safi as ı  istanbal 
4-cletleri) 62, 250 

Peyman 8 

Peynir 250 

Phiinomenologie der Religion 326 

Pınar 31, 47, 106, 149, 165, 16i, 170, 208, 

210, 214, 217, 241, 288, 295, 298, 301, 

302, 325, 329 

Pınar izisi 325 

Pınar kültü 301 

Pınarlıköy 259 

Pı narlıköy, Narl ıca, Tepeköy (Bergama'da 
Köyler) 259 

Pide 72, 148, 156 

Pio IX 48 

Pir 32, 110, 112, 127, 130, 131, 148, 159, 160, 

175, 176, 228, 259, 263, 291, 295, 299, 

300, 313, 314, 321 

Pir Ahmet 171 

Pir Ali Baba 203 

Pir Celâleddin Abdurrahman Çelebi 160 

Pir Hayreddin Çelebi 160 

Piri Baba 166 

Piri Efendi 217 

Piri Efendi Evi 217 

Pir İ lyas Çelebi 159, 160, 161 

Pir'in Türbesi 259 

Pirler Parkı  160 

Pirler Türbesi 160 

Pir ocağı  176 

Pir Ş ecaeddin İ lyas Gümüş lüzade 160 

Pisi Köyü 273 

Pisili Hoca 273 

Piş i adağı  37 

Piş irici, Tevfik 214 

Polat Dede 218 

Polath 142, 143 

Polikarp 251, 252 

Proben 19 

Protestan 51, 322 

Protestantizm 40 

P-sychologie des Abergalubens 326 

Put 309, 310, 314 

Putperestlik Devri 309, 331 

-Q- 

Quentin-Lemick, St. Quentin 44 

Quintin 45 

Rab 210, 225, 226, 310 

Radloff, Wilhelm 6, 19, 35, 36, 296 

Ragıp Hulusi 37, 128 

Rahim Baba 141 

Rahim Han 35 

Rahime 226 

Rahip 327 

Rahmet duas ı  101 

Rakı  serpmek 324 

Ramazan 70, 150, 182, 300 

Raş itizm 44 

Ravza 31, 32 

Ragaib 37 

Religion Geschichte im Abriss - Die Religionen 

der Erde 326 

(die) Religion in Geschichte ıı nd Gegenwart 40 

(die) Religionen der Erde (Religion Geschichte 

in Abriss) 326 
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(die) Religionen und das Heilige (Elemente 

die Religions Geschichten) 325 

(the) Religion of the Hindus 47 

Religions Practices of the Hindus 47 

Religions Sociologie 325 

(die) Religiösen Vorstellungen der Altaischen 

Völker 307, 324 

Remoule-Huy 46 

Renkli pe ş kirler 305 

Resim 328 

Resimli Amasya Tarih-Co ğ rafya, Salname- 

K ı lavuz, ve Kazalar 160, 162, 166 

Resimli Kamus- ıı  Osmani 7 

Resimli Türk Edebiyat ı  Tarihi 57 

Reste Arabischen Heidentums 308 

Resul 233 

Resul-i Ekrem 317 

Resulullah 293, 311 

Reşadiye Nahiyesi 253 

Re ş idüddin 20 

Revnakoğ lu, Cemaleddin Server 313 

Rıza Nur 324 

Rıza Pehlevi (Ş ah) 219 

Rical-i Mutavassı ta 316 

Riticapelli 41 

Rivayetten Gerçe ğe: Nallıhan Yunus Emre 

135 

Riyazet 299, 300 

Rize 277 

Rober Kolej (Mirzifon) 167 

Rodos 97 

Roma 13, 14, 47, 48, 50, 102, 142, 174, 276, 
319 

Roma'nın Çeşme ve Meydanlar ı  48 

Romanya 244 

Romatizma 44, 45, 211 

Romen 13 

Royer, Tricot 41, 42, 43, 44, 46 

Ruh hastaları  148, 151, 302 

Ruh Hastalarına Yeni Bir Umit Kap ıs ı  151 

Ruhi Sadi 175 

Ruhi Tedavide; Karaca Ahm etler Hakk ı nda 
Incelemeler Dü ş ünceler 146, 156, 208, 
218, 291 

Ruhlar 326, 327, 328, 329 

Ruhların günü 328 

Rum 31, 32, 51, 55, 126, 127, 206, 240, 241, 
242, 243, 244, 245, 246, 269, 285, 287, 
294 

Rum Dede 165 
Rumca 168, 243, 244 

Rumeli 75, 295 

Rami Hoca 166, 167, 168 

Rupin 213 

Rus 33, 63, 276 

Rusya 33 

Rufai 172 

Rufai Tekkesi 259 

Rufaiye 300 

Sabah 193 

Sabah namaz ı  77 

Sab ı rkız 159 

Saç 93, 139, 210 

Saç adağı  139 

Saç kesmeme 308 

Saç taramamak 308 

Sadaka 31, 37, 41, 43, 46, 66, 71, 74, 92, 211, 

215, 216, 304, 316 

Sadettin Nüzhet 58 

Sâd İ bni EM Vakkas 272 

Sa'd bin übade 311 

Saflıca Pa ş a 179 

Sadiye 300 

Sadu Vakkas mezar ı  325 

Safra kesesi iltihab ı  258 

Sağ ay 19 

Sağ  ayak 191 

Sağrı cılar Camii 223 

Sahabiler 272 

Sahih-i Buhari 310, 311 

Sahih-i Buhari Muhtasarı  ve Teçrid-i Sarih 

Terce ınesi ve Ş erhi 14, 310 

Saimbeyli 297 

Saint 252 

St. Gerrard 44 

Saint-Jean-Ypres 44 

Saka Baba Türbesi 232 

Sakal ı  Ş erif 181, 182 

Sakamet 168 

Sakarya Köyü 147 

Sakarya Nehri 134, 143 

Sakarya Ş ehitleri An ıtı  143 

Sakı zlık 302 

Sakı zlık ağ acı  141 
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Salaki, Mehmed 7 

Salak 110 

Salâ vakti 73, 188, 233, 235, 282 

Salavat- ı  Ş erife 72, 186 

Salâ verilsin, kütler (yürüyemeyen) yirisin 

282 

Salı  287 

Sal ıncak 241, 286, 287, 297 

Salih Dede 256 

Salihli 137 

Salkaya, Melek 3 

Salman, Mustafa 5, 174, 175, 176, 178 

Samara 253 

Samson 210 

Samson: Ş em'un Dede 209 

Samsun 26, 278, 279, 280 

Samsun İ stasyonu 279 

San'at Ansiklopedisi 11, 12 

Sanat Okulu 158 

Sancılanan hayvanlar 274, 303, 306 

Sandıkh 137 

Sanduka 33, 49, 64, 65, 70, 79, 83, 97, 139, 

150, 155, 163, 173, 174, 183, 191, 195, 

202, 205, 209, 211, 212, 237, 239, 240, 

261, 262, 266, 271, 280, 281, 283, 285, 

293 

Sanskritçe 325 

Sar'a 45, 150, 151, 170, 302 

Sar ıana 275 

Sarı  Dede 95 

Sarık 90, 155, 266 

Sarıkaya 129, 289 

Sarı  kırmızı lı  gül 223 

Sarıkış la 53 

Sarıkı z 175, 176, 177, 253 

Sarı k ız Âyini (Tarihte Edremit) 176 

Sarı  K ız Efsanesi 177 

Sarı  K ız Efsanesi, Edremit (Bal ıkesir Tarih 

ve Coğ rafyas ı) 175 

Sarı  K ız Makarrı  253 

Sarı  K ız - Mehpare Sultan ve Medyum Nuriye 

Pınar (Röportaj) 177 

Sar ı  Kız Tepesi 175, 176 

Sar ı  Kı z Türbesi 254 

Sarıkı zlar 158 

Sarıkoz 107 

Sar ı  (köy) 166 

Sarıköy 134, 135, 137, 167, 174 

Sarık Suyu 266 

Sarı lık 44, 218, 224, 271, 281 

Sarı lık Dedesi 218 

Sarı  renk 176 

Sarı  Saltuk 55, 253 

Sar ı  Saltuk 55, 253 

Sar ı  Saman 253 

Sarı yer 225, 240 

Sart Harabeleri 319 

Saruhan 269, 270 

Saruhan Oğ ulları na ve Eserlerine Dair Vesika-
lar 270 

Saruhan Zaviye ve Yat ırları  269 

Saru Hatun 162 

Sarani 50 

Satı  2, 10, 91, 153, 154 

Satı lmış  2, 91, 153, 154, 218 

Satı  Taşı  10 

Satmak (ba ğ lamak) 155 

Satvayat 47 

Sauvaget, Jean 51 

Sauves-Ru ınilies 43 

Sauveur-Grimberghen 45 

Sauveur-Borght-Grimberghelez-Vilvorde 43 

Savitri 47 

Sazak Buca ğı  180 

Sazl ı  Dede 280 

Sall ı  Köyü 280 

Scl ı iramel, Annemarie 1, 48, 265, 326, 327, 
329 

Sclıoeck, Helmıı t 325 

Seccade 131, 174, 187, 220, 233, 271, 275, 
305 

Secde 30, 185, 255 

Seçkin, Mehmet 159 

Seçmeler 4 

Sefercioğ lu, Necmettin 277 

Seferihisar 52 

Seğ il (siğ il) tedavisi 46 

Seliimet 313 

Selamet Dede 227, 280 

Selâmet Hatun 163 

Selami Ali Pa ş a 241 

Selâmi Dede 227, 228 

Selçuk 50, 101, 107, 109, 117, 135, 149, 202, 
203, 206, 259, 284, 318, 319 

Selçuk (kaza) 256 

Selçuk Devri Anadolu A ğaç Işçiliğ i Hakk ı nda 
Notlar 64 
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Sleçuk Emin Çakaloz 259 

Sele 111 

Sele Köyü 51, 107, 109, 110, 111, 114, 116 

Selim (Sarı) II 130 

Selimiye Camii 196 

Selmanpak 253 

Selvi 39, 231, 239 

Selvi dal ı  koparmak (Evliya selvisi), dilek 

olunca selvi dalını  mezara geri b ırakma 

adağı  305 

Sema 131, 254, 255 

Semeni 37 

Semerkant 31, 34, 36, 325 

Semikoz 273 

Semt evliyas ı  77 

Senenin ilk üç ayı  189 

Sentimur o ğ lu Nurettin 287 

Serendip 33 

Serik 171 

Sersemlik 45 

Servi 274, 302 

Ses almak 229 

Sevgen, Nazmi 202 

Sevgi elde etmek 303 

Seyahat etmek 303 

Seyahatname (Evliya Çelebi) 33, 51, 55, 64, 

65, 67, 86, 87, 97, 102, 123, 133, 148, 

247, 320 

Seyahatname-i ilmi Batuta 31 

Seydi Vakkas mezar ı  147 

Seydi Yusufi Dede 102 

Seyfeddin tekkesi 283 

Seyhan nehri 145 

Seyit 189 

Seyit Battal Cafer Gazi 86, 90, 110, 111, 

112, 204, 205, 206 

Seyit Bey, eski İ zmir mebusu 315 

Seyitler köyü 149 

Seyyit Ahmet Küt& Türbesi 198 

Seyyit Battal Gazi 285, 320 

Seyyit Battal Gazi'nin Hayat ı  ve Bazı  Menkı -

belen! 205, 206 

Seyyit Battal Gazi Türbesi 320 

Seyyit Cemaleddin 172 

Seyyit Bira' Camii 280 

Seyyit Bilal Dede 280 

Seyyit Burhanettin 261 

Seyyit Gazi 90, 180, 204 

Seyyit Harun 172 
Seyyit Hoca 162 

Seyyit İ brahim 172 

Seyyit Kemalettin 273 

Seyyit Klı tbeddin 278 

Seyyit Kutbettin Camii 278 

Seyyit Mekki 32 

Seyyit Salih Ahmet Dede 148 

Seyyit Siyami 107, 109, 111, 116 

Sevgi 199 

Sığ amak 125 

Sığı r 105, 115, 138, 141, 189, 304 

Sığı rcık suyu 132 

Sığı rlı  Köyü 202 

Sıkıntı  ve güçlük içinde bulunanlar 223 

Sındırg ı  177 

Sınıf geçmek 63, 69, 70, 209, 236, 257, 284, 

303 

Sırıkl ı  Baba 111 

Sırma 155 

Sırp 205 

S ı rrı  Numan 202 

S ı ska çocuklar 216 

Sıtma 52, 93, 95, 99, 118, 167, 178, 188, 189, 

190, 212, 217, 218, 224, 241, 246, 247, 

248, 262, 273, 291, 302 

Sıtma çahs ı  190 

Sıtma Dedesi 99, 217 

S ı tma mücadelesi binas ı  288 

Sıtma pınarı  190, 208 

S ıvazlama 138, 139, 234, 261 

Sı zıh olanlar 125 

Sibirya'dan 35, 36, 296 

Siğ il (tedavisi) 46, 190, 277 

Sihir J, 42, 308, 327, 329 

Silah 39 

Silifke 214 

Silifke caddesi 215 

Silivrikapı  222 

Simsiyah horoz 236 

Simsiyah perdeler 178 

Sinan meydanı  65 

Sinanpa ş azade Abdullah 55 

Sinir hastal ıkları  103, 104, 233, 261, 267 

Sinop 10, 280 

Sinop ve Çevresinde S ıhhat Hakk ı nda inan-

malar 280 

Siraceddin Efendi 162 
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Sirke 185 

Sisli Kırat 306 

"Sisli kırat mezar ı , at ta şı " 306 

Sivas 27, 127, 137, 165, 225, 256, 285, 286, 

287, 289 

Sivas Hakilıni Kı lı çaslan 162 

Sivas Rehberi 287 

Sivas Ş airleri 289 

Sivas Türbeleri (Sivas Rehberi) 287 

Sivritepe 38 

Siyah düğme 88 

Siyah iplik 91 

Siyam Fakiye 111 

Size ulaşan her nimet Allah'dand ır. Sonra 

size herhangi bir keder ve musibet dokun-

duğu zaman ancak O'na tazarru ve feryad 

edersiniz (en-Nahl süresi, ayet 53) 310 

Sobran Köyü 142 

Sofi 203 

Sofra açmak 185 

Sofra ada ğı  250 

Sofu Baba 241 

Sofu Hazretleri 157 

Sofular Camii 166 

Sofuluk 13 

Soğuk çermik 285, 286 

Sohbet Gazetesi 177, 179 

Sokrates 13 

Sol ayak 293 

Solfasol 67, 96 

Sorna 268 

Soma'da yağmur duan 268 

Somuncu Baba 185 

Sosyoloji Dergisi 171, 329 

Soup 44 

Souveniere 46 

Soyan 277 

Sovyet Başbakanı  Kosigin 219 

Soykut, İ  Hikmi 58 

Seığ iiş  276 

Söğüt (yaprak ve kabu ğu) 217, 248 

Söz söylememek 312 

Spa 46 

Stadyum 252 

Sünni 298 

Su 4, 9, 11, 18, 30, 33, 34, 35, 40, 42, 43, 44, 

45, 46, 48, 52, 63, 64, 72, 73, 74, 75, 78, 

79, 82, 84, 85, 89, 90, 91, 92, 98, 99, 104, 

105, 111, 115, 118, 122, 123, 125, 126, 

128, 132, 137, 138, 141, 142, 149, 153, 

157, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 

168, 170, 171, 173, 174, 178, 1794 182, 

183, 186, 209, 211,°  222, 224, 225, 228, 

233, 235, 236, 240, 241, 242, 243, 244, 

245, 246, 247, 248, 252, 257, 258, 259, 

262, 264, 268, 269, 279, 280, 281, 286, 

287, 291, 295, 296, 301, 304, 305, 324, 

326, 328 

Su adağı  63, 157 

Su ada ğı  (akar veya büyük bir suya dua yaz ılı  
kağı t atma) 304 

Sucak Baba 154, 256 

Sucie 44 

Sucu Hatun (Şucaeddin) 167 

Sucuk 44 

Sucuk Baba 256 

Su çıkarma 167 

Sudolab ı  soka ğı  243 

Su dökmek 115 

Su, Kâmil 173 

Su kültü 153, 170, 247, 301 

Sulfato 190 

Sultan 179, 195, 267 
Sultan Abâ 	Veli 155 

Sultan Ana 149 

Sultan Baba 95, 187 

Sultan Divâni 147, 148, 152, 153, 154, 156 

Sultan Mahmut Han 285 

Sultan Ş eyhmus 193, 194, 195, 196 

Sultan Ş eyhmus Türbesinde 193, 195 

Sultan Veled 147 

Sultan-ı  Divana 154 

Sultan- ı  Divanû 154 

Suluca Kara Höyük 263 

Sulukule 10, 232 

Sunak 328 

Suna-Mehmed 243 

Sungurlu, İ shak 199, 200 

Sunguroğ lu, İ shak 197, 205 

Sûre 2, 91 

Sûre-i Zekeriya 25 1 

Süriye 201, 209 

Su ruhu 325, 326 

Susuz Köyü 107, 117 

Susuzluğa gidermek 167 

Suşehri 289 
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Suubu Rami 191 

Suudi 49 

Suyu (akar) ço ğaltmak 303 

Süleyman Efendi, Ş eyh 6 

Süleyman, Kanuni 65, 97, 130, 163 

Süleyman Rü ş tü Efendi 173 

Süleyman Türk ınâni 263 

Süleymaniye Hamam ı  224 

Sümbül Dede 288 

Sümbül Efendi 10, 226, 227, 228 

Sümbül Efendi Türbesi 226, 227 

Sümbül Sinan Efendi 227 

Sümbüliye 226 

Sümeniye 324 

Sümer Mahallesi 74 

Sünnet 313 

Sünni 32, 110, 111, 116, 117, 168, 169 

Süpürge 11, 29, 63, 68, 71, 74, 78, 86, 90, 

123, 162, 186, 208, 209, 210, 211, 224, 

227, 240, 304, 316 

Süpürülmemek 259 

Süt Adağı  60, 304 

Sütbeyaz horoz 93 

Süt hastalıklar ı  241 

Sütlü Adak Mevlidi 60, 61 

Sütlüce Köyü 225 

Sütlü Mevlit Adağı  304 

Süt tekkesi 266 

Sütünü ço ğ altma niyeti 303 

- Ş  - 

Ş aban 61, 62, 184, 185 

Ş aban Ayı  317 

Ş aban Dede (Sar ıkaya) 129 

Ş abanın ilk Pazartesi 184 

Ş aban Veli 314 

Ş adgeldi Paşa 162 

Ş adi Pa ş a 162 

Ş ahbanu 219 

Ş ah' Merdan 112 

Ş ahıs 8, 9, 16, 308, 317 

Ş ahidi Dede 273 

Ş ahidi İbrahim Dede 276 

Ş ah Rı za Pehlevi 219 

Ş ah Sultan 173 

Ş ah Tahmasb 203 

Ş ah Zinde 36  

Ş akalak Dede 158 

Ş akalak Dede Camii 158 

Ş akir Efendi Soka ğı  99 

Ş al 220, 305 

Ş am 31, 251 

Ş aman 30, 35, 253, 296, 324, 325, 326, 327 

Ş amanist 324, 325, 326 

Ş amanizm 35, 189, 296, 307, 324, 325 

Ş amanhk 23, 35, 36, 164, 324, 325 

Ş ambaz Baba 90 

Ş amdan 233, 305 

Şam fıstığı  141 

Ş amlar Mahallesi 162 

Ş apka ada ğı  45 

Ş apolyo, Enver Behnan 130, 131 

Şark Telgraf 2 

Ş arman, Co şkun 151 

Ş aziliye 300 

Ş eb-i Arus 233 

Ş ecaeddin Efendi 192 

Ş ecaeddin İ lyas Gümüşlüzade Pir 160 

Ş efik Arif 291 

Ş ehi Ş ifane: Ş eyh Ş irvani 288 

Şehit 168, 179, 180, 198, 200, 205, 211, 212, 

214, 240, 256, 259, 272, 276, 277, 280, 

285, 296, 299, 300, 306 

Ş ehitler 256, 277 

Ş ehitler mezarlığı  277 

Ş ehitlik 143 

Ş ehit subaylar 278 

Ş ehzade Camii 240 

Ş ekay ık 217 

Ş eker 171, 184, 251, 305, 316 

Ş eker Ada ğı  60 

Şeker Bayram ı  22 

Ş emeniye 324 

Şemseddin Ahmed 288, 289 

Ş emsettin Dede 273 

Ş emseddin Sami 2, 6, 7, 51, 52, 96, 263 

Ş emsi Ana 273 

Ş emsi Dede 99 

Ş emsiye 99, 288 

Şemun Dede 209 

Ş er 311 

Ş erbet 179, 184, 305 

Ş erbetçi Hac ı  Ali 213 

Şeref Matbaas ı  51 

Ş erit 35, 45, 47 
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Ş er'iye sicili 130 

Ş er'iye Sicil Defterlerinde Türkçe Ki şi Adları  
2 

Ş evket 5 

Şeyh 30, 31, 32, 33, 52, 55, 81, 82, 86, 97, 

99, 105, 123, 127, 129, 130, 131, 132, 

162, 163, 166, 172, 173, 176, 186, 187, 

194, 198, 200, 201, 203, 204, 205, 207, 

209, 212, 213, 214, 216, 259, 260, 264, 

266, 269, 271, 272, 273, 276, 278, 281, 

282, 283, 288, 289, 292, 300, 302, 305, 

313, 316, 321, 325, 327 

Ş eyh Abdullah 213, 214 

Şeyh Abdurrahim Rumi 166 

Şeyh Abdülmecid Ş irvani 289 

Ş eyh Adil 272 

Ş eyh Ahmed 202 

Ş eyh Ahmed ve Ş eyh Burhaneddin 212 

Ş eyh Ali Efendi 200 

Ş eyh 	Semerkandi 132 

Ş eyh Alimi 123 

Şeyh Bedrettin 273 

Ş eyh Buhari 97 

Ş eyh Burhanettin 212 

Ş eyhcu 164 

Ş eyhcu köyü 164, 166 

Ş eyh Camii 207 

Ş eyh Çoban 281, 287 

Ş eyh Çoban Mahallesi 281 

Ş eyh Havut 123 

Şeyhe inek adamak 305 

Şeyh Fethullah 207 

Ş eyh Garik mevkii 163 

Ş eyh Hac ı  Hamza 162 

Ş eyh Hac ı  Osman Bedreddin Efendi 200 

Ş eyh Halil İbrahim 129, 131 

Ş eyh Hasan Dede 201, 202, 271 

Ş eyh Hasan Köyü 201 

Şeyh Hüsameddin Hazretleri, Kuba Dede 

162 

Ş eyh Hüsameddih-i Uşaki 173 

Ş eyh Hüseyin 123 

Ş eyh Hüseyin Bahaeddin 52 

Ş eyh Hüseyin Köyü 10 

Ş eyh İ dris 172 

Şeyh-i Ş ifane 288 

Şeyh İ zzeddin 55, 81 

Şeyh İzzeddin Camii 82 

Ş eyh İzzeddin Mescidi 82 

Ş eyh Kutbeddin Türbesi 278 

Ş eyhler Köyü 132, 275 

Ş eyhler Türbesi 275 

Ş eyhler Yaylas ı  132 

Ş eyh Mansur 212 

Ş eyh Mehmet 104, 105 

Ş eyh Mehmet Efendi 200 

Şeyh Mehmed Zühtü Efendi 173 

Ş eyh Muhsin-i Fâni 316 

Ş eyhmus 194, 195 

Ş eyh Musa 259 

Ş eyh Musa Hervi 201 

Ş eyh Muslihiddin Türbesi 216 

Ş eyh Mustafa 129 

Ş eyh Mustafa Bünyamin 96 

Ş eyh Neccari 97 

Ş eyh Rıza Efendi 200 

Şeyh Salih 32 

Şeyh Ş ami 123 

Ş eyh Ş azili 201 

Ş eyh Ş ecaeddin Hamza 163 

Ş eyh Ş emsi Aziz Dede 282 

Şeyh Ş emsi Dede 99 

Ş eyh Ş erafeddin Hamza 163 

Ş eyh Ş erafeddin Türbesi 200 

Şeyh Ş irvani 288 

Ş eyh Ternuri 260 

Ş eyh Tüfh 292 

Ş eyh Ukkâ ş  272 

Ş eyh Yahya Efendi 241 

Ş eyh Yakub 130 

Ş eyh Yusuf Aziddin Ebu Hamra 213 

Ş eyh Zekeriya 99 

Ş eyh Zencani 288 

Ş eytan 260, 274, 303, 313 

Ş eytamn şerrinden, fena yollardan halis 

edilmek 303 

Ş eytanlar ı  yenmek 35 

Şı h Camii 260 

Şı p Şı p Dede 179 

Ş ifalı  Hamam 264 

Ş ifah su 25, 28, 85, 104, 105, 138,'153, 164, 

174, 257, 268, 280, 328 

Ş ifa niyeti 302 

Ş ii 313 

Ş ii - Batıni 154 

Ş iiliğ in Hakiki Çehresi 313 

423 



Ş ikâri 137 

Ş ile adağı  37 

Ş iller 33, 34, 36, 296 

Ş imş on 210 

Ş inasi 56, 57, 58 

Ş intoizm 328 

Ş iraz 32 

Ş ir-Abad Kasabas ı  325 

Ş irk 120 

Ş irk-i asgar 314 

Ş irk-i ekber 314 

Ş irvanlı  Camii 162 

Ş rvanlar Türbesi 162 

Ş işhane 232 

Ş .N.C. 309 

Ş ölen 170 

Şuhudi Dede 276 

Ş urahbil Tepesi 209 

Şurahbil bin Hasene 209 

Şücaeddin, Sucu Hatun 167 

Ş iicaeddin Veli 204 

Şükran Ziyareti 174, 180 

Şükrü Efendi 204 

Tababet 104 

Tabakhane 81 

Tabanlı  Kabilesi 22 

Tabl 32 

Taceddin Camii 78 

Taceddin Sultan 52, 55, 78, 79, 80, 91, 91, 

266 

Taç 127, 165 

Tahtac ı  Türkmenler 176 

Tahtac ılar 102. 172, 176, 189, 253, 254; 255, 

259, 295, 296 

Tahtacı lar, Dini ve S ırri Hayat-A-yine Haz ır-

l ık 204 

Tahtacı lar'da Gelenekler 253, 254 

Tahtakale 54, 55 

Tahtakale Hamam ı  55 

Takke 212 

Takkeci Baba 241 

Takunya 68, 71, 304 

Talas 261 

Talha ve Zübeyr (Hz.) 211 

Tam Hac Rehberi (Müslümanlara Mükemmel 

ve Mufassal Hac Yolu) 315 

T ıimie 186 

Tanah 210, 225, 226 

Tarlie 186 

Tanp ınar, Ahmet Hamdi 54, 55, 57, 227 

Tanrı  3, 8t  12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 35, 

64, 70, 78, 79, 102, 122, 245, 255, 257, 

258, 310, 311, 312, 316, 324, 325, 326, 

332 

Tanrı  Fikrinin Ana Kaynağı na Dair Eserler 

Serisinden 8. cilt üzerine Tahlili Dü şün-

celer 324 

Tannya Arzuhal 78, 79 

Tansel, Fcvziye Abdullah 56, 57 

Tanyu, Hikmet 1, 128 

Tapduk Emre 133, 134, 135, 137, 203 

Tapduk Emre Türbesi 133 

Tarım, Cevat Hakkı  263 

Tarih Dünyası  25 

Tarih Haberleri (Açı lan Türbeler)• 25 

Tarihe Malolmu ş  Fıkralar ve Nükteler 5 

Tarih-i Edyan 325, 331 

Tarihte Ankara 51 

Tarihte Edremit Ş ehri 176 

Tarihte Kırş ehri, Gülşehri, Babailer, Ahiler, 

Bekta ş iler 263 

Tarihte ve Bugün Şamanizm (Materyeller ve 

Araş t ırmalar) 325, 326 

Tarihten Bir Sahife 117 

Tarikat 187 

Tarikat- ı  Bayramiye-i. Meliimiye 67 

Tarikat- ı  Bayramiye'den Tdife-i Meliimiye'nin 

An'ane-i Dadetleri Beyan ı ndadır 67 

Tarikatlerin Tarihine Toplu Bir Bak ış  313 

Tarla 42 

Taı sus 215 

Tas 206, 224 

Tasadduk 317 

Tasvir-i Efl ı cir 57 

Taş  9, 10, 11, 12, 17, 20, 30, 34, 35, 38, 39, 

42, 45, 46, 52, 59, 65, 66, 72, 73, 74, 77, 

82, 84, 85, 86, 88, 90, 92, '93, 95, 96, 100, 

112, 115, 120, 130, 131, 134, 142, 145, 

150, 156, 157, 162, 165, 166, 169, 171, 

174, 175, 178, 179, 180, 181, 188, 191, 

192, 196, 197, 200, 207, 208, 209, 214, 

216, 217, 225, 227, 228, 229, 231, 239, 

241, 247, 248, 249, 254, 256, 259, 260, 
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263, 264, 268, 270, 271, 272, 274, 279, 

283, 284, 286, 287, 288, 291, 292, 293, 

295, 296, 298, 300, 301, 302, 304, 305, 

324, 325, 327 • 

Taş  almak, bir müddet sonra ta şı  geri bırak-
mak (adak geri veimok) 304 

Taş  atmak 115, 157, 208 

Ta ş a tüküreyim 298 

Ta ş  b ırakma 241 

Taş  gömmek 142 

Taşı n gâv-urınaun olnuyaeağı  161 

Taş  Kaya 319 

Taşkent 33, 34 

Taş  kesilmek 265 

Taşköprü 259 

Taş  kültü 301 

Taş ların selâmlaması  263 

Taş lık 27 

Ta ş  toplama 74, 241 

Ta ş  yap ış tırma niyet ve ada ğı  72 

Taş  yazma 145 

Tatarlar 35 

Tatlı  dağı tma 305 

Tavaf 294 

Tavş an derisi 35 

Tavuk 9, 45, 86, 115, 

Taybuhan 280 

Tazebayoğ lu, Sait 209 

Tebrik (toprak) 292 

Teberik Köyü 95 

Tebriz 31 

Teeelli-zat 22 

Tecrid-i Sarih (Sahih-i Buhari Muhtasarı) 
310 

Tedris-i Tarih-i Edyan 325 

Tefeül 34, 112 

Tefsir 331 

Tehniye 184, 186 

Tekbir 187 

Teke 254 

Teke Burnu 254 

Tekel Yaprak Tütün Bak ım ve İş letme Atöl-
yesi 279 

Teke (Antalya) Yürükleri Hakk ında Notlar 
172 

Teke yürükleri 172 

Tekin 161, 207 

Tekke 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 23, 27, 39, 55, 
59, 65, 68, 72, 79, 86, 87, 88, 90, 105, 

107, 108, 109, 118, 128, 

155, 157, 164, 165, 172, 

190, 199, 200, 205, 217, 

238, 256, 259, 263, 266, 

275, 278, 279, 283, 285, 

291, 300, 302, 313, 325 

Tekke Baba 182 

Tekke çamuru 266 

Tekke Dede 256 

Tekke Kariyesi 133 

Tekke Köyü 96, 100, 105, 106, 118, 119, 

135, 136, 140, 143, 172, 180, 181, 182, 

Tek pabuç 293 

Teksiye, Ş arl 205 

Tekye (Tekke) Köyü 96 

Tel 155, 218, 240, 304 

Telli Baba (Dede) 240 

Telli gelin 240 

Tamir, Ahmet 35, 36, 296 

Temmuz 177, 180, 181 

Temre 93 

Tennuri 260, 261 

Tennuriye 260 

Teotokos (Tanr ı  doğuran) 257 

Tepe 113, 132, 135, 137, 141, 142, 162, 165, 
171, 304, 324 167, 169, 170, 173, 174, 175, 179, 183, 

190, 192, 197, 198, 209, 212, 242, 247, 
259, 260, 272, 273, 274, 276, 279, 283, 
286, 288, 289, 294, 296, 297, 313, 324, 
325 

Tepeköy 259 

Tepeköy ( Bergama'cla Köyler) 259 

Tercüman- ı  Hakikat 300 

Tere 251 

Terfi etmek 303 

Terkis 248 

Terler direk 224 

Terlik 262 

Terzi Baba 202 

Tesbih 128, 193, 196, 200, 227, 233, 280, 305 

Tesbih çekme 64 

Tesbihten geçirmek 221, 233 

Tescil kilisesi 42 

Teslim ta şı  263 

Testi 252, 305, 306 

Testi kırmak 11, 18, 305 

Testili Dede 252 

Testili Dede Gelin-Kaynana Meselesini Halle-

diyor 252 

131, 150,153, 

173, 180, 181, 

220, 226, 228, 

267, 268, 270, 

286, 287, 288, 
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Testi veya çömlek suyunu yatı r, mezar üstüne 

dökme 305 

(Teveffeni müslimen ve el-hikm bissâbhin) 

Bercemâli Zât- ı  Pâk 254 

Tevricik 203 

Tezel, Naki 3, 57, 135, 136, 137 

Tez Hüyük 149 

Tezveren Baba 10, 55, 80, 81 

Tezveren Dede 220 

Tezveren Sultan 179 

Therese-Alost 43 

Tığ lama 253 

Tılsımat 320 

Timnat-Serah 226 

Timur 31, 34, 51, 109, 160 

Timur Bayra ğı  109 

Timur Devrinde Kadis'ten Semerkant'a Seya-

hat 3 

Timurlenk Türbesi: Lenk Timur Tekkesi 287 

Tirmizi 314 

Tirek 325 

Tirol 41 

Tiske Köyü 100 

Togan, Zeki Velidi 20, 30 

Tohum 46 

Tokaç Köyü 259 

Tokat 26, 27, 203, 287, 288, 289 

Tokat Caddesi 287 

Tokat Viltiyeti Me şhurları  288, 289 

Tokat'la hgili Yay ınlarda Yap ı lan Yanl ış lar 

287 

Tokatl ı  Halk Ş airi Aşı k Nuri 278 

Tokatl ı  Halk Şairi .4-  şı k Nuri 278 

Tokmak 155, 156, 165, 230, 270, 271, 281 

Tokmak Dede 230 

Toksöz, Cemil 252 

Tomruk 152, 155 

Top atı lmak 275 

Topal kimseler 245 

Topallıyanlar ın, kekeliyenlerin iyile şmesi di-

leğ i 303 

Topçam (aylık dergi) 278, 287 

Topkapı  232 

Topkapı  Sarayı  Müzesi Müdürlüğ ü 24 

Toplu iğne 44 

Toprağı  altın yapmak 228 

Toprak 11, 17, 33, 42, 43, 45, 46, 92, 93, 95, 

97, 98, 99, 115, 119, 142, 165, 167, 170, 

192, 193, 204, 209, 214, 227, 228, 237, 
239, 259, 262, 266, 267, 271, 273, 291, 
292, 296, 302, 303, 327 

Toprak, Burhan 134 

Toprak Dede 97, 98 

Toprak yiyen çocuklar 97, 98 

Topuz 128, 155, 156 

Toroslar 172, 214, 296 

Torumtay (Toruntay) Türbesi 162 

Tosun 159, 264, 305 

Tosya 22 

Totem 307 

Tournai 44 

Toz 210 

Tökin, F. Hüsrev 67 

Töm Dede 173, 174 

Tövbe mahalli 195 

Trabzonda Toplanm ış  Halk Hikdyeleri, Halk 
Bilgisi Haberleri 5 

Trohom 210 

Trond'a-Hauppertigen 

Trudon-Lembeek 43 

Truva 14 

Tsora 210 

Tu ğ  325 

Tuğ rul, Mehmet 132 

Tuna 253 

Tuncalı , U. 196 

Tunceli 289 

Turan 252 

Turan, Osman 319 

Turasan Ş ah bini Duman A ğ a 132 

Turgutlu 269 

Turhal 289 

Turhan Bey 178 

Turkish-English Dictionary 8 

Turna 30 

Turşu 77 

Turşucu mahallesi 220 

Tutuş mağ a elveri ş li toprak 302 

Tutbaba 101 

Tutdede 101 

Tuz (serpme) 9, 11, 12, 18, 40, 185, 218, 229, 
230, 251, 277, 305 

Tuz Baba Türbesi 266 

Tuz Dede (Baba) 229, 230 

Tülbent 138, 139, 163, 288, 304 

Türbe 10, 12, 15, 24, 25, 28, 31, 32, 33, 34, 
36, 37, 39, 40, 41, 48, 49, 52, 54, 55, 59, 
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63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 

77, 78, 79, 82, 83, 86, 88, 89, 90, 92, 93, 

94, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 104, 105, 

107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 

115, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 125, 

126, 127, 128, 129, 130; 131, 132, 133, 

134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 

143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 

152, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 

163, 165, 167, 168, 170, 171, 173, 174, 

177, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 

189, 190, 191, 192, 193, 194, 195. 196, 

197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 

205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 

213, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 

222, 223, 226, 227, 228, 230, 232, 233, 

234, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 

244, 246, 248, 253, 254, 256, 259, 260, 

261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 

269, 270, 271, 273, 275, 277, 278, 279, 

280, 281, 282,•283, 284, 285, 286, 287, 

288, 289, 291, 296, 297, 299, 300, 302, 

304, 313, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 

322, 323, 329, 331 

Türbeden almam geri getirme (e şya, tel kopa-

rıp alma, sonra b ırakma) 304 

Türbe-i Ş erif 52 

Türbe kırı  183 

Türbe Köyü 124 

Türbeler Aç ı lırken 25 

Türbenin Akil Hastalar ı na Ş ifa Verdiğ ini 

Doktorlar da kabul etti 151 

Türbe onarmak 305 

Türbe ve Yatirlar ın Men ş ei Meselesi 318 

Türbe yaptırmak 305 

Türk 1, 14, 17, 19, 20, 23, 27, 30, 32, 33, 35, 

36, 37, 40, 50, 51, 56, 58, 75, 117, 122, 

127, 147, 149, 164, 168, 170, 172, 189, 

202, 203, 243, 244, 247, 249, 253, 276, 

289, 296, 297, 298, 300, 307, 320, 324, 

325, 326 

Türk (Inönü) Ansiklopedisi 12, 13, 50, 55, 

75, 96, 102, 177 

Türkân 325 

Türk Atalar Sözü 58 

Türk Atasözleri 56, 57 

Türkçe 8, 19, 20, 37, 75, 244, 250, 309, 314, 

315 

Türk Dili 137 

Türk Dü ş üncesi 67 

Türk Edebiyat ında Ilk Mutasavv ıflar 126, 

127, 133 

Türker, T. 40 

Türk Folklor Araş t ırmaları  2, 38, 57, 58, 134, 

146, 156, 176, 189, 213, 214, 218, 241, 

264, 266, 267, 268, 270, 280, 289, 291, 294 

Türk Halk Edebiyat ı  Ansiklopedisi (Abdal 

maddesi) 102 

Türki Durub-t Emsal 58 

Türk İ li 307 

Türk İ li, Eski Türklerde Din 307 

Türkistan 7, 33, 127, 135, 296, 300 

Türkiyat Enstitüsü Kütüphanesi 57 

Türkiye 1, 2, 15, 17, 20, 26, 27, 30, 33, 42, 

45, 46, 57, 93, 118, 148, 172, 204, 232, 

233, 265, 275, 295, 298, 309, 315, 318, 

323, 324, 328, 329, 332 

Türkiye Anıtlar ı  Koruma ve O. Y. Derne ğ i 70 

Türkiye Cumhuriyeti 24, 50 

Würkiye Cumhuriyeti Milli E ğ itimi, Kuruluş lar 

ve Tarihçeler 24 

Türkiye'de Cilt Hastalıkları na Müteallik Halk 

Bilgi ve Tedavileri : Uyuz Hastal ığı  Hak-

k ı nda Darb-ı  Meseller 58 

Türkiye'de Doğumla İ lgili ,idet ve İnanmalar 

328 

Türkiye'de Ya ğmur Duası  329 

Türkiye Etnoğ rafya ve Folklor Sözlü ğü Üzerine 

Bir Kalem Tecrübesi 2, 8, 22 

Türkiye K ı lavuzu 51, 96, 100, 102, 107, 117, 

121, 122, 124, 129, 132, 142 

Türkiye'nin S ıhhi ktimai Coğ rafyast 51, 52, 

53, 54, 207, 248, 262, 263, 291 

Türkiye'nin S ıhhi İçtimaî Coğ rafyas ı  Urfa 

Vilayeti 291 

Türk Lehçeleri Örnekleri VIII. Yüzyildan 
XVIII. Yüzyı la Kadar Yazı  Dili 20 

Türklerde Taş la Ilgili Inançlar 177, 197, 264, 
277, 281 

Türkler ve Tabiat Kanunu 324 

Türk Lugati 4, 7 

Türk Medeniyeti Tarihi 324 

Türk Mektuplar ı  67 

Türklük 37 

Türkmen 11, 33, 101, 111, 123, 124, 129, 130, 
171, 172, 176, 177, 189, 253, 259, 295, 
296,'297, 298 
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Türkmen Baba 204 

Türkmen Baraklar (Anadolu Etnolojisi ve 

Etnografyası) 129, 146 

Türkmen Keskin'i 124 

Türkmence 21 

Türk Oca ğı  54 

Türk Oymaklar ı  296 

Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi 

102, 122, 172 

Türk Tarihi-Resimli ve Haritalı  324 

Türk Tarih-i D ı nisi 324 

Türk Tarihinde Mezhep Cereyanlar ı  313 

Türk Türesi 324 

Türk Yurdu 130, 131, 176 

Türlü Yönleriyle Aya ş  98 

Türmük Buca ğı  170 

Türünlü Baba 111 

Tütengil, Cavit Orhan 171 

Tütsü 3, 35, 233, 291, 324 

Tüy 326 

Uçkur 274 

Uçmak 263 

Uğ ra ş , Tevfik 213 

Uğur, Sait 58, 215 

Uğursuzluk (Avrupa ve Amerika'daki Bât ı l 

Inanış lar) 40 

Ukkâş e Hazretleri 272 

Ulu Cami (Camii Kebir) 281 

Ulu Cami Sokağı  281 

Ulucanlar 65 

Uluçay, M. Çağ atay 270 

Uludağ  186 

Uludağ , Osman Ş evki 186 

Ulumescit Köyii 182 

Ulunay, Refi Cevat 117 

Ulvi Sultan 135 

Umudum Baba 203 

Um-Um Dede 99 
Umumi Türk Tarihine Giri ş  20 

Unat, Faik Re ş it 51 

Un ellememek 259 

Uı  kapalı ' 221, 222, 223 

Un torbası  46 

Unutulur 4 

Uran 268 

Urfa 27, 291, 292, 293, 294 

Urfa'da Ziyaret Yerleri 292 

Urfa Folklorundan Bir Demet 294, 295 

Urfa Salnamesi 291 

Urfa Villiyeti (Türkiye'nin S ıhhi Içtimai Cağ -

rafyan) 291 

Urgan, ip ellememek 255 

Urla 256 

Uryan Baba 200 

Usmat 325 

Uş ak 27, 157, 290 

Uş akilik 173 

Uş aki Ş eyhi Mehmet Zühtü Efendi 173 

Uş aki Ş eyhi Süleyman Rü ştü Efendi 173 

Uş aki Tarikatı  173 

Uş aki Tekkesi 173 

Uyguner, Muzaffer 58 

Uygur 7 

Uygur, Ali Mazhar 209 

Uysal, Ali Rıza 217 

Uyuz 298 

Uyuz Hastalığı  Hakk ı nda Darb-ı  Meseller 58 

Uzak bir yere ve askere giderken hay ırlı  yol- 

culuklar dilemek ve kavu şmak isteğ i 303 

Uzluk, Nâfiz 151 

Uzun Dede 52, 54, 171 

Uzun Evliya 190 

Übüdü Gazi 191 

Üç, 4, 42, 43, 44, 45, 54, 62, 63, 72, 73, 77, 

87, 91, 92, 95, 111, 115, 127, 134, 142, 

155, 157, 169, 175, 180, 182, 184, 188, 

189, 191, 192, 194, 196, 197, 205, 207, 

210, 211, 212, 214, 215, 216, 220, 221, 

224, 227, 230, 233, 236, 237, 241, 247, 

249, 250, 254, 260, 261, 264, 274, 282, 

284, 287, 303, 304, 305 

Üç azizler 43 

Üç ba ş  111 

Üç demir çubuğa halka geçirilmesi 194 

Üç gece yiyecekli, ş ekerli, zemzemli toplant ı  

305 

Üç ilâ kırk göbek atmak 305 

Üç karde ş ler 236, 271 

Uç kızlar 103, 105 

Üçler 166, 273 

428 



Üçler yolu 161 

ÜTç makara ipli ğ ini ortadan kesip suya atmak, 
ayrıca kurban, mum, v.b. adamak 304 

Üçp ınar Köyü 174 

Üç yol ağ zı  191, 302 

Üç yudum su 211 

trfürükçülük 40, 52 

Ükkâ ş  208 

Ü kkeş  208 

Ülgen, A. Saim 65 

Ülgön 35 

1.11(â ş  208 

Ülkem, Hilmi Ziya 313 

Ülkü 129, 135, 249 

Ülküta şı r, M. Ş akir 2, 8, 9, 11, 22, 280 

Ümınühan Ana 129 

Ünlüoğh,, Gülüören 151 

Ü nver, Ahmet Süheyl 58, 267 

Ürgüt kasabas ı  325 

-Üskübü Köyü 183, 184 

Üsküdar 149, 230, 274, 306 

Üyü Pınarı  217 

Üyü Tekkesi 217 

Üzerlik 164 

Üzüm 220, 268, 305 

Üzüm serpilmesi 268 

lüzüntiiden kurtulmak, ne ş 'elenmek niyeti 303 

Vaad 6, 7, 8, 9, 11, 17, 18, 22, 80, 115, 311 

Vâcib 312, 316 

Vaftiz 34, 174 

Vaftiz ta şı  319 

Vahabiler 48, 49, 315 

Vahab Gazi 271 

Vaid 7, 12, 15, 313 

Vâiz Hacı  İ brahim Efendi 294 

Vakıf 131, 135, 137, 171, 173, 203, 285 

Vakıf Han 222 

Vak ıflar Dergisi 65 

Vakfiyeler 137 

Vakkas 147, 272 

Valide Sultan Türbesi 206 

Vank Kilisesi 82 

Varlık yayınları  3 

Varna Sava şı  74 

Varto 276 

Vasilief, A.A. 50 

Vatan Caddesi 219 

Vecd 199, 221 

Vekiller Heyeti Karar ı  25 

Veli 15, 16, 116, 151, 152, 156, 198, 203, 204, 
209, 220, 223, 225, 228, 230, 233, 263, 
264, 265, 285, 294, 299, 300, 302, 314, 
317, 319, 325, 326, 332 

Veli Dede 96, 100 

Verimli Köyü 132 

Verone-Leefdael 43 

Veron-Lembecq 43 

Versuch eines Wörterbuches der Türk-Dialekte 6 

Verviers 44 

Veth 45 

Veysel Dede 100 

Vicdan hürriyeti 319 

Viliiyet ıtame 127 

Vincent 45 

Virton 44 

Viyana Seferi 130 

Votif 12 

Votum 12 

Vow 18 

Vurulma suretiyle ölenler 208 

Vuy 44 

Wach, Joachim 325 

Wellhausen, J. 308 

(die) Welt des Islams 1 

Westermaseh 309 

Wieze 45 

Wodecq 44 

Wörterbuch der Religionen 8 

Wüste und Gelobtes Land 210 

Ya ahadi 64 

Ya al, ya ver 99 

Ya :Alimü 64 

Ya Azim 64 

Yabanabad 52, 132 

Yabani gül 302 

Ya Daimü 64 

Yağ  15, 16, 219, 223, 230, 273, 275, 305 

Yağı z ı zık (adak) 326 

Yağmur 15, 95, 103, 114, 117, 118, 132, 142, 
145, 178, 183, 213, 265 
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Yağmur dilemek 303, 322 

Yağmur duas ı  95, 103, 114, 117, 118, 132, 
142, 183, 204, 213, 265, 268, 269, 274, 
323, 329 

Ya Hazreti Pir 70 

Ya Halimü 64 

Yahudi 39, 51, 127, 197, 226 

Yahudilik 14 

Yahudi Mezarlığı  246 

Yahuz a ğ ac ı  276 

Yakac ık 117, 247 

Yakımm hapisten kurtarmak 303 

Ya Kadimü 64 

Ya Kahhar 221 

Ya Kayyimü 64 

Yakub 14 

Yakut 325 

Yakutça 19 

Yalçın, Osman 51 

Yalçınkaya, Ekrem 271 

Yalgın, A. Rıza Yalman 189, 208, 296 

Yalın ayak 46, 294 

Yalmeak köyü 91, 96 

Yalıncak Sultan 91 

Yalın Gazi 111 

Yalman, Ali Rıza Yalgın 172, 296 

Yalova 248 

Yalpuz (Yahuz) ağ acı  276 

Yalvaç ilçesi 218 

Yama 47 

Yamaç 165, 279, 288 

Yapma bebek (kukla) 297 

Yamko ğ lu 4 

Yanlama yatmak 190 

Yanyatırlar 253, 256 

Yanyatır oğulları  253 

Yaprak 23, 186, 188 

Ya Rabbi 89, 134 

Yaramaz, ha ş arı  çocuklar 219, 221, 237, 260, 
274, 302 

Yarık bir çocuk 268 

Yarım patates• 46 

Yasa, İbrahim 95, 322 

Yasak meselesi 290 

Ya Samedü 64 

Yasin 8, 65, 71, 87, 175, 179, 197, 205, 236, 
254, 261, 293, 303 

Yasin ada ğı  (1 veya 41 Yasin) 304 

Yastıklı  beş ik 264 

Yastıman, Şemsi 58 

Yaş aroğ lu, Naime Halit 3 

Yaşayan bir zâta adak kesmek 264 

Yaşayan şahsa adak 302 

Yatıhp uyunuyor, bir gece geçiriliyormu ş  84 

Yatır 3, 9, 10, 15, 25, 39, 40, 54, 59, 80, 81, 
83, 84, 85, 86, 93, 94, 95, 97, 98, 100, 
101, 102, 103, 108, 111, 112, 113, 115, 
116, 117, 122, 140, 141, 144, 146, 149, 
152, 159, 161, 164, 165, 166, 167, 168, 
169, 170, 172, 173, 175, 178, 179, 180, 
183, 186, 189, 190, 203, 204, 214, 215, 
223, 224, 252, 253, 254, 255, 263, 264, 
267, 269, 274, 276. 279, 289, 291, 294, 
295, 296, 297, 299, 300, 302, 310, 313, 
315, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 
327, 328, 329, 332 

Yatır 3 

Yat ırda bulunan hayvanc ıkları  yutma 327 

Yatır sandukas ına entari temas ettirme 327 

Ya Vedhda 226 

Ya Vedat 63 

Ya Vedud Sultan 226 

Yavlak Aslan 259 

Yavuz Ana Sultan 99 

Yavuz Er Baba 221 

Yavuz Ersinan 221, 223, 241 

Yavuz Sultan Selim 267 

Yaz 180, 189 

Yazgı  270, 271 

Yazıcıoğ lu, H. Fikri 154 

Yazı  Levhası  233, 305 

Yazır, Muhammed Hamdi 14, 16 

Yazma (yemeniden büyükçe, uzun) 305 

Yazma Mecmualara Göre Kenya'da Evliya 
Say ı m ı  267 

Yazma (mendil) 220, 271, 305 

Yedi 4, 91, 92, 127, 130, 134, 139, 176, 180, 
197, 211, 214, 215, 216, 230, 241, 246, 
253, 284, 292, 293, 304, 306 

Yedigün 40 

Yedikarde ş ler 271 

Yediler 103, 105, 111 

Yedi mahallenin yoksulunu doyurmak 306 

Yedi mahallenin yoksulunu giydirmek 306 

Yedi Mehmet 91 
Yedi taş  52, 92 
Yedi veya k ırkbir ta şı n her birine bir İ hlas 

okuyup bu taş ları  saklama, murad ı  olunca 
aynı  yere bırakma 304 

Yedi veya kı rkbir ta ş  usuliyle adak 73 
Yediyüz besmele 304 
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Yehova 225 

Yellenmek 282 

Yem 305, 306 

Yem adağı  292 

Yemek dökmek 218 

Yemek pi ş irip dağı tma 305 

Yemeni 92, 160, 191, 220, 226, 281, 305 

Yemin 8, 297, 298, 308, 317 

Yemiş  16, 184, 185, 250, 251 

Yeni Cami 65 

Yeniçeri 198 

Yeni Hal 54 

Yeni İstanbul 40, 219 

Yenikap ı  Mevlevihanesi 228 

Yeniköy 244, 245 

Yeniköy Ayazmas ı  (Yukar ı  Yeniköy) 

Yeni Kurgan İ stasyonu 325 

Yeni Muhitü'l-Maarif (At mezar ı  maddesi) 
306 

Yeni Redhause Lligati 8 

Yeni Sabah 134, 195, 241, 265 

Yeni şehir 76, 185 

Yeni Tarih Dünyas ı  313 

Yer ilâhları  300 

Yer ruhlar ı  20 

Yer su 325, 326 

Yer tanr ı sı  35 

Yeruş alaym 210 

Yeş il 84, 90, 91, 143, 152, 155, 184, 187, 189, 
191, 192, 195, 209, 211, 213, 217, 271, 
281, 285 

Ye ş il Cennet Karacabey (Baba Kuruş 'un 
Mezarı) 307 

Ye ş il çuha 152 

Ye ş il direk 217 

Ye ş il gaz bezleri 237 

Ye ş il Irmak 163, 164 

Ye ş il sarık 155 

Ye ş il tulumba 222 

Ye şil Türbe 280 

Ye şil yaprak 23 

Ye şilyurt (Harami) Köyü 141 

Ye şim (Teslim ta şı ) 263 

Ye şu 225, 226 

Yeş u Kitabt 225 

Yeti şen, Rıza 259 

Yeti ş , ya Hacı  Bekta şı  Veli 

Yetkin, G ıyas 177, 179 

Yetkin, Kadri 177 

Yetkin, Suut Kemal 51 

Yetmi ş  134, 145 

Yevm-i nahr 12 

Yılan 124 

Yı lanbalık 30 

Yı lancık dedesi 52 

Yı lancık ocağı  171 

Yılancık ta şı  52 

Yıldırım semti 197 

Yıldız Baba 221, 222, 223 

Yıldı z falı  40, 331 

Yı ldız Hamamı  222 

Y ı llık Ara ş t ırmalar Dergisi 64 

Yılmaz, A. 253, 254 

Yoğurt 185, 250 

242 	Yoksul doyurmak 306 

Yoksul giydirmek 306 

Yoksullara yard ım 222 

Yol 165, 191, 192, 200, 242, 274, 279, 303, 
313 

Yolcusu gelmeyenler 107, 303 

Yolda kalanlara k ı lavuzluk etmek 297 

Yorgan Baba 161 

Yozgat 51, 52 

Yörgüç Baba 280 

Yörük 275, 295, 296 

Yörükân, Yusuf Ziya 30, 102, 109, 110, 111, 
112, 113, 204, 254 

Yörükler 176, 189 

Yukarı  (Yeniköy) Ayazma 245 

Yukar ı  Beller 159 

Yukar ı  Pirler Türbesi 160 

Yukar ı  Tekke 285, 286 

Yukar ı  Türbe ( Ş irvanlar Türbesi) 162 

Yukar ı  Yeniköy 242 

Yulaf 44 

Yular 91 

Yunan 13, 14, 172, 175, 205, 253, 308, 320 

Yunanca 319 

Yunt, Kerim (Yalova Kapl ıcaları) 249 

Yunus Emre 133, 134, 135, 136, 137, 203, 
260 

Yunus Emre Divan ı  134 

Yunus Emre ve Sikt ıri Tarihi 137 

Yunus Emre'nin Mezar ı  Hakk ında Notlar 
134, 137 

129 	 Yunus Seydi 172 

Yurdayd ın, Hüseyin 47 
Yurt Dede 100 
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Zeytin 250, 251 

Zeytin a ğ acı  188, 274, 302 

Zeytin yağı  212, 230, 305, 313 

Zeytinyağ lı , mercimekli bulgur pilâv ı  306 

Z ırhlı  Tugay 83 

Zıvra Köyü 102 

Zikir 196, 200, 221, 226 

Zile 288, 289 

Zile'de Doğ um ve ./idetleri 289 

Zilli Dede 145, 146 

Zilli Dede türküsü 146 

Zincir 217 

Zincirlikuyu 241 

Zindanc ı  Ali Baba 222 

Zindan Kapı sı  221 

Zir 52 

Ziraat Bankas ı  68 

Ziraatçı  108, 109 

188, 230 	Ziyafet 47, 96, 118, 176 

Ziyaret 84, 176 

Ziyaret edilen a ğ aç 159 

Yusuf (az.) 238 

Yusuf Bahri 191, 192, 193 

Yusuf Dede 83, 256 

Yusuf Dede: Çitlenbik Dede 179 

Yusufo ğ lu, Mehmet 2 

Y. Ziya 324 

Y:Isa Nebi 224, 225 

Ytişa Tepesi 224 

Yuvarlak ta ş  302 

Yüce Varlık 332 

Yüklük Dede 297 

Yügrük şah- Yürük Ş ah 282, 283 

Yün 42, 43 

Yürük 38, 298 

Yürükler 145, 172, 176 

Yürük Soka ğı  282 

Yürük Ş ah 282 

Yürümesi geciken çocuklar 282, 287 

Yürümeyen çocuklar 99, 166, 186, 

Yürüyen Dede 5, 55, 81, 86 

Yüzevler Mahallesi 161 

Yüzlerini kapatmak 191 

Zaralı  zade Mehmet Pa ş a 285 

Zaviye 32, 107, 130, 172, 173, 188, 200, 201, 
203, 259, 266, 269, 275, 281 

Zaviye Soka ğı  281 
Zeynüddin Ahmet 14, 310 

Zeğ cancane (Boyun Baba) 288 

Zekat 33 

Zeker 30 
Zekeriya 61 
Zekeriya Peygamber 251 
Zekeriya Peygamber Sofras ı  184 
Zekeriya Sinisi 250 
Zekeriya Sofras ı  16, 61, 62, 63, 184, 185, 249, 

251, 304, 317 
Zekeriya Sofras ı  Ada ğı  61, 304, 317 
Zekeriya Süresi 61, 251, 317 
Zeki Megamiz 309 
Zembilli Ali Efendi 241 
Zemzem 184, 243, 305 
Zenginlik 73, 241 
Zengin olmak 303 . 

Zerdikan 276 
Zeve 293 
Zeydan, Corci 308, 309 
Zeynelabidin (İmam) 125, 253, 300 
Zeynep Hatun Camii 238 
Zeynep Hattın Mahallesi 237 

Ziyaretgühlar 30, 31, 32, 33, 52, 54, 74, 79, 
82, 88, 89, 96, 97, 100, 101, 102, 103, 
104, 106, 107, 113, 117, 119, 123, 144, 
148, 150, 155, 158, 160, 168, 183, 186, 
191, 192, 193, 198, 199; 200, 202, 205, 
207., 208, 209, 252, 256, 257, 258, 263, 
267, 269, 271, 272, 273, 275, 276, 279, 
280, 282, 283, 286, 288, 291, 292, 293, 
300, 306, 307, 315, 318, 319, 325, 328 

Ziyaret Hazreti Ş eyh Ş ami 123 

Ziyaret Hüseyin Gazi 86 

Ziyaret-i Evliya 67 

Ziyaret-i Kubur 49, 305, 315 

Ziyaret-i Kubur (Kitab al-Madhal) 315 

Ziyaretü'l-Evliya 300 

Ziyaret Mahalleri: Dilek taşı -Bab ıt taşı -Hacat-
lar taşı  38 

Ziyaret yerleri 25, 27, 29, 38, 44, 46, 47, 54, 
55, 96, 102, 103, 105, 106, 115, 117, 118, 
119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 129, 
132, 133, 139, 141, 142, 143, 147, 165, 
167, 171, 174, 175, 177, 178, 181, 182, 
183, 184, 186, 189, 192, 193, 195, 197, 
201, 203, 208, 209, 211, 214, 215, 218, 
219, 223, 224, 226, 228, 229, 232, 241, 
242, 244, 247, 248, 249, 251, 254, 272, 
273, 275, 277, 279, 292, 293, 321, 330 

Zonguldak 27, 294 

Zucker, Konrad 326 

Zuhurat Baba 247 
Zübeyr bin Avvam (Hz.) 211 
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Fiyat ı  : 20 TL. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Page 184
	Page 185
	Page 186
	Page 187
	Page 188
	Page 189
	Page 190
	Page 191
	Page 192
	Page 193
	Page 194
	Page 195
	Page 196
	Page 197
	Page 198
	Page 199
	Page 200
	Page 201
	Page 202
	Page 203
	Page 204
	Page 205
	Page 206
	Page 207
	Page 208
	Page 209
	Page 210
	Page 211
	Page 212
	Page 213
	Page 214
	Page 215
	Page 216
	Page 217
	Page 218
	Page 219
	Page 220
	Page 221
	Page 222
	Page 223
	Page 224
	Page 225
	Page 226
	Page 227
	Page 228
	Page 229
	Page 230
	Page 231
	Page 232
	Page 233
	Page 234
	Page 235
	Page 236
	Page 237
	Page 238
	Page 239
	Page 240
	Page 241
	Page 242
	Page 243
	Page 244
	Page 245
	Page 246
	Page 247
	Page 248
	Page 249
	Page 250
	Page 251
	Page 252
	Page 253
	Page 254
	Page 255
	Page 256
	Page 257
	Page 258
	Page 259
	Page 260
	Page 261
	Page 262
	Page 263
	Page 264
	Page 265
	Page 266
	Page 267
	Page 268
	Page 269
	Page 270
	Page 271
	Page 272
	Page 273
	Page 274
	Page 275
	Page 276
	Page 277
	Page 278
	Page 279
	Page 280
	Page 281
	Page 282
	Page 283
	Page 284
	Page 285
	Page 286
	Page 287
	Page 288
	Page 289
	Page 290
	Page 291
	Page 292
	Page 293
	Page 294
	Page 295
	Page 296
	Page 297
	Page 298
	Page 299
	Page 300
	Page 301
	Page 302
	Page 303
	Page 304
	Page 305
	Page 306
	Page 307
	Page 308
	Page 309
	Page 310
	Page 311
	Page 312
	Page 313
	Page 314
	Page 315
	Page 316
	Page 317
	Page 318
	Page 319
	Page 320
	Page 321
	Page 322
	Page 323
	Page 324
	Page 325
	Page 326
	Page 327
	Page 328
	Page 329
	Page 330
	Page 331
	Page 332
	Page 333
	Page 334
	Page 335
	Page 336
	Page 337
	Page 338
	Page 339
	Page 340
	Page 341
	Page 342
	Page 343
	Page 344
	Page 345
	Page 346
	Page 347
	Page 348
	Page 349
	Page 350
	Page 351
	Page 352
	Page 353
	Page 354
	Page 355
	Page 356
	Page 357
	Page 358
	Page 359
	Page 360
	Page 361
	Page 362
	Page 363
	Page 364
	Page 365
	Page 366
	Page 367
	Page 368
	Page 369
	Page 370
	Page 371
	Page 372
	Page 373
	Page 374
	Page 375
	Page 376
	Page 377
	Page 378
	Page 379
	Page 380
	Page 381
	Page 382
	Page 383
	Page 384
	Page 385
	Page 386
	Page 387
	Page 388
	Page 389
	Page 390
	Page 391
	Page 392
	Page 393
	Page 394
	Page 395
	Page 396
	Page 397
	Page 398
	Page 399
	Page 400
	Page 401
	Page 402
	Page 403
	Page 404
	Page 405
	Page 406
	Page 407
	Page 408
	Page 409
	Page 410
	Page 411
	Page 412
	Page 413
	Page 414
	Page 415
	Page 416
	Page 417
	Page 418
	Page 419
	Page 420
	Page 421
	Page 422
	Page 423
	Page 424
	Page 425
	Page 426
	Page 427
	Page 428
	Page 429
	Page 430
	Page 431
	Page 432
	Page 433
	Page 434
	Page 435
	Page 436
	Page 437
	Page 438
	Page 439
	Page 440
	Page 441
	Page 442
	Page 443
	Page 444
	Page 445
	Page 446
	Page 447
	Page 448
	Page 449
	Page 450

