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- I - 

1- DINLERDE BAĞLA ILGILI INANÇLAR: 

GIRI Ş  

Eski ilkel dinlerde (önasya v.d.), fırtına tanr ı sı  
v.b. gibi Dağ  Tanrı ları  da görülüyor.' 

Kutsal da ğı n bir da ğ  talim' olduğu veya tanrılar 

dağı nın bulunduğu bilinmektedir. Kutsal da ğ  inanc ı  
hemen birçok dinlerde de görülmektedir. Dağ lar, 

ruhların, devlerin ya ş adığı , bir ülke olarak tanı nıyor. 

MER'lerde En-lil mukaddes da ğ ların da kırah 

Tanrı 'dı r. İ lk kaosun sularından yükselen dünya da ğı  
ve onun tepesinde En-lil taht kurmu ş tur. Sumer, 
Hitit, Kaldeli ve M ı sırhlara göre da'glar ışı k ve nur 
alemi olan gökyüzünün dire ğ i idi.2 

Mı sırlı lar yarat ı cı  Tanrı 'yı  ilkdağ 'a oturtur ve 

tasvirlerini böylece tap ınaklara. koyarlard ı . 

Samiler, dağ lara tazimde bulunurlardı . 3000 yıl 
kadar önce bugünkü Suriye'de ve çevresinde ya ş ayan-
larda da'gların ila& olduğuna inamlırdı .3 

1 Prof. Kurt Goldammer, Die Formenwelt des religiösen, Stuttgart 

1960, Sf. 56,81,82. 

2 Cahit Beğ enç, Anadolu Mitolojisi, M. E ğ . B. Bilim Erserleri Seri-

si. ı st. 1967. Sf. 62. 

3 Eikmet Tanyu, Türklerde Ta ş la ilgili inançlar, Ankara 1968. 

Sf.25. 



Çinliler, Kuan-lung ve Ki-lien s ıradağ larını  kut-
sal saymış lardı r. 

Fenikeliler'de yüce dağ lar kutsal say ılır, âyinler 
ve tap ınaklar yükseklerde yap ı lırdı . Lübnan da ğ ları  
kutsal da ğ lard ı . 4  

Babil de, dünya dağı nı n kutsal iki tepesi inanc ı  
vardı r. Dağ , yerin sembolüdür. Zikkurat zaten da ğı n 
tasvirinden ibaret bir mâbeddir. 

Polinezya'da dağ lar kutsaldır. 

Hindliler için, Kailos ve Himalaya kutsal dağ larchr. 
Hint kozmolojisine göre, dünyan ı n merkez noktas ında 
Meru bulunuyor ve onun etrafı nda güneş , ay ve y ı ldızlar 
dönüyor, gene o dağda tanrı lar oturuyor.' 

Hintlilerde, ta ş , bitki, ırmak, göl v.b. da olduğu 
gibi dağ ların . içinde tabiat üstü bir kuvvet yerle ş mi ş tir. 

Eski Yunanda, ve Yunan Mitolojisine göre, 
tanrı ları n ikamet yeri Olimpos dağı  idi. Nymphe'ler, 
dağ larda, (Dağ  Nympheleri) ormanlarda, kaynaklar ın 
başı nda, dere ve ırmaklarda ya ş ayan birer güzel kı z 
ş eklinde tarnıçalard ı . Yeryüzü bunlarla doluydu. Ore- 
ad'lar (Oreiades) da ğ  perisi (da ğ  Hymphen'i idiler. 6  

4 Ahmet Mithat, Tedrisi Tarihi Edyan, İ st. 1329, İ kinci Basım, Sf. 

72,73. 

5 Hikmet Tanyu, Ta ş la ilgili Inançlar, Sf. 23. 

Lehrbuch der Religionsgeschichte 4. Chantepie de La Saussaye, 

(temel alınarak tamamen yenile ş tirilmi ş  ve uzmanlar tarafından yaz ılmış  
basım) Prof. Dr. Sten Konow, Die Inder, Tübingen 1925. B.2.S. 140. 

G. Van der Leeuw, Phanomenologie der Religion, Geni ş letilmiş , İ kinci Ba-

sım. Tübingen 1956, S. 41. (Hint ve Mı sır,) Da ğ larda, demonlar, tanr ı lar) 

hakkındaki bilgi), 

6 Ş efik Can, KI3sik, Yunan Mitolojisi, İ stanbul 1963, Sf. 289, 291. 

Azra Erhat, Mitoloji Sözlü ğü, İ stanbul 1972, Sf, 280„ 281,291, Behçet 

Necatigil, Küçük Mitologya Sözlüğü, İ st. 1957, Sf. 79. 80. Herman Jens, 

Mytologisches Lexikon, München 1958, S. 66, 67, 72, 73. 
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Moğallarda, en yüksek dağ lar "Dağ -İ lah" ş eklinde 
düş ünülür ve Gökte ya şayan ilahın yeryüzüne 
yer bir dağ  olurdu. Moğollar, Burhan-Kaldun'u kutsal 
saym ış lardır. Bundan ba şka çevredeki bir s ıra dağ lar 
Onlar için kutsaldı . 

Japon dininde (ş intoizm) de, mukaddes dağ lar 
yeryüzünü doldurmu ş tur. En kutsal dağ  olan Fuji-
yama'ya gidilip, yeni doğan güne ş e tapınış  parlak 
bir ibâdet sayıhr. Japonya'da halen birçok dağ lar ziya-
ret edilir, oralarda dilek ve adakta bulunurlar.7 

Perslerin kutsal da ğı  Elburuz idi: 

Seımirilerin yeryüzünün merkezi sayd ıkları  kutsal 
dağı  Gerizim dir. Burayı  bir hac gibi ziyaret eder, ve 
burada kurban keserler. Onlar için Siyon yerine 
Gerizim dağı  kutsal dağı lı r.' 

Cerıhenlerde, dağ lar tanr ıya hizmet ve ibâdet için 
sevilen yerlerdir. Wodanberg, Donnersberg, Fröberg, 
Odinsberg, Torsberg gibi adlar hep onun ilâh ı  kutsal 

anlamını  gösteriyor.9 Masallarda ya ş ayan dağ  perisi, 
dağ  ciıı i Rübezahl, putperestlik dönemine dayanan, 

7 Hikmet Tanyu, Ankara Ve Çevresinde Adak Ve Adak Yerleri, 

Ankara 1967, Sf. 48. 

Prof. Dr. Annemarie Schimmel, Dinler Tarihine Giri ş , Ankara 1955, 

Sf. 23, 

Prof. Alfred Bertholet, Wörterhuch deer Religionen, Sututtgart 

1952. 

Prof. Dr. Friedrich Heiler, Erscheinungsformen und Wesen der Re-

ligion, Stuttgart 1961, S. 30,38, 

8 Mircea Eliade, Die Religionen und das Heilige, Salzburg 1954, 

S. 133, 134. Yohanna 	4; 19, 20, 

9 Prof. Dr. Friedrich 	Ersheinungsformen und Wesen der 

Religion, Stuttgart 1961. S, 30,37. 

Fiedrich Heiler'37. sayfa ııııı  12, 13. dipnotlarında şu kaynaklar üze-

rinde durmaktadır: 
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dağda bulunan, yıldırım, gökgürültüsü, sis, yağmur 
ve karı  aş ağı ya gönderen iyi insanlara dost bir varl ık 
olarak geçmektedir. 1° 

Kafkasd ağ ları , Mitolojik olup kutsaldı . 

Örnekleri her topluma kadar geni ş letmek mümkün- 
dür. 

1—Ferdinand von Andrian, Der Höhenkultus asiatischer und euro-

paeischer Völker, Wien 1891. 

2—II.G.qaritch Wales, The lVfauntains of God, London 1953. 

3—Reallexikon für Antike und Christentum, hsg. von Th. Klauser, 

1941, 

4—Weiser, Berg, Handwörterbuch des deutschen Aberglau bens, hsg 

S. 135 v.d. 

H. Baehtold-Staeubli, 6 Bde, Berlin 1927-1942, 1. Bd. 1043- 

5—Maclrensen, Berggeister ebd., 1071- 

6—Pehl ,Untersberg, HWDA8, 1483- 

7—J. A. Mac Culloch, Mountanins En cyclopedia of Religion and 

Ethics 863. 

—8 Jan de Uries Altgermasnische Regiliosgeshichte, 2 Bde, 

Leiden 1935-1937.11. S. 102. 

10 Hermann jens, Mytologisches Lexikon, München 1958, S 146, 

147. 
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2- HAH! DINLERDE KUTSAL DAGLAR 

A - YAHUDİLİKTE DAC: 

Yahudilikte, Sina çölünün Güney yönünde Sina 
dağı  (Har-Sinay), (Horeb), Hermon, Tabor, Hayfa'da 
Karmel dağı  (Hıristiyanlar için de), İsrailde Matsada, 
Mitsba özel bir değere sahiptir. Süleyman mâbedinin 
( Beyt Ha-Mikda ş  ), üzerine yap ıldığı  Moryah tepesi 
kutsaldır. 1Vioryah' ıda kapsayan, K ıral Davud'un me-
zarı  olan ve Tanah'ta (Ahdi Atik) de, Yehova'n ın be-
nim kutsal da ğı m dedi ğ i Siyon dağı  kutsal dağ ların ön 
safı nda gelmektedir. Yahudiliğ in Kutsal kitab ında Tan-
rı , dağa iner ve orada dola şı r. Tanah'ta birçok defa 
baz ı  dağ lar, ba şta Siyon, Tanr ı 'nı n özel kutsal dağı  
olarak geçer. 

ş imdi bu dağ lar hakkında Yahudilerin ve H ırıs-
tiyanlarm müş terek kutsal kitab ından örnekler suna-
cağı z; önce Har-Sinay ( Sina Dağı  ) ını  göreceğ iz: 

"Musa, (Mose) kaynatas ı  Midyan kâhini Yetro'nun 
sürüsünü giidüyordu, ve sürüyü çölün arkas ına götürdü 
ve Allah'(Yehovamn) da ğı na Horeb'e geldi. 

Ve Rabbin mele ğ i bir çah ortas ında ate ş  alevinde 
ona göründü; ve gördü, ve i ş te çal ı  ate ş le yanıyor, ve 
çah tükenmiyordu. 

Ve Musa dedi : Ş imdi döneyim, ve bu büyük man-
zaray ı  göreyim, çah niçin. yamp tükenmiyor. 



Ve görmek için döndü ğünü Rab görünce, Allah 
(Yehova) Ona çal ının ortas ından ça ğı rıp dedi; Musa, 
Musa! ve o: İş te ben, dedi. 

Ve dedi: Buraya yakla ş ma; çar ıklarını  ayaklar ın-
dan çıkar, çünkü üzerinde durdu ğun yer mukkaddes 
toprakt ır." 

"Ve Rab Harun'a dedi:. Musa'yı  karşı lamak için 
çöle git. Ve gidip Allah' ın (Yehova'n ın) da ğı nda ona 
rast geldi, ve onu öptü." 

"Ve Rabbin da ğı ndan üç günlük yol göç ettiler..." 3  

"Ve kalkt ı  ve yiyip içti, ve o yeme ğ in kuvvetiyle 
kırk gün kırk gece Allah ın dağı  (Yehovanın) Horeb'e 
kadar yürüdü." 4  

"Rabbin önünde da ğ lar, o Sina'da, İ srailin Allahı  
(Yehovas ı) Rabbin önünde sars ıldı" 

Yahudilikte Yahve, kutsal da ğ  ile bağ lantı lı  gö-

rülmü ş  ve "bir da ğ  tanr ı sı" olarak belirtilmi ş tir. "Sinai, 
Peor, Hermon, Lübnan, Karmel, Tabor, Garizim, 
Siyon Yahv enin. dağ ları  idiler." 

Suriye ile İ srail sava şı r. İ srail ba ş arı  kazanır: 

"Ve Suriye kırahnın kulları  kendisine dediler (Su-
riye K ırahna): 

Onların İ lâhı  (Yahudilerin) da ğ lar ilâhıdır, bun-

dan dolayı  bizden daha kuvvetli olduklardan dolayı  

1 Kitab ı  Mukaddes İ stanbul 1958, Sf. 55. Ç ıkış : 3; 1,2,3,4,5, 

2 Y.K. Sf. 57. Ç ıkış : 4; 27. 

3 Y.K. Sf. 144. Sayılar (Musa'nın 4. kitabı) 10;33 

4 Y.K. Sf. 361. I. Kı rallar, 19; 8 
5 Y.K. Sf. 246. Hakimler 5;5 

6 Prof, Dr. Friedrich Heiler, Erscheinungsformen und Wesen der 

Religion, S. 30. 
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bizden. daha kuvvetli oldular; fakat onlarla ovada cenk 
edelim, ve mutlaka onlardan kuvvetli oluruz."7 

Siyon dağı  Yehova'run kutsal dağ lartnı n basında 
geliyor : Halen kafileler halinde bu Siyon da ğı n' ziya-
ret ederler: 

Siyonla ilgili kaynakları  sunuyoruz: 

"Rab büyüktür, ve Allah ımuzın ş ehrinde (Jerusa-
lem), 

Mukaddes dağmda hamde çok lâyıktır." 9 

"Fakat ben k ıralı mı  
1VIukaddes da ğurı  Sion üzerine koydum." J° 
"Ya Rab Çad ırmda, kim konacak? 
Mukaddes da ğmda kim oturacak ?" 11 
"Allahımı z (Yehova) Rabbi yükseltin, 
Ve mukkaddes da ğı nda secde kıhn; 
Çünkü Allahımı z Rab (Yehova) kuddüstür." °2 

".. Kendi ş ehrinde Yeru ş alim'den, mukaddes da-
ğı ndan öfken ve k ı zgınlığı n dönsün. "" 

"Allahımın (Yehovamın) mukkaddes da ğı  için 
yalvarış larımı  Allah ım (Yahve Rabbin önüne arzet-
mekte iken "14 

"Rabbi sesimle, ça ğı rırım, 

Ve mukaddes da ğı ndan bana cevap verir (Selârs 

7 K. Mukaddes. Sf. 363. Eski Ahit, I. K ırallar 20; 23. 

8 Calwer Bibellexikon, 5. Bas ım, Sutttgart 1959, S. 1229, 1230. 

9 Y.K. Sf. 567. Mezmur 48; I. 

10 Y.K. Sf. 540. Mezmur 2;6 

11 Y.K. Sf. 546 Mezm ıı r 15;1 

12 Y.K. Sf. 599. Mezmur 99;9. 

13 Y.K. Sf. 851. Daniel 9; 16. 

14 Daniel 9;20. 

15 Y.K. Sf. 541. Mezmur 3:4. 
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"Ya Rab çad ı rında kim konacak ? 
Mukkaddes da ğı nda kim oturacak ?" 16  

Davud'un mezmuru, bir ilâhi olan ş u dağ  inanc ı  ge-
rek Yahudilik ve gerek H ıristiyanlık bakımından kut-
sal sayılan bir kitaptan ve mâbedlerde okunan parça-
lardan ibarettir: 

"Baş an dağı  Allah (Yehova) da ğı dı r, 
Başan dağı  yüksek da ğdır. 
Meskeni için Allah ı n (Yehovan ın) istediğ i dağa 
Niçin yan gözle bak ıyorsunuz, 
ey yüksek da ğ lar? 
Evet, Rab onda ebediyen oturacakt ı r. 

Allahın (Yehovanın) cenk arabalar ı  yirmi bin, 
binlerce bindir; 

Rab onları n ortası ndadır, 
Sina'da olduğ u gibi makdistedir. 
Sen yükse ğ e ç ıktın, sürgünleri sürdün; 
Ya Rab Allah (Yehova) onlarda oturmak için, 
İ nsanlar aras ında ve asiler 

arasında bile hediyeler ald ın.'"7  

Görüldüğü üzere Yehova kutsal da ğı na inen, otu-
ran bir varl ık olarak görünüyor, nitekim bir mezmur 
da bu aç ıkca ifâdesini bulmaktad ır: 

"Siyon üstünde Yahve'nin ululu ğu, hakimiyet ve 
dehdebesi oturuyor" ı 8  

"Gözlerimi da ğ ların üzerine kald ırıyorum, 
Yard ımın nereden gelecek ?" 19  

16 Y.K. Sf. 546. Mezmur 15: 1. 

17 Y.K. Sf. 578. Mezmurlar, 68; 15, 16, 17, 18. 

18 Y.K. Mezmur 121; 1. 

19 Y.K. 
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Tabor ve Hermon 'da Yahudiliğ in ve Hıristiyan-
lığı n kutsal kitab ı nda yer almaktadır. Filistin'deki Tabor 
dağı , tabb ılr"dan gelmekte, göbek (merkez) anlam ını  
göstermektedir. Gerizim da ğı  da yeryüzünün göbe ğ i, 
merkezi diye adland ırmış tır."" 

"Kuzey' ve güney-onlar ı  sen yarattm; 

Tabor ve Hermon senin isminle sevinirler."2' 

Yahudilikte ve onların 39 kitabım kutsal olarak 
benimseyip kendi 27 kitaplanyle 66 kitab ı  da birlikte 
1VIukaddes Kitap olarak adland ıran Hıristiyanlıkta, 
Yahve Sina dağı nda görünmekte, dağ  üstüne inmekte, 
orada oturmakta veya bulunmakta, yardı m da dağ  üze-
rinden beklenmektedir. 

B— Hınstiyanlıkta Dağ  Inancı : 

Hıristiyanhk ta, Yahudilerin 39 kitab ını  kutsal 
tanıyıp benimsediklerinden ve 66 kitaba birden. (Kitab ı  
Mukkaddes) ad ını  verdiklerinden ayn ı  dağ  inanc ına 
ortak olduklar ı  açıkça bellidir. Fakat ba ş ta kutsal sayı -
lan. ve  Hıristiyanhk kutsal kitab ında ad ı  geçen Zeytin-
dağı  önemlidir. Bu dağda, İ sa dolaş mış , vaaz vermi ş , 
gecelemi ş  ve üzerinde çarm ıha gerildiğ ine Hıristiyan-
larca inan ı lmış t ı r. Zeytin dağı  da Kudüs ( Jerusalem ) 
de bulunmaktadı r. Siyon dağı  ile araları  pek yak ı ndı r : 

" İ sa gündüzleri mâbette ö ğ retiyordu; geceleri de 
dış arı  çıkarak, Zeytinlik denilen da ğda geceliyordu?" 22 

20 M. Eliade, Die Religionen und Heilige, Salzburg 1954, S. 425. 
133, 134. 

21 Mezmur; 89; 12,13, 

22 Luka L:1dB, 21; 37. 

Calwer Bibellexikon, 5. bas ım, Stuttgart 1959, S. 953, 954, ölberg 

(Zeytindag ı) maddesi. 
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Kuzey tepesi 812 metre yüksekli ğ indeki Zeytindağı  
Hı ristiyanlar için ilk ba ş ta gelen bir ziyaret yeri olmakta 
devam etmektedir. Isa'n ın dağ la ilgisine ait İncillerde 
oldukça bilgi verilmektedir. İ sa dua için Galilada dağ a 
çıkmaktad ır: "Ve halkı  salıverdikten sonra dug etmek 
için dağa ayrıca ç ıktı  ve orada yaln ız ba şı na idi." 23 

İ sa ba ş ka bir yerde ve zamanda gene da ğ a ç ıkar: 

"Ve'vaki olduki, o günlerde İsa dua etmek için dağ a 
çıkt ı ; bütün geceyi Allah'a dua ile geçirdi." 24  

Gene Tabor da ğı  olduğu san ılan bir da ğ a çıkıyor- 
lar: 

"İsa, altı  gün sonra Petrus, Yakup ve karde ş i Yu-
hanna'yı  yanı na aldı , ve onları  ayrıca yüksek bir dağ a 
çıkardı ." 25  

Hı ristiyanlıkta Isa'nın Dağ  Vaaz ı  çok önemli ve 
yayg ın bir vaazdı r, sık s ık tekrarlanır, ayrı  yay ı nları  
yap ı lı r: 

"Ve İ sa kalabal ıkları  görüp, da ğ a ç ıktı  ve oturunca 
ş ahitleri yan ına geldiler ve a ğ zını  aç ıp onlara öğ reterek 
dedi ,, 26 

Katolik âyinlerinde Rahip ş öyle dua etmektedir: 

"Nârunu ve hakikatini gönder; bana yol göstersinler. 

Beni mukaddes dağı na ve senin meskenlerine götür-
sünler." 27  

23 K.M. Sf. 16. Matta: 14;23. 

24 Y.K. Sf. 64. Luka; 6; 12. 
25 Y.K. Sf. 19. Matta 17;1 

26 Matta İ ncili 5-7. 

Prof. A. Bertholet, W. Der R. Bergpredigt, S. 67. 

Calwer Bibel-Lexikon, Sf. 143. 144 

Prof. Dr. Kurt Goldammer, Die Formenwelt des Religiösen, Sttut-

gart 1960, S. 462. 

27 Mezmur 43; 3. 
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Bu mezmur Yandilikte de benimsenmi ş tir. 
Dağı n hıristiyan ııı istikleri için de sevilen bir tablo 

bir resim olduğunu görüyoruz. İspanyol Hıristiyan 
mistiğ i Juan de la Cruz, Mechtild Von Magdeburg” dağ a 
özel dini bir anlam vermektedirler." 

Hatta tanny ı  dağ  olarak göstermekte, terasil ve 
teşbih etmektedirler. 

"Corpus Hermeticum'un mistik eserlerinde da ğ , 
ilâhi vahyin nıevkii olarak görülür. Elia, Jesus (İsa), 
Benedictus, Franz von Assisi da ğ ları  duanın yerleri 
olarak sevdiler." 29 

Allaha yakııı  olmamn sembolü olarak görülen da ğ , 
mistikte, insan ın. yolu, murakabenin oda ğı na bir çıkış  
oldu. 

Richard'de St. Victor ve İ spanyol mistiğ i kadın, 
Teresa bunun örne ğ idirler. Dante'nin İ lâhi Komedi-
sinde (Divina Commedia) da ğ  önemle yer almaktad ır. 

C— ishimiyette Da ğ : 

islâm dininde, Allah, mekândan münezzeh olan Ce-
nab- ı  Vâcibül vücud (kendiliğ inden varolan, varl ığı nın 
nedeni olmayan) oldu ğundan yeryüzünde bir da ğ a ka-
rargâh olarak ihtiyac ı  yoktur. Allah' ın "Biz ona ş ah 
damarmdan. daha yak ımz ?'"° sözüne iman olduğundan 
onu göklercle, dağ larda aramağa ihtiyaç görülmemiş tir. 
Kur'an'da, Allah'ı n yarattığı  yer olarak dağ lar ve dini 
yönden önemli olarak Sina dağı , Cadi dağı , Zeytin (dağı  
veya yeri) geçmektedir. İslâm gelene ğ inde Peygamber 
Muhammed'in ilk vahyi ald ığı  Hira dağı , ve cahiliye dö- 

28 Prof. Dr. F. Heiler, E. und W. der Religion, S. 38 

29 Y.K. S. 37. 

30 Kaf Süresi 16. Kur'an- ı  Kerim ve Türkçe Anlam ı  Sf. 686. 

.15 



neminde de bir ziyaret yeri olan Arafat dağı  önemlidir." 
Kuran'da da ğ , Cebel ve Tur kelimesiyle geçmektedir. 
Umumiyetle da ğ dan bahsedilirken Cebel kullan ılmak-
tad ı r. Kur'an da dağ lara özel, kutsal bir mevki verilme-
mektedir. Yalnız vahiy alınmış  olan, Sina da ğı  ve Hira 
dağı  ,vahiy dolayı sıyle bir de ğer kazanmakta müba-
rek bir yer haline gelmektedir. Bütün dağ lar Tanrı 'nı n 
bir yaratığı ndan ibaret olup kıyâmet günü kum y ığı n ı ... 
haline gelecektir. 

Yahudi ve Hıristiyan Kutsal kitab ına göre Nulfun 
gemisinin Ttifan' ın sonunda oturduğu ileri sürülen, 
Iğdır'ın güneydo ğusu ve Do ğubayaz ıt' ın kuzey do ğu-
sundaki 5165 metre yüksekli ğ indeki Ağ rı  (Ararat) veya 
Kur'an'da Nuhurı  gemisinin oturduğu belirtilen 2089 
metre yüksekli ğ indeki, Dicle nehri ve Cizre'rıin doğu-
sunda ve şı rnak'm güneyindeki Cadi da ğı  ilahi dinlerin 
ilgisini çekmektedir. 

Kur'an da s ıra ile dağ  (cebel) veya Tur (Turu Sina) 
veya herhangi bir da ğ  ile ilgili baz ı  âyetleri arzedece ğ iz: 

"Tur dağı n, gölgelik gibi onlar ın üzerlerine yüksek 
mistik, onlar tepelerine dü ş eceğ ini sanm ış lardı . Onlara: 
"Size verdi ğ imiz Kitâba s ıkıca sarı lın, içinde olan ı  dü-
şünün ki sak ınanlardan olas ını z" demiştik." 

Diyanet İş leri Yay ınından olan çevirmeyi yukar ıda 
arzettik. Hasan Basri Çantay' ın yaptığı  çevirmede, 
Kur'an da geçen (Cebel) kelimesine göre çevirme ya-
p ı lıyor: 

"Biz bir zaman da ğı  sanki bir gölgelik inmi ş  gibi 
çekib (İ srail o ğullarının üstlerine kald ı rmış tık. Onlar 

31 Ahmet Mithat, Tedrisi Tarihi Edyan, I. Cilt İ st. 1329, 2. Bas ım, 
Sf. 74. 

32 Diyanet İş leri Ba şkanlığı  Yayını , Kur'an-1 Kerim ve Türkçe An-

lamı , Sf. 227. Ankara 1961. 

C.I. Araf Süresi, 171. 
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hakikaten bu, kendilerine dü ş ecek sanmış lardı . (İş te 
o vakit): "Size verdi ğ imiz (kitâb) ı  kuvvetle ciddiyetle, 
azm ile) tutun. Onda olanı  düşünün. Taki sakmmış  
olas ını z" (demi ş tik) " 33 

Nuh Trıfan ı nda su çekilerek, trıfan ın bitmesinden son 
ra "gemi Crıdi'ye oturdu "Haks ızlık yapan millet Allah'- 
ın rahmetinden uzak olsun "denildir.'"4 

Rabbim! Beni Kutsal (mübarek) bir yere indir. 
Sen indirenlerin en iyisisin 'de." diye. Allah buyurmu ş -
tu."" 

Tur-u Sina hakk ında Kur'an da geçen baz ı  âyetleri 
gözden geçirelim: 

" ... Turu Sinâ'da yeti ş en, yiyenlere ya ğ  ve ka-
tık veren zeytin a ğ acını  var ettik."" 

"Mûsa süreyi doldurunca, âilesiyle birlikye yola 
çıktı . Tûr taraf ından bir ate ş  gördü"37 

Hz. Muhammed'e de Tanr ı  hitabediyor; 

"Sen, Mûsa'ya hitabetti ğ imiz zaman Tûr'un yamn-
da da değ ildin. 

Senden önce kendilerine uyar ı cı  gelm.eyen bir 
milleti uyarman için, Rabbinden bir rahmet olarak gön-
derildin, belki dü şünürler.'"8 

33 Hasan Basri Çantay, Kur-ân' ı  Hakim ve 	Kerim, I. Cilt. 
Istanbul 1953, Sf. 245, El-Araf Süresi. 171 

34 Diyanet Çevirmesi, Sf. 296, Itild Sûresi, 44. 
Hasan Basri Çantay çevirmesi ayn ı , Kur'an da Cüdi olarak geçiyor. 
35 Diyanet Çevirmesi, C.2. Sf. 453. Mü'minf ın Süresi, 29. 
36 Diyanet Çevirmesi, Ankara 1961 2. C. Sf. 451, Mil' ıniniin Sûresi, 

20. 

37 Y.K. Sf. 514, Kasas Sûresi, 29. 

38 Y.K. Sf. 516. Kasas Sûresi, 46. 
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"And olsun 'Un ve Zeytün adl ı  yerlere, and olsun 

Sina da ğı na, and olsun bu güvenli Mekke ş ehrine ki: 

Biz insan ı  en güzel ş ekilde taratt ık, sonra onu a ş ağı ların 

en aş ağı s ı  kıldık. ' 39  

Diyanet çevirmesinde (Sf. 693, Tür Süresi, 1-7) 
ş öyledir. 

"Tür'a, yayılmış  ince deri üzerine sat ır sat ır dizil-

miş  Kitaba, ma'mur bir ev olan Kâbe'ye, yükseltilmi ş  
tavan gibi gö ğ e, kaynayacak denize and olsun ki, Rab-
binin azab ı  hiç şüphesiz gelecektir." 

Hasan Basri Çantay' çevirmesinde I. Ayet: "And" 
olsun "Tur"a, 

10. Ayet'ta ise: "Da ğ lar (yerinden kopup) yürür." 
dür. Buradaki Tur'un, Sina da ğı  olduğu, Beyzavi, 
Celâleyn, Medârik yorumuna uygun ş ekildedir diye dip-

notu verilmi ş tir. 
Ş imdi Kur'an'dan umunti olarak dağ lar hakkında 

belirtilen iiyetleri nakledebiliriz: 

"Yeri yaydık, oraya sabit dağ lar yerleş tirdik, orada 

herş eyi bir ölçüye göre bitirdik." 4° 

"Dağ larda, güven içinde olarak evler yontuyor-
lard ı ."41  

"Yeryüzünde sars ı lmayas ını z diye, sabit da ğ lar, 
nehirler ve belki yolunuzu bulursunuz diye yollar ve 
iş aretler meydana getirmi ş tir. Onlar yıldızlarla da yolla-

rını  bulurlar. ''42 

"Yeryüzünde böbürlenerek yürüme, çünkü sen ne 
yeri delebilir ve ne de boyca da ğ lara ula ş abilirisin ."43  

39 Y.K. 3.C. Sf. 802. rin Sûresi, 1-5. 

40 Y.K. Sf. 344. Hicr Süresi, 19. 

41 Sf. 349. Iller Sûresi. 
42 Y.K. Sf. 352, Nahl süresi 15, 16. 

43 Y.K. Sf. 374. İ sra Süresi, 37. 
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"Bir gün dağ ları  yürütürliz de yeri dümdüz görür-
sün. Hiç birini bı rakmaksız ı n onları  toplam. '944 

Kıyâmet münasebetiyle da ğ lar geçiyor: 

"Ey Muhammed! Sana dağ ları  sorarlar; de ki;"Rab-
bim onları, ufalay ıp savuracak, yerlerini düz, kuru bir 
toprak hâline getirecek, orada ne çukur, ne tümsek göre-
ceksin."45 

"Yeryüzüne, insanlar sars ı lmasın diye, sâbit dağ -
lar yerle ş tirdik; do ğ ru gitsinler diye geni ş  yollar varet-
tik." 46 

"Süleyman'a hükmetmeyi belletmi ş tik; herbirine 
hüküm ve ilim verdik Dâvud'la beraber Allah' ı  tesbih 
etsinler diye da ğ ları  ve kuş ları  buyruk alt ına aldık. 
Bunları  biz yapmış t ık!"47 

Neml S'ûresi'nin 61. âyetinde "yeryüzüne sâbit da ğ  
lar yerle ş tiren"i ıı  Allah olduğu belirtiliyor. Fussilet 
Süresinin 10. âyeti Diyanet İş leri nin Türkçeye çevir-
mesinde, Hasan Basri Çantay'dan farkl ıhk göster-
mektedir. Biz, da ğla hususu kar şı laş tırma için 
birlikte nakledeee ğ iz: 

"Yeryüzüne sâbit da ğ lar yerle ş tirmiş , onu kutlu 
kılmış , yeryüzünün bitkilerini normal olarak dört dev-
re içinde yeti ş tirmesi kanununu, r ı zıklarmı  arayanlar 
için koymu ş tur."" 

Hasan Basri Çantay'm çevirmesi ise ş öyledir: 

"(Allah) dörd(üneü) gün (ün hitam ında) orada üs-
tünden baskı lar yapt ı . 

44 Y.K. Sf. 393. Kefh Süresi, 47. 

45 Y.K. 421. Tâ Hâ Sûresi, 105- 107. 

46 Y.K. Sf. 428. Enbiyâ Sûresi, 31. 

47 Y.K. Sf. 433. Enbiyâ Süresi, 433. 

48 Y.K. Sf. 630, Fussilet Sûresi. 10. 
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Onda bereketler yaratt ı . Onda arayanlar için 
dört günde müsâvi gı dâlar taktir etti." 

Hasan Basri Çantay, verdi ğ i dip notta "üstünde 
baskılar"1, Celâlettin, Medârik in yorumunda "Sabit 
dağ lar" olarak belirtiyor. 

Kıyâmet münasebetiyle Kur'an da ş öyle denil-
mektedir: 

"Ey insanlar! Yer sarsı ldıkça sarsı ldığı , dağ lar 
ufalandıkça ufalanıp da toz duman haline geldiğ i zaman, 

siz de üç s ınıf olursunuz"" 

"Ey Muhammed! E ğ er biz Ku'ran ı  bir dağ a indir-
miş  olsayd ık, Sen onun Allah korkusuyle baş  eğ erek 
parça parça oldu ğunu görürdün. Bu misalleri, insanlar 
düşünsünler diye veriyoruz."" 

"Sür'a bir üfürü ş  üfürüldü ğü, yer ve da ğ lar kaldı -
rı lıp bir vuruş la birbirine çarp ıldığı  zaman, i şte o gün 
olacak olur, kıyâmet kopar."" 

"Dağ lar da atı lm ış  pamuğa döner."" 

"Kıyâmetin koptu ğ u gün, yeryüzü ve da ğ lar sarsan.; 
dağ lar, yumuş ak, kum y ığı n ı  haline gelir.' 

"Dağ lar pamuk gibi atı ldığı  zaman."" 

Kur'an'da da ğ ları  yaratış  ş öyle amhyor: 

49 Hasan Basri Çantay, Çevirme ve meali, S. 823, C.2. Fussilet Sû-

resi, 10. 

50 Diyanet Çevirmesi, S. 708. Vak ıa Süresi, 4-7, 

51 Y.K. Sf. 727. Haş r. Sûresi 21. 

52 Y.K. Sf. Kalem Süresi 13-15. 

53 Y.K. Sf. 758. Meürie Sûresi 9. 

54 Y.K. Sf. 766. Müzzemmil Süresi 14. 

55 Y.K. Sf. 776. Murselât Süresi 10. 
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"Orada yüksek yüksek sâbit da ğ lar varedip sizi 
tath sularla sulamad ık 	?"56 

"Yeryüzünü bir be ş ik, dağ ları  da onun için birer 
direk kılmadık 	?"57 

Gene kıyâmet zamam için ş öyle deniliyor: 

"Dağ lar yürütülüp serâp olacaktır."" 

Dağ ları n Allah tarafı ndan dünyaya yerleş tirildiğ i 
59, k ıyâmette dağ ları n yürütüleceğ i 6°, dağ ların, atı l-
mış  renkli yüne benzeyecekleri v.b.. belirtilmektedir. 

Arafat Dağı  

Gerek Cahiliye döneminde gerek İslâmiyet zaman ında 
Arafat özel bir ilgi görmü ş , önemli bir mevkie sahip yer-
dir. Arafat dağı nın hac ile münasebeti, tarihçesi ve iş lem-
leri, orada geceleyiş  ve ziyaret, ibâdet gibi hususlara sa-
dece cleğ inmekle yetinece ğ iz.62 

"Arafat. Arafa yahut Arafat, Mekkenin 12 mil" 
doğusunda bulunan bir dağa verilmiş  addı r. Bu tepe, 
koyu ye ş il renkli granit yığ mlarından ibaret olup, ova 
zemininden 50 -70 metre kadar yüksektir.° "Eb'ad ının 
küçüklüğüne ra ğmen hacmi riikünlerinden vakfa(yukuf) 
mn icra edildi ğ i yer olmak bak ımından. büyük bir ş öh-
ret kazanm ış tır. Bu ş öhret cennetten koyulan Adem ile 

56 Y.K. Sf. 777. Murselât Sûresi 27. 

57 Y.K. Sf. 778. Nebe Sûresi 6-7. 

58 Y.K. Sf. 779. Nebe Sûresi 20. 

59 Y.K. Sf. 782. Nâziat Sûresi 32. 

60 Y.K. Sf. 785. TekvIr Sûresi 3. 

61 Y.K. Sf. 808. Karia Sûresi 5. 

62 'bn, Hi ş am, Ilz. Muhammed'in Hayat ı , Çevirenler: Prof. Dr. 

İzzet Hasan ve Prof, Dr. Ne ş et Çağ atay, İ kâhiyat Fak. Yay. Ankara 

1971, Arafat, Sf. 73-76, ve 125, 126, 171. 

Prof. Dr. Ne ş et Ça ğ atay, İ slam öncesi Arap Tarihi ve Cahiliye Ça ğı , 
İ lah. Fak. Yay. Ankara 1971, Vçiincii Bas ım, Sf. 87. 

63 İ slam Ansiklopedisi, (Arafat maddesi) İ st. 1940, I. Cilt. Sf. 549. 
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Havva'mn yıllarca ayr ı lıktan sonra bulu ş tukları  yer 
olmak rivâyeti ile de artm ış tı r. (Ad ının men ş ei kat): ol-
rak mâlûm değ ilse de, yukarda i ş aret edillen bulu şmaya 
(ta'arafa) ba ğhyanlar vard ır.) "64 

"Gene " İ brahim peygamberin burada Cebrail ile 
görü ş tüğü de rivâyet" edilmektedir. "hatta kâinat ya-
rat ıldığı  s ırada, bütün da ğ lar aras ında ilk önce bu da ğı n 
Allah'a iman etti ğ i, halk aras ında mütevâtirdir... Da ğ a 
mûtat olarak, Cabal al-Rahma (Rahmet da ğı ) da denir" 
Arafat da ğı nın güneyine dü ş en Arafat ovas ı , kurban 
bayramı  arifesinde (9 zilhicce) de çok hareketli ve çok 
kalabalık olmaktadır. Bu tarihten birgün önce (tarviya 
günü) sabah namaz ı  kılındıktan sonra, Mekke'den 
çıkılarak, Mina'ya gelinir ve orada, ertesi arife gününün 
sabahına kadar, ikamet edilir; namazlar k ılınıp dualar 
okunur. Arife günü, sabah namaz ından sonra, buradan 
hareket edilerek, Arafat da ğı na gidilir (Bir kı sım hacı -
lar, arifeden bir gün evvel Arafat'a gelerek, orada ça-
dır kurar ve geceyi, dua okuyarak, burada geçirir) ö ğ le 
vakti, ö ğ le ve ikindi namazlar ı  bir arada kı lındıktan 
sonra, da ğı n etrafında vakfeye durulur. Minbere ç ıkan 
İ mam, hacc ın menasikini, gerek Arafat'ta ve gerekse bi-
lâhare gidilecek olan Müzdalife'de yap ılması  lâzım dini 
merasimi, ş eytamn ta ş lanmas ını , kurban kesilmesini 
v.s.. anlatan bir hutbe irad eder. Hac ılar, "Labbayka, 
labbayka". lâfz ının geçtiğ i cümleleri tekrar etmek 
suretiyle defalarca telbiyede bulunurlar ve güne ş in guru-
bunu mütea kip, Müzdalife'ye inerler. ' 65  

"Arafat dağı nın ortası ndaki "Cebeli Rahmet"in 
yanında k ı bleye karşı  Allah taalâya dua edilmesi efdaldir" 

64 Y.K. Sf. 549 
65 Y.K. Sf. 549. Kaynaklar Sf. 550. 

22 



66 diyen Ömer Nasuhi Bilmen, burada Allahtan af dile-
mek, mâgfiretine nail olmak üzere dualarda bulun-
mamn büyük bir kalabah ğı  ku ş atmasmı  çok heyecen ve-
rici bir olay olarak belirtmektedir.67 

Bazı  kitaplarda ş eytan taş lama ve kurban kesme yeri 
olarak Arafat'ı  söylemekte iseler de bu do ğ ru değ ildir." 
ş eytan taş lama ve kurban kesme Mina'da olmaktadır. 

Halk inancı  olarak, ilmi, dini bir kök ve incelemeye 
dayanı lmaks ız ın bazı. dağ lar Mekke çevresinde "mübarek 
dağ lar" olarak görülmektedir: 

"Ebi Kubeys Dağı : 

Ebi Kubeys Dağı  : Beyti Muhteremin ş arka mail 
cenup cihetinde ve mukaddes Safâ da ğı  üzerindedir. 
Mevcut dağ ların hepsinden evvel yarat ıldığı  mervidir. 
İbrahim Aleyhisselâm, bu da ğı n tepesinden halk ı  hacca 
davet etmi ş tir." 69 

Bu dağı n tepesindeki minaresiz mescidde Bilâli Ha-
be ş i'nin. Mekke'nin fethi günü oraya ç ıkarak ezan oku-
duğu ve buyüzden mübarek bir yer oldu ğu, ve buraP ının 
ş öhretli mutasavv ıflarca çilegalıı  olduğu (Caneydi Ba ğ -
dadi, İbrahim Edhem ve Alâüddin-i Attar) anlat ı lıyor. 

Sevr Dağı : 

Mekkenin 2-3 mil kadar güneyindeki bu dağda halk 
arasında (mübarek) olarak tanınmaktadı r : "Hicaz kıt'a- 

66 Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Islâm Ilmihali, Istanbul 1954, Sf. 
484. 

67 Y.K. Sf. 485. 
68 Genel Kültür Serisi, I. Islâmiyetin Kurucusu Hz. Muhammed, 
Hazırlayan: Fikret Arrt, Sf. 28. 
69 II. Ahmed Hilmi Imre, Hac Ve Haremeyn Rehberi, Ca ğaloğ lu 

Yarnevi, Istanbul, Sf. 88. 

23 



sında her ne cins a ğ aç ve kaç çe ş id nebatat ve çiçekler 
varsa bu da ğda mevcuttur. Hattâ bir a ğ aç vard ır 
ki, her kim o a ğ açtan üzerinde bir parça bulundurur-
sa, onu hevam (sinek, tahtakurusu ve akrep gibi k ışı n 
gizlenip yaz ın meydana ç ıkan hayvanlar ın hiçbiri) ze-
hirleyemez. Bu da ğı n tepesine yak ın bir yerinde, gi-
rilmesi güç gayet dar bir gar vard ır. Hz. Muhammed 
"Hicret esnas ında üç gün kadar bu gar içinde kald ılar." 
denilmekte ve çok dar kap ı lı  yere çoçuklar ın bile gire-
bilmesi güç görünürken buraya ş i ş manca insanların 
bile girip ç ıkabildikleri anlat ılmaktad ır.: "Şu kadar var 
ki, girerken ve ç ıkarken salât-ü selâm getirmek lâz ım-
dır. Gar' ı  ş erife girenler, iki rekât namaz k ı ldıktan sonra 
ş ark cihetinde bulunan geni ş  kap ıdan çıkarlar... Ziya-
retçiler dahi teberrüken garp kap ı sından girip, ş ark 
kapı sından çıkarlar. Gar- ı  ş erifin ziyaret edilmesi ahali 
aras ında Cumartesi gününe hasredilmi ş tir. Hac ılar için 
her zaman ziyaret câizdir." 7° 

Daha öncede bahsettiğ imiz H ı ra (Nur) Dağı  da Mek 
ke ile Mina aras ında ve Mescid'i Haram (Kâbe) ye üç mil 
kadar bir mesafede bulunmaktad ır. "(Ş akku sad ı r) -yak' 
a-i celilesi bu da ğ  üzerinde vukubulmu ş tur: Bu mu-
kaddes mahal üzerinde lâtif bir mescid yap ılmış  tır."71  

Hira (Nur dağı ) hakk ında halk arası nda birçok 
kerâmet hikâyeleri anlatı lmakdadır. (Taş ları n Cenabı  
hakk ı  tesbih ve takdis ettikleri v.b. 

Sırtı  pek dik, sert, kayal ık olan dağı n İ slâmi özel-
liğ i Hz. Muhammed e ilk vahy in burada nâzil olmas ıdır, 
"Bunun için bu da ğı n ism; Cebel Nur dur."' 

70. Y.K. 
71 Y.K. Sf. 89. 
72 Y.K. Sf. 89. 90. 
73 İ slam Ansiklopedisi, 5 Cilt 1. Kı sım, Istanbul 1950, Sf. 536. 
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Han'edme Dağı : "Ebi Kubeys da ğı nın arkas ında 
ş iab-ı  Amir ve Ecyad da ğlarına kar şı  büyük bir da ğ dır. 
İbn-i Abbas: "Bu da ğda 70 peygamber medfundur. 
Mekke'ye yağ an yağmurlar ın onların. ş eref ve berekâ-
tıyle nüzül eder" buyurmu ş tur. "diye halk aras ında bu 
inanç bulunmaktad ır." 

Sebir Dağı : Mina'da bulunan. bu da ğda birtak ım 
söylentilerle de ğ er kazanmış tır. "Nakka ş  müfessir mer-
hum: "Nur, Sevr ve Sehir da ğ ları , Tur da ğı  parçalar ın-
dand ır. Cenab ı  Hak Tur da ğı nda tecelli buyurduklar ı  
vakit da ğ  parçalanarak bunlar ın üç parças ı  Mekke-i 
Muazzama'ya dü ş müş tür" buturmu ş tur."75 denilmek-
tedir. Görülece ğ i üzere birtak ım mübalügalı  hikâyeler, 
türlü söylenti ve yak ış tırmalar bir k ı sım halk aras ında 
ötedenberi ya ş atılmak istenilmektedir. Ayr ı ca yukarda 
da görülece ği üzere ve di ğ er birçok eserler de rastland ı gı  
gibi (Tur dağ-ı) denilmektedir. Tur zaten da ğ  demekti'. 
Turu Sina, Sina dağı  demek olduğu gibi (İbranice de 
Har-Sinay). Sadece Tur demek te art ık Sina'daki da ğ a 
iş arettir, ve bu anlamda kullamlmas ı , ona atfedilmesi 
pek tabii doğ ru say ılmak gerekir. Esasen Kur'an'da 
Tur olarak geçti ğ ini önceki sayfalarda görmü ş tük. 

Ağrı  (Ararat) Dağı : 

Ağ rı 'nın do ğusundaki, Musa Da ğı nın. kuzeyindeki 
bu dağ  Nuh tufan ında Nuhun'un. gemisinin oturduğu-
nu belirten Yahudi ve H ıristiyan inanc ında kutsal tan ı -
nan dağdır. 

Ağ rı  (Ararat) denilen Selçuklu Türklerin "E ğ ri 
Dağ " bazı  boylarında "Ağı r Dağ " dedikleri Ağ rı  dağı n- 

74 E. Ahmed 11ilmi Imre, Hac ve Haremeyn Rehberi, Istanbul, 
Sf. 91. 

75 Y.K. Sf. 91. 
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da büyük (5165) ve Küçük (3925) diye iki da ğ  bulun-
maktad ır. Söylentiye göre Adem ve Havva'da burada 
yaş amış t ır. 

Islâmlar da bu da ğ la ilgilenmekte ve hazan da Cti-
di dağı  ile karış tırmakta, Nuhun gemisinin buraya otur-
duğunu sanmaktad ırlar. Tekvin: 8;5 te belitilen A ğ rı  
dağı , Kur'an'da geçen Cüdî da ğı ndan tamamen ayr ı  ve 
arada uzun mesafe bulunan bir da ğ dı r. 

Cfildi Dağı : 

Dicle nehrine yakın Cizre'nin do ğusundaki, Şı rnak 
ilçesi yakı nındaki (Siirt) bu dar, Islam gelene ğ inde 
ve Kuran- ı  Kerimde ad ı  geçen Cildi da ğı dır.77  Zirveler; 
karla örtülü bu da ğ  üzerinde Nuh'un gemisinin dur-
duğu Kuran' ı  Kerimde Cebeli Cûdi olarak belirtilmi ş -
tir. Hattâ bu da ğı n "üstünde Haz. Nuh'un yapt ığı  
mescid'in ve sefin.e-i Nuh'un baz ı  asarı  mevcut olduğu 
mervi olup, ziyaret olunmaktad ır."" 

Nemrut Dağı : 

Van gölünün bat ı s ında, Bitlis s ınırları  içinde, sön-
müş  bir yanardağ  olan ve üzerinde bir karater gölü bu-
lunan 3050 metre yükseli ğ inde bir dağ dır. Dinler tari-
hinde ki hikâyeden ad ını  almış tır. Gene Ad ıyaman'da 
Kâhta yak ınında 2000 metre yükseklikte Nemrut da-
ğı nda eski Tap ınak ve Tanr ı  ve Tanr ıça heykelleri 
vard ır. Bunlar, Tanr ılar Tanrı sı  Zeus ve o ğ lu sayılan 
Herakles' ve Bereket Tanr ıças ı  ile ışı k ve sanat tan-
rısı  da sayılan Apollon'un 2000 y ı llık büyük heykel- 

76 Prof. Faik Sabri Duran, Büyük Atlas, İ stanbul 1972, Sf. 30. 

77 Ahmet Rifat, Lügat-i Tarihiye ve Co ğ rafiye, İ st 1299, Sf 115. 

78 Kamus-ul Alâm, Ş . Sami ,İ st, 1308, 3 Cilt Sf. 1848. 

X Prof. Faik Savri Duran Büyük Atlas. 
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leridir. (Ba ş  kısımları) (Yeni Hayat Ansiklopedisi, 2. 
Basım 1973, sf. 1552, 1553 te renkli resimleri vard ır.) 

kdem (Adam) Dağı : 

Seylân (Serendip) adas ında 3335 metre yüksekli-
ğ inde olan bu da ğı n "yukar ı sında bir büyük insan aya ğı  
görülür. Buna yerliler (Do ğu Asya) mâbudt) "Buda"n ın 
ve Hıristiyanlar, Hz. Ademin aya ğı  izi derler ve pek çok 
Hintliler ziyaret ederler.'"9 denilmekt6lir. Bu da ğ  is-
lâm geleneğ inde, söylentilerinde de yer alm ış tır. 

islâm dini gelene ğ i ilgili dağ lar elbette bunlardan. 
ibaret de ğ ildir. Biz en fazla ünlü olanlar üzerinde dur-
duk. 

Tasavvufta Dağ : 

Kaf dağı nın sembolü oldu. Mevlâna'da Turu Sina-
nın titremesi, insan ın Allah kar şı s ında titremesinin bir 
sembolü olmuş tur. 

79 Ahmet Rifat, Lûgat-i Tarihiye ve Co ğ rafiye, ist. 1299. Sf. 113. 
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- I I — 

I— Eski Türk İnanemda Olan Ş amanist Türklerde 
Dağ : 

Türk efsânelerinde Kuttağ , veya Kutludağ  farklı  ş e-
killerinde de olsa ortak noktalar ında dağ la bir ilgi kurul 
maktad ır. 

Prof. Abdülkadir Inan,, önemli efsâneyi nakleder-
ken:" Cuveyni taraf ından tesbit edilen Uygur efsanesi-
ne göre Uygurların saadet ve bolluk sağ lıyan mukkaddes 
dağ ları  vardı r. Bu dağa Kuttag denirdi. Bu dağ  Çinliler 
tarafı ndan götürüldükten sonra Uygurlar periş an olmuş -
lardı r.'"° dedikten sonra: "Bugünkü Mo ğ olistan.'da Eski 
Kara Balgasun harabeleri yan ındaki Erdene-Ula (Saa-
det da ğı ) hakkında da aynı  rivâyet söylenmekte ve 
"Moğ ollarm tavuklar ı  saadet Bağı nı , Eredene Ula'yı , 
Çinlilerin alıp" götürdüğü ve "Bu da ğı n bulunduğu 
yerde bir kad ın ş aman' ın "âyin yaparak Tanr ı 'ya dua 
etti" ğ ini ve "Saadet da ğı n geri getirdi" ğ ini anlatmak-
tadır." 

Nihat Sami Banarlı  bunu (Göç Destanı ) baş lığı  
altı nda anlatmaktadır: "Uygur ilinde Hulin adı nda-  bir 
dağ  vardı . Bu dağ dan Tuğ la ve Selenge ad ında iki ı rmak 
çıkardı . Bir gece bu iki ırmak arası ndaki bir ağ acı n üze- 

80 Prof. Abdülkadir İ nan, Tarihte ve Bugün Ş amanizm, Ankara 

1972. 2. Baskı , Sf. 50. 
81 Y.K. Sf. 50. 
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rine gökten mavi bir ışı k indi. İki ırmak aras ında ya ş a-
yan halk bunu dikkatle tâkip ettiler.'"2 Mukkades ışı k 
ağ acın. gövdesinde aylarca durduktan sonra, a ğ aç göv-
desi kabararak, oradan musiki sesleri geliyor, geceleri 
çevresinde 30 ad ım geni ş liğ inde ışı k görünüyor. Nihayet 
ağ acın gövdesi yar ılarak içinden be ş  çocuk ç ıkıyor. 
Sonra birisi Hakan seçiliyor. Göç destan ı  devam ediyor: 
"(Aradan uzun zamanlar geçti.) Bir gün Uygur taht ına 
yeni bir hükümdar oturdu. Bu hakan Çinlilerle yap ılan 
sava ş lara bir son. vermek için, o ğ lu Galı  Kiyu-
Liyen adlı  bir Çin prensesi almay ı  tasarlad ı . 

Bu prenses, sarayı nı  Hatun Dağı 'nda kurdu. O çev-
rede Tanrı  Dağı  adı nda başka bir dağ  ve onun cenübun 
da da Kutlu Dağ  denilen büyük bir kaya vardı . 

Çin elçileri, bak ı cılarla birlikte geldiler. Onlar kendi 
aralarında dediler ki: "Hatun Dağı 'nı n saadeti bu kayaya 
bağ lıdı r. Bu hükümeti zay ıllatmak için onu yok etmeli." 

Burıun. üzerine Çinliler, prenseslerine kar şı lık, bu 
kayamn kendilerine verilmesini istediler. Yeni Hakan, 
yurt içirıdeki bu taş  parças ını  Çinliler'e k ı skanmaks ı zın 
verdi." Böylece Türkler bu u ğ urlu dağı n, uğ urlu kayası -
nı  etrafına ateş  yakarak, sonra üzerine keskin sirke döke-
rek parçalıyorlar, ve parçaları  da Çin'e alıp götürüyorlar. 
Göç destan ı  devam ediyor:" 

Bu, büyük hâdise oldu: Vatandaki bütün ku ş lar, 
hayvanlar kendi dilleriyle bu kayan ın gidiş ine ağ la-
dılar. Yedi gün sonra da Tigin öldü. Memeleket felâ-
ketten kurtulamad ı . Halk rahat yüzü görmedi. Ir-
maklar kurudu. Göllerin suyu tükendi. Toprak çatlad ı , 
yiyecek vermez oldu." A ğ ac ın gövdesinden daha ön- 

82 Nihad Sami Banarh, Resimli Türk Edebiyat ı  Tarihi, Istanbul 
1971, Sf. 28. 
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ce çıkmış  olan "Bugu Han' ın çocuklarından bir ba ş -
kası  yurda Hakan seçildi. Onun zaman ında memle-
ketteki ehli, vah ş i bütün hayvanların, bütün ku ş -
ların, bütün çocuklar ın hattâ bütün cans ızların "Göç !. 
Göç!.." diye, derin üzüntüyle ba ğı rdıkları  duyuldu. 
Uygurlar bu manevi i ş ârete (bu ilahi emre) uyarak 
toplandılar. Yurtlarını  b ırakıp göçmeğ e baş ladılar. Ne-
rede durmak istedilerse bu sesleri duydular. Nihâyet 
Be ş  Balıg'ın bulunduğu yere geldiler. Orada sesler kesil-
di. Uygurlar da burda durup be ş  mahalle (beş  ş ehir) 
yaptılar. Adını  Beş  Bahğ  koydular. Burada ya ş ayıp 
ço ğ aldılar.' 83  

Eski Türkler, dağ ları n Tanrı  makam ı  olduklarına 
inanı rlardı . Göklere uzanm ış  zirvelerin uzaktan mavi 
görünüş ü bu inancı n kökü olabilir, denilmektedir. 

Ş amanist Türklerde veya bu kal ıntı ları n etkisiyle 
islâmlaş m ış  bile olsalar dağa kutsallık verildiğ ini görü-
yoruz. Özbekistan'da Karatağ  gibi. Eski etkiler içindeki 
Türkler, dağı n (Yer-Su) denilen ruhlar ına, bazan Tanrı -
sına önem vererek dağ ları  ziyaret ediyorlar. Oralarda kur-
banlar kesilir, ağaca bez bağ lanı r. Dağ  kültünün izleri 
Orta Asya'da devam etmektedir. Türkçe ve Mo ğolca mu-
kaddes, mübârek, büyük ata ve büyük bakan anlam ına ge-
len dağ lar vardır: Han Tenri, Bayan Ula, Buztağ  Ata, 
Bay ı rı  Ula, Othon Tenere, Iduk Art, Kayra Kaan, Erde-
ne Ula, Kuttağ , Nurata.'"4  gibi. 

83 Y.K. Sf. 29. 

Prof. Dr. Bahaeddin ()gel, Türk Mitolojisi, Ankara 1971, Destanlar-

da geçen da ğ la ilgi için bakımz. Sf. 618 Da ğ . 

Prof. Dr. Bahaeddin ()gel, Türk Mitolojisi 2 cilt, 1971. 

84 Prof. Abdülkadir İnan, Türk Boylannda Da ğ  Ağaç ve Pınar 

Kültü, Re ş it Rahmeti Arat İ çin, Türk Kültürünü Ara ş tırma Enst. Yay. 

Ankara 1966, Ayrıbasım Sf. 272. 
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Tarihte önemle yer alan" Gök-Türklerin, Budun 
İnli, Iduk ötüken, Iduk Ba ş , Tamag Iduk adl ı  takdis 
ederek hepsine" ıduk yer su" demeleri üzerinde durulmak-
(lir. Yakın zamanlara dair verdi ğ i bilgide Abdülkadir 
İnan: "Ça ğdaş  ş amanist Altayli Türk boylarmda da ğ  
kültü en önemli kült sayılmaktad ı r. Teleüt, Töles ve A-
bakan Türkleri yak ınlarda bulunan da ğ lardan birini 
tanrı , koruyucu ruh ya da büyük ata sayarlar. Altayh 
ş amanistlerin da ğ  ş erefine yapt ıkları  âyinlerinde söyle-
dikleri ilâhiler çok samimi ve halk edebiyat ı  ve folkloru-
nun güzel örneklerifir.'"5 demekte ve bu ilâhilerden ör-
nekler sunmaktad ır. Bu İ lahilerde Çelik Dağ 'a, Altın 
Dağ ' a benzetilen dağı -güneş  ve ay" ı n dolaşamayacağı  belir-
tilmekte: "Mukkaddes büyük da ğı m" denilmekte ve "Ata-
ları m ız, büyüklerimiz sana tapt ı lar" anlamına gelen söz-
lerden sonra, dağdan, soyları na, kendilerine, sürülerine 
yardım, pay, bereket istemekte ve hattta yurduna geçim 
vermesi için dilekte bulunmaktad ır. Da ğı  Tay olarak 
belirten bu ilâhilerden di ğ erinde bugünkü konu ş ma 
dilimize göre: "Ey mukaddes ve geni ş  Altaym Yarg ı  
(hüküm yeri) Kesilmeden kısmet (pay) veren, Bizi y ıp-
ratmamak için yarg ı  veren, ağ aran ba ş a (ihtiyarlara) 
istirahat sa ğ layan (Altay), deniz ve yer yarat ıldığı  za-
man ata analarımı zın taptığı , takdis etti ğ i (Altay) diye 
hitap edilmektedir. Gene bugünkü dile çevrilmi ş  diğ er 
bir ilâhide: "Bu kurban ım, Mukkaddes Altay'a ula ş sın! 
Yarg ı  yerine biriksin! Güttüğ ümüz dtivay ı  halledecek mi? 
Bereket, refah verecek mi. ( Kurban ım ız ) her engeli aşa-
rak büyük Altay'a ula ş sın!" denilmektedir. 

örnek olarak sunulan 4. ilâhi de ise gene güne ş in 
dolaş am ıyaca ğı  (Çelik da ğı m) ay'm dola ş amıyacağı  
(Alt ın dağı m) diye hitap ederek "Temiz yurdumuz y ıp- 

85 Y.K. Sf. 272. 
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rand ı , az ulusumuz s ıkıntı  çekti, Mukaddes Altay' ım, 
ne yapal ım 2  Ak sakalli atalar ımı zın takdis etti ğ i ulu 
Altay' ım geçim versen ne olur? Kirpi ğ imiz yaş lanmasa 
ne olur ?" ş eklinde yalvar ış  ve dilekler sunulmakta-
dır." 

2— Kazanlı  Türkler'de Dağ  inancı : 

Prof. Abdülkadir İ nan: "Dokuzuncu yüzy ıldan 
beri islâmiyet'in nüfuzu alt ına girmiş  olan eski Bulgar 
sahas ında ya ş ayan Kazanlı  Türklerin Hocalartav'ı  
denen dağı  takdis ederek, kurbanlar kestikleri tesbit edil-
mi ş tir. Kaeanl ı  aydınlardan G.G. Re ş idi "Hocalar- tay 
yaki yalgan hac" adl ı  manzum risâlesinde bu da ğ a dair 
inançları  ve bu dağda yap ı lan kurban âyinlerini tefer-
ruat ıyle tavsif etmi ş tir, demektedir. 

G.G.Re ş idrye göre Hocalar tav' ı  hakkındaki inanç 
lar ve yap ılan âyinler Müslüman olmu ş  Çuva ş lar tara-
fından getirilmi ş tir." 87  diyerek bu alandaki k ısa tarih-
çeyi ayd ınlatmış tır. Gene G.G. Re ş idiye dayan ılarak 
"Hocalartav'mda yap ılan kurban âyinleri" anlat ılmak-
tad ır. İ slâmiyetin benimsenmesine ra ğmen eski âdet-
ten vazgeçilmemesi ş öyle belirtilmektedir: "G.G. Re ş idi 
cahil hocalardan ş ikâyet ederek bunlar ın bu da ğı  ziya-
ret etmenin fakirlerin hacc ı  olduğunu söylediklerini 
anlat ıyor. Bu dağı n yüksek k ısm ı  Arafat dağı nı , K ız-
lar dağı  denilen k ısm ı  Kubeys dağı nı , yine bir tepe de 
Mine dağı nı , pınarı  (çeş mesi ) da Zemzem'i temsil edi-
yor, diye vâzederlermi ş . Güya burası  Mekke'den daha mü-
Vırekmi ş ."" 

86 Y.K. Sf. 273. 
87 Y.K. Sf 274. 
88 Y.K. Sf. 572. 
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Abdülkadir İnan bu manzümeden parçalar nakledi-
yor, bun.da Mekke ve çevresindeki hac ve ziyaret yer 
leriniıı  bu dağ a nakledilerek övüldiiğ iinü, Safa ile Merve 
adları  verilerek buralar aras ında yürümenin nas ıl öğ iit-
lendiğ ini gösteriyor. Abdülkadir İ nan, bilgili hocalar ı!' 
bu âdetlerden vazgeçirme ğ e çalış malarına ra ğmen, ca-
hil hocaları!). da buralar ım böylece islâmla ş tırınağ a uğ -
raş tıklarını  belirtiyor ve "G.G. Re ş idrnin bu manzum 
risâlesi yalmz da ğ  kültünün değ il, bütün "yer-su" kül-
tünün cahil hocalar taraf ından islümlaş tırılmaya nas ıl 
çali ş ildığ nu göstermektedir" diyor." 

Buna benzer davran ış lar Türkiye de de görülmekte 
dir. Hattâ bu inan= bir benzerini Hae ıbekta ş 'ta tesbit 
etm-; ş  bulunuyoruz. Hac ıbekta ş 'taki Arafat da ğı , Zem-
zem P ınar' bu yerleri İ slâmla şt ırma ve bir hac ziyareti 
ş ekli kazandırma çabas ını  göstermektedir. 

3— Başkurtlar Arasında Dağ : 

Kendisi de bir Ba şkurt Türk'ü olan Prof. Abdül-
kadir İ nan, Baş kurtlar aras ındaki dağ  inanc ı  hakkında 
da şu bilgiyi vermektedir: "Başkurtlar, Altayl ı ların 
bütün Altay dağ larıııı  takdis etikleri gibi, Ural dağ lannı  
mübârek sayarlar. Bununla beraber bu silisiledeki bâzı  
dağ lar, bilhasssa takdis edilir. XVI II. yüzy ı lın ortaları n 
da Baş kurt ülkesinde seyahat eden akademisyen Lepechin 
Başkurtların Tura-Tav denilen dağı , taparcasına, tak-
dis ettiklerini yazm ış tı r.'"° 

Ba şkurtlarm mukaddes tamd ıkları , Tura-Tav'da, 
söylentiye göre Nogay Hal ıları  yaş amış lar, daha sonra 
zâhit ve erenler buraya s ığı nmış lardır. Başkurtlar, 

89 Y.K.Sf. 275. 
90 Y.K. Sf. 276 
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Tura-Tav'a muhakkak adak adayarak ç ıkıyorlar. Bu 
dağ a hakaret edenlerin ba ş larına türlü belâlar geldi ğ ini 
anlatıyorlar. 

4— Türkistan, obekistan'da Kutsal Da ğ : 

Tepelere kutsalhk izâfesini, Türkistan ve di ğ er 
Türk ülkelerine yap ılan seyahatlarda da görmekte-
yiz.'9' 

"Ş ir-Abâd, kasabas ı  civarındaki Karatağ  kutlu say ı -
lı r. Dağı n tepesinde bir evliya mezar ı  bulunduğ una inanır 
lar. Burası  özbek-Lakay boyunun ziyaretgâh ıdı r. Her 
y ı l buraya yoplanıp kurban keserler, ağaçlara yine paçav-
ra bağ larlar. "92  

5— Ş amanistlerde Yer-su ve Dağ  inancı : 

Ş amanist bu "nezr" i dağ  orman, a ğ aç, su ruh-
larma, umumiyetle "yer-su" dedi ğ i tanrıya bağış lar, 
"yer-su" ruhlar ı  merhametli ve koruyucu ruhlard ır.93  
ş amanist denilen Türklerin mezar veya a ğ açlara veya 
her ikisine birden bezler ba ğ ladıkları , dağ , orman, a ğ aç, 
su ruhlarına "umumiyetle" yer su "dedi ğ i tanrıya" kur-
ban adakları , müslüman Türklerde ise bu yer "su" Tan-
rısı , ruhları  yerine "velilerin, erenlerin geçtikleri" ve 
onların ruhundan, varlığı ndan faydalanmak üzere adak 
lar adandığı , bezler, iplikler, paçavralar as ıldığı  belirtil-
mekte ve "bunun Mo ğ ol İ stilâs ı  devrinden sonra çok ean- 

91 Ilikmet Tanyu, Ankara Ve Çevresinde Adak Ve Adak Yerleri, 

Sf. 296. Radlow, Sibirya'dan, Çeviren: Ahmet Temir, I, 132, I, Sf. 348, 

92 I3.T. Adak. Sf. 325. 

Abdülkadir Inan, Müslüman Türklerde ş amanizm Kalıntıları , B ılh. 

Bak, Dergi. C.I.S.4. Ankara 1952, Sf. 22, 23. 

93 A. Inan, Müslüman T. Ş amanizm Kalıntıları , İ .F. Dergisi, C 
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landığı " Abdülkadir İ nan tarafından etraflıca açıklan-
maktadı r. Atalara, dağ lara, ı rmaklara, ruhlara taparcası  
na saygı  ve kurban kesmek" suyu, a ğ acı , dağı , mezarı  kut-
lu biliş95, bunların hepsinin üstünde en büyükbir Tanr ı  
tanımakla beraber," ağ açlara v.b. bağ lanan paçavra, kı l, 
tüy "gibi nezirler de hep birer feti ş  sayı l" maktaydı ." 

6— Altay Ş amanlarında Kutsal Dağ  inancı : 

Altay şamanları nda Kutsal Dağ  (Altay) inanc ı  
köklü ve yayg ındır." Altay ş amanlığ nıa mensup Altay-
hlara göre: "dağ  ruhları, tamamiyle müstakil bir züm-
reclir. Ülgen ve Erlikle münasebetleri yoktur. Bu ruh-
lar insana iyilik yapar, refah ve saqdet bah ş ederler; say-
gı sızhğa karşı  da ceza verir ve hastahk gönderirler. 

Hayvanların çoğ alması , sağ lık, umumi emmniyet ve 
şerir ruhların (aza, yek ) uzakla ş mas ı  hep bu ruhlar ta-
rafı ndan verilen nimetlerdir."99 

Bu ruhlar ş ahıslandırı larak, belirli bir yere, da ğ a, 
sahip kabul ediliyor, ve mahalli ruh tanıhyorlar. "Bun-
dan dolayıdır ki dağ , ı rmak ve göl adlar ı  Altayhlarm na-
zarında yahuz co ğ rafi isimler de ğ il, fakat o yerin sa-
hibi olan. Ruhun ad ı dır. Meselâ Abu-Kaan, Süt-Köl, 
Ülemen, Ak-Kaya vesaire yalnız dağ , göl, ırmak, kaya-
ları n adı  değ il, canlı  varhklar ve Altayl ı ların taptığı  

94 II. Tanyu, A.v.Ç.A.v.A.Y. Sf. 325.326. 

A. inan, Tarihte Ve Bugün ş amanizm, Sf. 5,8. 

95 Y.K.Sf. 8,9,10. 

96 Y.K. Sf. 10. 
97 Y.K. Sf. 47, 68, 69. 

98 W. Radlow, Sibirya'dan, Çev.- (Prof.) Dr. Ahmet Ti ııııı r, İ st.. 

1956. D. Sf. 3-75. 

99 Abdülkadir Inan, Makaleler Ve incelemeler, (Altay ş amanlığı na 

Ait Maddeler- A-.V. Anohin), T. Tarih K. Yay. Ankara 1968, Sf., 416. 
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iltilı lardır. Bunlar insanlar ın dualarma cevap verebilir-
ler; lûtuf ve ihsan sahibi olduklar ı  gibi, kahretmek de 
ellerinden gelir. İnsana benzeyen bu varl ıkların çoluk 
çocukları  da vardır. 

Abu-Kaan da ğı nın iki kı zı  vardır. Bu kızların her 
ikiside Yelbis ad ım yaşı rlar. Bu ilahi varhklara Altay-
lı  dua eder, dilekler diler: "Altayhlar ın, dağ  ruhla-
rına dair tasavvurlar ında vuzuh yoktur. Ş ekil itibariy-
le insana m ı , yoksa bir canavara m ı  benzediğ ini kestire-
mezler. Bu ruhlar insanın kalbine ancak kendi mevcu-
diyetlerini telkin ederler (ebeltip yat). 

Dağ  ruhlarının ya ş adıkları  yer ki ş i oğ lunun ya ş a-
dığı  yer dairesidir. Ba şka ruhlar gibi gökte veya yer 
altı  dünyasında ya ş amazlar. Bundan dolay ıdır ki 
Altaylılar dağ  ruhlarını  üç zümreye ay ırırlar: 

Yer-Su (Yâni yer ve su ruhlar ı), Yezim tayka (yani 
cümûdiyeler ruhu) ve Altay (yani da ğ  ruhları). Bu ruh-
ların umumi adı  "ee" yâni sahip ve Yezim-  piy,dir. ,,  101 

Ş ahıslandırılan ve belli bir yerin sahibi olan bu 
mahalli ruhlardır. "Her da ğ  ruhu ancak kendisine ait 
olan mıntıkaya hâkimdir; diğ er mıntıkada bulunan ruh-
larla münasebeti yoktur. 

Altaylı  her kabile (söök ) o veya bu dağı , irmağı , ka-
ya ve gölü kendi soyunun Wimisi teliikki eder; onu ar ı  
ruhlardan (aruu tös ) sayarak tapar." "2  Araştı rı cı  dağ  
ruhlarına tapma Metinin çok eski dönemlerden ba ş la-
yıp süregeldi ğ ini belirttikten sonra kurban âyini hakk ın 
da dikkate ş ayan ş u bilgiyi vermektedir: 

100 Y.K.Sf. 417. 
101 Y.K. Sf. 417. 
102 Y.K. Sf. 418. 
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"Altayl ı lar dağ  ruhlarına kanlı  kurbanlar verirler 
(k ısrak öldürürler ), saçı  (libation ) olarak bulgur karış -
tı rı lmış  süt serperler." 

"Bu kurban âyininde mahsus ilâhiler terennüm 
edilir. Bu ilâhilerden anla şı ldığ ma göre, Saman kurban ı  
alıp, Yay ık, Suyla ve Karlık adh ruhlarm refakatinde 
yedi engeli yahut yeri kap ıyı  (puu dak yahut süzgek) 
geçer. Bundan dolay ı dır ki dağ  ruhlar ına terennüm edi-
len ilâhiler" yetti ejiktüü yerim-suum (Yedi kap ı lı  yer 
ve suyum) tesmiye edilir '"°3 

Saman davuluna, Ş aman' ın sahip oluşu hakkında 
bu makalede şu bilgi verilmektedir: "Baz ı  Altay Ş a-
manları  temiz ruhlarm (aruu neme) ve da ğ  tanrılarımn 
(yer -su) telkin ve ilhâmiyle davul sahibi olurlar. Bu su-
retle elde edilen davul ilâhi hediye ve mübârek say ıhr. 
Bundan dolay ıdır ki, bu gibi davul sahibi olan ş amanlar, 
bunun Abuu-Kaan, Ad ı -gana, Kara-Kaya ve bunlara 
benzer yer-su tanr ılarından verildi ğ ini söylemekle 
zevk duyarlar. Geçmi ş  şamanların menkibelerinde de 
dağ  ruhları  ( Yer su tanr ı ları  ) tarafından verilen davullar 
hakk ında hikâyeler vardır. 5,104 

7— Dağ  !nammu' Tarihçesi, Kutsal Dağ lar ve 
Kurban: 

Prof. Abdülkadir İnan, dağ la 	inan.= Türk di- 
ni tarihi içindeki yeri hakk ında: "Yer -su kültünün bü-
yük imparatorluklar devrinde (döneminde) geli ş erek 
vatan kültü derecesine yükselmi ş "tir, demekte ve" Gök-
Türk imparatorlu ğu devrinde Yer-su ruhlar ının mahiye 
tinin" "Orhon yaz ıtlarmdan anla" şı ldığı m anlatmak- 

103 Y.K. Sf. 418. 
104 Y.K. Sf. 443. 

37 



tad ır: "Gök-Türklerin " ıdık yer-sub" (Mukaddes yer 
-su) ile ifade ettikleri mefhum (kavram) hem koruyucu 
ruhlar hem vatan idi." aç ıklamas ından sonra "kült olan 
bu vatan yer-suyu Ötügen ve Budun İnli dağ ları  ve or-
manları  temsil ediyorlardı . Bu mukaddes yer-su ruhlar ı  
Gök Türklerin mukadderattn ı  idare ediyordu"'" demek-
tedir. "Tonyukuk yaz ıtında" "vatan korunmas ında yer 
-su ruhlarının rolü' nün aç ıkça belitildi ğ i," Tanrı  
Umay ve yer-su ruhlarının yardımıyle" baş arı  kazanıl-
dığı  anlatılmaktadır. 

Belirtildiğ i üzere "yer-su ruhları nın en önemli 
mümessili dağdı r. Ş amanist Türklerde dağ  kültü Gök 
Tanrı  kültüyle ilgili ibir kült olmu ş tur. 

Hunların eski vatan ı  olan Yeni-si- ş an yahut Ş an-
-din - ş an sıra da ğ larındaki Han-yoan da ğı  Hunları n her 
y ı l Gök-Tanrı 'ya kurban kestikleri dağdı . Bundan başka 
Gan-tsuan-ş an dağı  da Hunların mukaddes dağ larından-
biri idi. Hun bakanlar ı  Çinle yapt ıkları  sözleş meleri 
Hundağı  denilen bir dağı n tepesinde kurban keserek iç-
tikleri andla teyid ederlerdi. "106 

"Orta Asyan ın ba şka kavimlerinde de Gök Tan-
rı 'ya kurbanlar ın yüksek dağ  tepelerinde sunuldu ğunu 
Çin kaynaklar ı"nın haber verdi ğ ini belirten Prof. Ah- 

105 Abdülkadir İ nan, Tarihte Ve Bugün Ş amaniz, T.T.K. Ankara 

1972, 2.bas ım, (Yer-su tanr ı lar') Sf. 48. 

106 Y.K. Sf. 48,49, 47. sayfamn 52 numaral ı  dipnotunda, İbn Fad-

lan's Reisebericht, S. 19 (Metin) Ek, 41 a ve 48. sayfamn 53 numarah 

dipnotunda,"Da ğ  kültü muhtelif kavimlerde görülmü ş tür. Eski Yunanl ı -

larda Olimpos, Filistin Yahudilerinde Tur-i Sina, Mekke Araplarmda Ara-

fat, Hintlilerde Rimalaya, eski Mo ğ ollarda Burkhan-Haldun gibi. Bir 

Çin kaynağı nın verdiğ i mülümata göre da ğ  kültü kuzey-do ğu kavımlerinde 

de yayg ındı , Mançurya'da VI. yüzyılda ya şı yan Mohe ulusu Aktağ  adım 

ta şı yan bir da ğı  tanrı  bilir ve ona tapard ı . Bu dağ daki kurt, ayı  ve kaplan 

gibi canavarlara dokunmazlard ı  (Hyacinth, 11, 114) denilmektedir. 
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dülkadir inan: "Gök-Tanrı  kültüyle da ğ' kültünün bir 
biriyle yakın ilgisi bulundu ğu"nun Hunlular dönemin-
den günümüzdeki "Altaylara kadar devam eden saman 
âyinlerinden anla şı lmaktadır. Altayh Ş or ve Beltirler 
kurbanlarını  Gök-Tanrı 'ya yüksek da ğ  tepesinde yap-
tıkları  ayinle sunarlar ve bu âyine "tengere tay ı g "(yâni 
tanrı  -gök kurbanı) derler. Gardizi'nin verdi ğ i mâliıma-
ta göre (W. Barthold, Otçet, 102, 125) Eski Türkler 
dağ ların tanrı  makamı  olduğuna inamrlard ı . Yüksek 
dağ  tepelerinin göklere yak ı n bulunması  ve uzak-
larda mavi renkte görünmesi bu inancı,n yerle şmesine se-
bep olmuş  samlabilir.'"" demektedir. Abdülkadir İnan 
"Orta Asya da ğ larımnın ço ğu"nun "Türkçe veya Mo-
golca mübarek, mukaddes, büyük ata, büyük hakan an.- 
lamlarma gelen s ıfatlarla zikrolunurlar. Meselâ, Han 
tanrı , Bayan-Ula, Buzta ğ -ata, Bogdu-ula, Burkhan-ula, 
Othon-Tengere, Iduk Art, Kayrakan, Erdene Ula (Kut-
tağ )" ve daha birçoklar ımn bulunduğunu anlatmakta ve 
"Her boyun ve her oyma ğı n kendisine mahsus mukad-
des ıduk da ğı  bulunduğu gibi boylardan kurulan büyük 
birliklerin de mü ş terek da ğ ları  vardır."'" demektedir. 

Bilhassa "VII. yüzyılda bütün Türk boyları  ve 
Gök Türk Imparatorlu ğuna giren yabanc ı  boylar için 
Otüken dağı nın ve ormanları nın kült olduğ u gerek Gök-
Türk ve gerek Uygur yaz ıtlarından'"" anla şı lmas ı  dağ  
kültünün önemini gösteriyor. Dolay ı sıyle islâmiyetin. 
Türlder aras ına girmesinden. ve  benimsenmesinden 
sonra bile ilgi devam ediyor. Çinliler tarafından işgal 
edilen, bu kaybedilen dağ ların hâtırası na dair Kazak- 

107 Y.K. Sf. 49. 
108 Y.K. Sf. 49. 
109 Y.K. Sf. 49. 
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Kırkı z halk edebiyat ından süregelen örnekleri Radlow 
belirtmektedir."° 

Prof. Abdülkadir İ nan, günümüzdeki "Altayl ı  ş a-
manist boylar ın ve oymaklar ın her birinin özel mukad-
des dağ ları  bulunmakla beraber hepsinin ilöhilerinde 
Altay stradağ ları  zikrolunmaktad ır ki hepsi için müş -
terek kült say ıldığı  aş ikard ır. 55111 demektedir. Böyle 

kutsal da ğ ların fazlalığı  ayrıca dikkati çekmektedir: 

Ekitag, Sogol, Palmir, Akkaya, Ene, Kad ınbaşı -
Üçsürü, Karatag, Çapt ıgan, Ülgen Aysu, Karahan, 
Urenha-Tubalar ın kutsallığı na inanılan Hangay, Tan-
nau da ğ larıdır. 

Dünyanın ruhlarla dolu oldu ğuna inanan " ş amanist 
istlere göre" "da ğ lar, göller, ırmaklar (Yer-su) hep 
canlı  nesnelerdir. Takdis ettikleri Ala ş , Tannau, Hangay, 
Altay da ğ ları ... ş amanistler için yalnı z coğ rafi isimler de-
ğ il, fakat konu ş an, duyan, evlenen, çoluk çocuk sahibi var-
lıklardı r. 

...ruh bizzat dağdı r, dağ  bizzat ruhtur. Ş  amanistlerin 
bu inanmaları na da çok eski ve iptidai animizim devri-

nin hatıraları  ya ş amaktadır. 

8— Ş amanist Türkler Arasmda Dağa Dua ve  Âyin- 
ler: 

Dağ in kutsallığı  inancına sahip kimseler tarafı n-
dan dağa dua edilir, ondan dilekte bulunulur ve dağ a 
kurban sunulur. 

Dualarda da ğı n ruhuna, mesela Altay da ğı mn ru-
na (Altay eezi) ye kar şı  ş öyle konu şuluyor: 

110 Y.K. İ nan, Sf. 50. ve Radlow, Proben III, s. 50-51. 

111 Y.K. Sf. 50. 

112 Y.K. Sf. 51. 

,, 112 
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"B ıl kurbamm mukaddes ve Ulu Altay'a ula ş sm, 
onun karar verece ğ i yere (yarg ı  yerine) ba ğ lansın. Güt-
tüğümüz dâvay ı  halledecek mi? Bereket ve refah bize 
verecek mi? Bu kurbamm her engeli (budaklar ı) aş a-
rak ulu ve mukaddes Altay'a ula ş sm." 

" 	Temiz yurdumuz y ıpranıyor, az ulusumuz s ı - 
kıntı  çekiyol. Ey mukaddes Altay ım, biz ne yapahm! 
Ak sakallı  atalar!~ takdis etti ğ i ulu Altay' ım, ge-
çim versen ne olur ? Vücudumuz kirlenmese, gözleri-
miz ya ş armasa ne olur ? Bereketli sürülerimizin kutla-
rım yaradan mukaddes Altay ım, Yer-Su'yum" 113 44-CT. 

zülmeyelim, Tanr ı  var, tasalanmayahm, Altay var! 
"Altayım" diye tap ınıyoruz... 114 

ş amanistler görüldüğü üzere bir yandan dağ  ruhuna 
inanı rken öte yandan dağı n kendisini"canlı  ve herş eyi 
duyan bir varlık tan ı"yarak tapı nıyorlar. 

Altay ~anları  Karagay dağı nı , Sümer dağı nı  da 
(Sümer-Tayka), Sümer-Ula) kutsal • tan ı maktadı rlar. 

Abdülkadir İ nan, bazı  dağ larm, bazen bir kabile-
nin "mukaddes töz'ü" (töz tös men ş eli, as ıl" ve bazı  
kabilelere göre dağı  (büyük ve ilk atas ı ) saydıkları nı , 
kendilerini bu kaynağa bağ ladıkları nı  belirtmektedir. 

Bazan kadı nlar dağa kendi adını  (Karatag) söyle-
meyerekils (Kay ınbabamız) diyorlar.°16 Bu gibi olaylar 
birkaç yerde görülmüş  baş ka dağ lara "kayı nbabamız" 
denilmi ş tir. 

Abdülkadir İnan, "mukaddes dağ lar" ve "onların 
ruhları  adı na çok muhte şem tıyin ve törenler" yap ıldığı nı  

113 Y.K. Sf. 51. 
114 Y.K. Sf. 51. 
115 Y.K. Sf. 52. 
116 Y.K. Sf. 53. 
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anlatıyor ve: "Dağ  âyini Kaç ve Beltir boylar ı nda "tigir 
tayı ", yâni "Gök kurban ı", Sagaylarda" "tag tayam" yâ-
ni "dağ  kurban ı" adının verildiğ ini kaydediyor. Sagay-
lar "her üç yıl da bir dağ  tepesi nde âyin ya"p ıyorlar ve 
üç ya şı nı  doldurmamış  beyaz koçlar veya iki ya şı nı  dol-
durmu ş  bir öküz veya beyaz bir o ğ lak kurban ediyor-
lar. Bu âyine kad ınlar i ş tirak ettirilmemektedir. Dua 
yerine kısrakla gelinmez. K ısraklar da ğ dan uzak bir ye-
re bırakı lır Kurban ın karnı  yarılarak, yüre ğ i çıkarılır, 
deri ve kemikleri ate ş te yakı lır 

Ş aman, cübbesini giydikten sonra "davulunu ve 
tokma ğı nı  eline alı"yor ve "üç kay ın ağ acına on do-
kuz parça beyaz, kara, mavi, k ı zı l ş eritler asar; kay ın 
ağaçlarnu birbirine ipek iple ba ğ lar. Kurban etlerini 
kayın ağ açlarından birinin alt ına koyup, ş aman bu ağ aç 
ları  doğudan bat ıya do ğ ru dola şmağ a ba ş lar." Ş aman iki 
iki kiş i olabilir, üç kiş i olamaz. Ayinin sonuna do ğ ru etin 
pişmesi sona erer." Et yemeden önce ş aman kayın ağ aç-
larına dokuz defa rakı  serper. Sonra et yen'ir rak ı  içi-
lir.'" 

Beltirlerin dağa, kurban için çıkarken mezarl ık 
karşı sı nda durup rakı  koyduklar ı  kabı  ve yerden ald ıkları  
otu mezara ve etrafdaki dağ lara karşı  serperler. "Nezir-
'erini (Adaklarını) kabul etmelerini dileyip ölü akraba-
larım ve dağ  ruhlarım çağı rırlar. Yolun yarı sına gel-
dikten sonra bu geçilen da ğ ların ruhlarma yine rakı  
serpmek için dururlar. '9118 Nihayet, hiç kadın aya ğı  
basmamış  dağı n tepesinde "tann"ya kurban keserler. 

Daha önce yakı ndaki bir dağ  tepesinde "Tanrıya 
Kurban" töreni yapı lı rken oraya basan bir kadın ayağı  

117 Y.K. Sf. 54,55. 
118 Y.K. Sf. 55. 
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dolayıstyle oranı n kutsallığı nı  bozulmu ş  sayarak diğ er 
dağ t seçiyorlar. Eski kutsal dağı n yanından geçerken gene 
ona da rakt serpmegi ihmal etmiyorlar."' Dağı n tepesin-
de Beltirler ateş  yak ıyorlar. Bunun bir yanı , kay ı n ağ aç-
larına yakın olanı  kutsal say ılıyor. (Uluğ  Ot=Büyük 
Ate ş)tir; küçük ate ş  kurbanm pi ş tiğ idir, o ba şkadır. 
Ateş  yakıhnca yalnı z Beltiler gelip rakılarından her yö-
ne serpiyorlar. Ate ş e birkaç damla damlat ıyorlar ve 
kendileri de rak ıdan içiyorlar. Di ğ'er kabilelerden gelen-
ler törene kat ılmıyor, bir yanda oturup sadece seyredi-
yorlar."° Yemekten sonra, art ıklar, kemikler v.b. Bü-
yük Ate ş 'te yakıhyor. Bunlar yakı lırken saygı  ile eğ ilip 
dua ediyorlar: 

"Al beyaz koyununu ver bize bollu ğ unu" diyorlar.°2° 

Bu âyin. "tanrı-gök kurbam" yahut "dağ' kurbanı" 
denilen âyindir. Bu âyin Altayldarm baz ı  oymaklarmda 
her yıl, bâzdarında ise üç yılda bir defa yap ıhr. ,, 122 

Prof. Dr. Bahaeddin ()gel, Türk Mitolojisi adh 
önemli eserinde (Dünyan ın Orta Da ğı ) ba ş lığı  altın-
da "Türklerin Kutsal Da ğ ları" üzerin de durmu ş tur. 
(2. cilt Sf. 284-301) 

Tanrı  ile dağ lar aras ın.da ilgi kuran, dağ ları  in-
san gibi canlı  sayan Türkler, da ğ ları  "tanrı  ile ko-
nuşur ve ilgi kurar gibi görmü ş lerdir". "Gögün dire-
ğ i dağ , yeri bast ıran dağ  ve Tanr ıya giden en ya-
kın yol da yine da ğ " olduğundan, "Ortaasya'daki 
dağ ların. çoğu, Tanrı  ile ilgili adlar almış lardı ." 

119 Y.K. Sf. 55, 56. 
120 Y.K. Sf. 57. 
121 Y.K. Sf. 59. 
122 Y.K. Sf. 102. 
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Prof. Dr. Bahaeddin ()gel, "Türk Mitolojisi"nin 
bu önemli eserinde (2. Cilt), Türk mitolojisinde ge-
çen dağ lar üzerinde bilgi sunmaktad ır. 

Altay, Ötüken ve Tanr ı dağı  bugünkü müslüman 
Türkler aras ında saygı  değ er bir hât ıra, bir tarihi ba ğ  
değ erindedir. 
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—III — 

TÜRKIYE'DE DAĞLA ILGILI INANÇLAR 

1— Anadolu Mitolujisinde Dağ : 

Önceleri Anadolu'daki en yüksek da ğ lara bir vakit-
ler Olimpos (Olympos ) denildi ğ ine iş aret eden Cahit 
Beğenç," Ege'deki Nif da ğı na", "Edremit kuzeyindeki 
Kazda ğı 'na", "Bursa'daki Uludağ 'a", Toros dağ ları na 
Olimpos" denildiğ ini belirttikten sonra "Makedonya ile 
Tesalya arası ndaki dağ a da Olimpos" denildiğ ini ve "son-
radan, Olimpos deniiace Tesalya Olimpos"unun akla 
geldiğini söylüyor.' ve ilâve ediyor:" Eski Yunanl ı lar, 
Anadolu'daki ve Yakm-Do ğudaki birçok eski ve gele-
neksel inançlar ı  Yunanistan'a götürdükleri gibi Ana-
dolu tanr ılarmı  da Makedonya ile Tesalya aras ındaki 
yüksek dağı n ba şı nda toplamay ı  dü şündüler. Orada 
Zeus için saray kurdular."2 

Ş efik Can, önce Olympos'un Tesalya'da bulunan 
me şhur tanrı lar dağı  olduğ unu söyledikten sonra "Anado-
lu'muzda eskiden adlar ı  Olympos olan. dağ lar' ı  saymak-
tad ır: Uludağ , Aladağ , Hisardağı , Çtralıdağ , Kardüz- 

1 Cahit Be ğ enç. Anadolu Mitolojisi, Bilim Eserleri Serisi M.E.B. Is-

tanbul 1967, Sf. 61. 

2 Yukardaki kaynak, Sf. 62. 
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dağ , K ız ı lkaya dağı , Musa dağı , Allahu Ekber dağı .' 
Olympos kelimesinin Yunanca olmad ığı , kaynağı  ve 
anlamının kesinlikle aç ıklan.amamas ırı a rağmen bunun 
yüksek dağ  anlamına kullanılarak "eski Anadolu dil-
lerinden geldi ğ i" ileri sürülmekte ve bunun Makedon-
ya-Tesalya'da bulunan Olympos da ğı ndan ibaret olma-
dığı  ve "Anadolu'da say ısı  yirmiye varan Olmypos adl ı  
dağ lar olduğu gibi, Giritte, K ıbrıs'ta ve Yunanistan'da 
bu ad ı  taşı yan dağ lar" ın çok oldu ğu, Homeros destan-
larında tanrılarm Olympos dağı nda ş ölen yaptıkları  
Azra Erhat taraf ından bir daha tekrarlanmakta ve:" 
Olympos daha çok gök tanr ı  Zeus'un merkezi idi. 
Apollon ve Musa'lar gibi daha çok oyun ve ezgiden 
ho ş lanan tanrılar Parnassosya da Helikon da ğ larında 
toplanmaktad ır."4  demektedir. 

Baz ı  efsânelik olmuş  kiş ilerin de Olimpos (Olympos) 
adını  ta şı dıkları  görülmektedir." Kybelenin (Kibele) ko-
cas ı  olarak gösterilen bir Olympos vard ır. Mysia Olym-
pos'una (Uludağ ) adını  veren oymu ş ."5  

2— Sözlüklerde, Atasözleri, soyadlar ı , ş iir ve ro-
manda dağ : 

a- Azeri', Türkçe isim olan da ğ  hemen bütün Türk- 

lerce benimsenmi ş  bir kelimedir: " Ş u savda dahi gel-
miş tir: ta ğ  tağka kavu ş mas, ki ş i kiş iye kavu şm. (Dağ  
dağa kavu ş maz, adam adama kavu ş ur)"* 

b- Dağ la ilgili birçok atasözü daha vard ır: Güven-
diğ im alçacık dağ lar size de kar ya ğ armış . - Dağı na ba-
har kar verir, ba ğı na bahar bar verir. 

3 Ş efik Can, Klâsik Yunan Mitolojisi, İ st. 1963, Sf. 291. 

4 Azra Erhat, Mitoloji Sözlü ğü, İ stanbul 1972, Sf. 291. 

5 Y.K. Sf. 291. 

* Ka ş garh Mahmud, Divanü Lügat-it - Türk Tereümesi Ankara, 

1941, C. III. Sf. 153 
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"Yeri basa ıı , tutan dağdır; Halk ı  basan, tutan 
handır." (B. ögel, T. Mitolojisi C. 2. s. 284) 

Dağ  ne kadar uca olsa (yüksek, yüce), yol üstün-
den a ş ar...- Dağdan gelir da ğ ak kimi, kulları  budağ  kimi 
eğ ilir su içmeğ e bağı rır olağ  kimi.- Geyik bilmecesi-Dağ a 
daş a salmak, dağa da ş a düşmek. 

C—ş iir de de da ğ  birçok defa yer alm ış tır, dağ  
veya dağ lar hakkında birçok ş iir yaz ılmış tır. Burada 
yalmz bir örnek vermekle yetinece ğ iz: 

Sana derler Sultanda ğı -Ne dumand ır başı n senin 
Kocalardan sual ettim-Kimse bilmez ya şı n senin 
Eksik olmaz karın yağ ar-Bulutlar birbirin koyar. 
Hergün Güne ş  sana do ğ ar-Cevherdir da şı n seniıı  
Alt yanı tı. bağı yle bostan-Çevre yarun gül gülistan 
Ayırdılar meni dosttan-öter garip ku şun senin** 

Ç- Gerek ad ve gerek konu bak ımından da ğ  veya 
dağ larla ilgili romanlar da vard ır. "Murat dağlarında" 
adındaki milli roman, konusu istiklâ1 Sava şı yle ilgili 
olmakla beraber 1VIurat ve Da ğ larında kelimeleriyle bir-
leş ik bir ad olarak Murat da ğ larında diye aynı  zamanda 
anlamlı  bir ad konulmuş  olmaktad ır. Hacettepe, K ı s-
mettepe ad ı  gibi Muratda ğı  adı  da ayrıca dikkati çek-
mektedir*** 

D— Dağ la veya dağlarla ilgili soyad ı  pek fazlad ı r: 
Dağ , Dağdelen, Da ğ aş an, Dağ cı , Dağçmar, Dağda ş , 
Dağdeviren, Da ğ er, Dağhan, Da ğı stan, Dağı stanh, Dağ -
lı , Dağhoğ lu, Dağpınar, Dağ seven v.b. ünlü dağ lardan 
dan da bir çok soyad ı  vardır: 

** Hüseyin Kâz ım Kadri, Türk Liigati, İ stanbul 1928, 2. Cilt. Sf. 

693 "Göçerlü"den. Dağ -Çağ atay-İ sim, dagh, saki, harami v.b. Sf. 693 

*** Dr. Ziya Göğem, Muratdağ larında-Milli Roman-Ankara 1962. 
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Altay, Arafat, Arafato ğ lu, ötüken, Tanr ıdağ , 
Altındağ , Ural v.b. ...**** 

3— Anadolu'da, Toroslar da Umunn Olarak Dağ lar: 

Türkiye'deki " Ş iiler ve alevişleree yat ırlar mukad-
des makamlardır. Hatta evliyamn bulundu ğu dağ  ve 
tepeler bile kutlu tan ınır." 

Ekrem Reş it, Anadolu'da :"Hemen her dağı n te-
pesinde bir eren vardı r." diyor ve ilâve ediyor:" Erenler 
istedikleri bir da ğı n başı na gelir, konarlar. Oraya derhal 
bir türbe yap ı lır ve ibâdetgâh olur." 6  

Mübalâgalı  da olsa umumiyetle türbeler, yat ırlar 
yüksek yerlerde bulunmaktad ı r.* 

Ali R ıza (Yalg ı n) ın Cenupta Türkmen Oymaklar ı , 
acılı  eserinde: "Torosları n sivrilmi ş  tepelerini mukaddes 
addetmiş ler ve hepsine birden dede adı nı  vermi ş lerdir."7 

 "Bulgar dağı nda en büyük dede (Bulgar Bozo ğ lan) de-
desidir. Bu dedenin türbesi Ereğ li'ye nâz ı r ve Bulgar 
dağ ları nı n tepesindedir. Gene "Saimbeyli' nin güneyinde 
gene bir dağ  başı nda, Mürsel Dede adında, bilhasssa ço-
cuğu olm ıyan kadı nların ziyaret ettikleri ve çocuk dile-
dikleri bir yatı r görüyoruz"' denilmektedir. 

**** Ankara Telefon Katalo ğu, 1972. Ve bildi ğ imiz soyadları . 

* Hikmet Tanyu, Ankara Ve Çevresinde Adak v.A.Y. Sf. 313. 

Tahir Harimi Balcı oğ lu, Türk Tarihinde Mezhep Cereyanlar ı , Mu- 

kaddime ve Notlar• Hilmi Ziya Ülken, Ankara Kütüphanesi Türk-Islam 

Filozoflar ı : IV, Kanaat Kitabevi Sf. 267. 

6 Ekrem Re ş it, Antalya Notlar ı , Halk Bilgisi Haberleri, C.4, Sa. 

43.9 Mayı s 1935, Sf. 309. 
Hikmet Tanyu, Ankara Ve Çevresinde Adak Ve Adak Yerleri An-

kara 1967, Sf. 170. 

7 Ali Rıza (Yalgın) Cenupta Türkmen Oymaklar ı , Kı sım 2. Sf. 81. 

Hikmet Tanyu Y.K. Sf. 296, 297. 

8 Hikmet Tanyu, Y.K. Sf. 297. 298. 

Ali Rıza (Yalgın) Cenupta Türkmen Oymaklar ı , Kısım, IV, Sf. 87. 
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4— AFYON —Kız Kulesi—Kale—Taş —Ağaç 

Anadolu'da bazı  kutsal dağ ları n eskiden Kibele 
( Kybele ) ye tap ı lan Kutsal dağ lardan olmaları  "ihti-
mali büyüktür." "Bunlarından biri de, Afyon şehrinin 
ortası nda yükselen ve üzerinde Keykubad' ı n Hisarı  bulun-
an tepedir. 

Tepeden ba ğı ran kızların sesleri ş ehirden duyulur. 
K ızların oraya çekinmeden gittiklerine ve bütün ş eh-
rin i ş itece ğ i surette ba ğı rdıklarma göre, onlar ın bu ha-
reketi ayıp sayı lmıyor, demektir. Böyle bir hareketin 
ayıp sayı lmaması  için, tepelerin ve bu hareketin dini 
bir mahiyete sahip olmas ı  lâz ım gelir." 

Anadolu'da kerâmetli say ı lan birçok dağ lar ve tepe-
ler vardı r.9 Kocaya varmak isteyen k ızlar oralara çıkar-
lar : "Bahtım! Kocaya girecek vakt ı m!" diye bağı rı rlar.i° 

Cevat Ş akir böyle yerlerin eski Kibele'nin kutsal 
dağ ları  olabilir, diyor. 

Bu kale ve k ız kulesi hakk ında biraz açıklama yap ı l-
ması  gerekiyor. 

Kale'nin yap ıh ş  tarihi kesin olarak bilinememekte-
dir. Kız Kulesinin. 1219-1236 y ılları  aras ırıda Alâettin 
Keykubat sarayma dahil olup burada küçük bir cami 
ve diğer müş temilât bulunmaktad ır. Kanunrnin o ğ lu 
Sarı  Selim zaman ında onar ılan bu kale, ayn ı  zamanda 
vaktiyle hapisane olarakta kulllamlm ış tır." 

9 Cevat Ş akir (Halikarnas Bal ıkçı sı) Anadolu Tanrı ları , İ st. 1962, 

İ kinci Basım, Sf. 86. 87. 

10 Y.K. Sf. 86. 

11 İ smail Hakk ı  Uzunçar şı lı , Kitabeler, İ st. 1929. 11. S. 15. 

Evliya Çelebi Seyahatnamesi, İ st. 1314, 9. cilt. 
Edip Ali Bâki, Meçhul Halk Tarihi, Afyon 1945. 
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Bu Kale ve dolay ısiyle kı z kulesi 6 May ıs ta Hıdrel-
lez'de veya Cuma günleri kad ı n-erkek tarafı ndan bilhassa 
ziyaret edilmektedir. Bo ş luğa doğ ru dönülerek: Bahtım, 
bahtım, evlenecek vaktim, diye ba ğı rı lmaktadır. Ekseriya 
Cuma günü selâ vakti k ısmeti ç ık ıp evlenemeyenler üzerin-
de, kilitlenmi ş  talihi, bahtı  açma anlamı nda kilit açı ldığı  
vâkidir. 

Gene K ız kulesinin yan ında 2 metre kadar boyunda-
ki bir taşı n içine kad ı nlar dilek dileyerek yatarlar. Ziyare-
tin dönüş  zaman ı nda:" kapı nı n kemerinde olan 15 san-
metre çaplı  daireye 3 çiğ il atı lı r. Eğ er bu çiğ iller daireye 
girecek olursa tutulan dilek mutlaka yerine gelir.'"2  Bun 
dan sonra tam "kapı nın önündeki açmak ağacına dilekte 
bulunan bir kimse kendi e şyas ı ndan bir bez bağ lar. Bu-
rada belirli bir okuma şekli yoktur, yap ı lan dilekler de çok 
zaman ayrıca bir adak bahsine konu olmamaktadır. 

Afyon'da K ız Kulesini, yüzlerce y ı ldır genç kızları n 
ve dulları n ziyaretgâhı  olarak görüldüğ ünü", Tekfur 
k ı z ı nı n gergef i ş lediğ i ve Bey Bö ğ reğ i kaçırdığı  bu kuleyi" 
ziyaret eden k ızların tepeye ç ıkarak şu tarzda da seslen-
diklerini Mehmet Önder belirtmektedir: 

Alt ın tahtı m, 	 Evlenme ğ e 

Aç ı ls ı n Bahtı m, 	 Geldi vaktim. 

5— Amasya—Ş ehcu—Çamağacı  

Amasya'daki Ş eyhcu köyünün yakınındaki yokuş  
çıkdınca, çamlarla örtülü bir da ğı n ete ğ inde dağ  ile 
köy aras ında gür bir kaynak da bulunmaktad ır. Ş eyhcu 

12 Mehmet Seçkin, Afyon'da Dilek Ve Adak Yerleri Lisans Tezi. 

Ilahiyat Fakültesi, Ankara 1967. 

13 Hikmet Tanyu, Ankara Ve Çevresinde Adak V. A. Y. Sf. 155. 

14 Mehmet Önder, Anadolu Efsâneleri, Ankara 1966, Sf. 114. 
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köyünde önceleri bir tekke de varm ış . Buradaki yatırm 
Hz. Ali soyundan geldi ğ i ve adımn Seyhcu oldu ğu ileri 
sürülüyor. 

Bu zat ölece ğ i zaman benim ayr ıca mezarım yok-
tur, mezar ım olmıyacak, beni ziyaret etmek isteyen, bu 
dağdaki çamlar' ziyaret etsinler,is ben bu çamlarda gö-
mülüyüm, çamlara balta vuran, bana vurmuş  dur"diyor" 

6— Ankara-Hüseyin Gazi-Türbe-Dilek-Adak-A ğaç- 
Su. 

1400 metre yükseklikteki Hüseyin Gazi da ğnun 
zirvesine yakın Hüseyin Gazi Türbesine, eski tekke hara 
besine ziyaretçiler gelmekte ve o çevreye yak ın çahlara 
bez bağ lamakta, mağara ve kuyuyu ziyaret etmekte, 
dilek dilemekte ve adak adamaktad ı r.17 

Evliya Çelebi zaman ında burada yüz bekta ş i der-
viş ini hâvi bir tekke olup, her y ıl çok kalabalık bir âyin 
yap ı lı rdı . 

Ankara'ya hâkim bir noktada olan bu da ğ , türbe 
ve Hüseyin Gazi vesilesiyle hâlen de ziyaret edilmek-
tedir. 

Ankara'nın içerisinde önceleri Hâcettepe ve Namaz-
Oh (Türk Ocağı  alanı  ) ziyaret, dilek ve adak yerleriydi. 

Halen Ankara kalesi, dilek ve adak için ziyaret edil-
mekte, oradaki bir ta ş  efsânele ş tirilmektedir. Kezâ Hac ı  
Bayram ı  Veli alanı  da bir ziyaret, dilek ve adak yeri 
halindedir. Buras ı  da o semte göre bir tepe say ılır. 

15 Hikmet Tanyu, Ankara Ve Çevresinde Adak V. -A. Y. Sf. 164. 

Doç. Dr. M. Ş ükrü (Akkaya) Orta Anadolu'da Bir Dola şma, Ankara 
1934. Sf. 46. 

16 Mehmet önder, Anadolu Efsâneleri, Ankara 1966, Sf. 132. 

17 Hikmet Tanyu, Ankara Ve Çevresinde Adak V.A.Y. Hüsyin Gazi 

Sf. 86-93, Haelbayram, Ankara kalesine v.b. bak ınız. 
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Milli ve tarihi yönüyle ve hat ıralarıyle Çankaya ve 
Amttepe de, birisi Atatürk'ün ya ş adığı  yer, yüksek 
görünüşü, diğeri Atatürk'ün kabri dolay ı sıyle büyük il-
gi görerek ziyaret edilmektedir. Atatürk'ün "30 A ğustos 
Meydan sava şı nı  yönetti ğ i Rasattepe" ad ının sonradan 
konuldu ğu bu Ankaradaki tepe üzerinde An ıtkabir, say-
gı  ve sevgiyle ziyaret edilmektedir. 

7— Balıkesir-Kazdağı  (İda)-Mezar-Dilek-Adak 

Üç İda dağı  bulunmaktadır. I.- Girit'te. 2. -K ı brıs'- 
ta ve 3.- İda dağı  da Türkiye'de bulunmaktad ı r." 

A- Girit'teki İ da'da geçen ve Yunan miyolojisinde 
önemli bir yeri bulunan olay ş öyledir: "Uranos'la Gaia'- 
dan do ğma Rheia (Rhea) Karde ş i Kronos'a e ş  olur ve 
onunla üçüncü tanr ı  ku ş a ğı  olan Olympos'ları  üretir", 
"Rheia çocuk do ğurdukça Kronos onlar ı  yutar", "Rhe-
ia bu duruma çok üzülür ve Zeus'u dünyaya getir-
meden önce Uranos'la Gaia'n ın yardımıyle Girit'in 
Lyktos mağ aras ına saklanır, orada do ğurur. Sonra da 
koca bir ta şı  bezlere sar ıp Kronosa verir; tanr ı  bunun 
bir ta ş  olduğunu anlamadan midesine indirir." 19  

Girit adas ının İ da da ğı mn tepesindeki bu ma ğ ara 
da dad ı  Amaltheia oradaki korkunç bir yarat ık olan lie-
lios'tan doğ ma keçinin sütüyle Zeus'u besliyor. Zeus 
büyüyünce gizlendi ğ i ma ğ aradan ç ıkarak, Kronos'un 
yuttuğu taş  ve tanrı ları  kurtarıp onu gökten, dünyanın 
en dibine "yerin ve denizin daha alt tabakas ına atıyor?' 

18 Ş efik Can, Klasik Yunan Mitolojisi İ st, 1963, Sf. 37 

Behçet Necatigil, Küçük Mitologya Sözlü ğü, İ st. 1957, Sf. 53. 

19 Azra Erhat, Mitoloji Sözlü ğ ü, İ st. 1972, Sf. 334. 

20 Ş efik Can. Y.K.S.8. 

Girit'teki İ da da ğı  hakkındaki diğ er bir efsane de Sf. 44. de geçiyor. 
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Bir Ana Tannça'r and ıran Rheia (Rehea), Anado-
lu'daki Ana Tanrıça Kybele'ye benzetmektedir.2' 

B— İda (Kazdağı ) 

Bal ıkesir İ linin Ederemit ileesi'nin Edremit kör-
fezine bakan 18000 rak ımlı  Kazda ğı nın hörgüeünde 
halen 1767 metre de Sar ıkı z tepesi denilen yerde üstü 
çak ıl yığı nı  halinde ilgiyle ziyaret edilen bir yat ır bu-
lunmaktad ır. Bu yat ır hakkında değ iş ik söylentiler var-
dı r.22 

önce burada geçen efsâneler, üzerinde duracak 
sonra Sarıkız yatırma dönece ğ iz: 

Ş efik Can, önceleri s ık ormanlarla kapl ı  bulunan 
bu dağı n mitolojideki öneminin çok büyük olduğunu 
söylüyor ve Paris'in Afrodit'i Afrodite'yi burada 
diğ er tanr ıçalardan güzel buldu ğunu Ganymedes'in 
Zeus'u bir kartal olup buradan kaç ırdığı nı" ve gene 
Afrodit'in a şk maceralar ından Troia'll Ankhises aras ın-
daki maceramn bu ida da ğı nda geçti ğ ini anlatmak-
tadı r.24 

Buradaki çe ş itli efsâneler üzerinde k ısaca durma-
mızla kar şı laş t ırma bak ımından bir fayda sağ lana- 

21 Vaktiyle Anadolu'da Mal ı  Ana Kybele'nin oturdu ğu yerin kaz-

dağı  olduğunu ileri sürenleri vard ır. Behçet Necatigil, K.M. Sf. 53. C. Ş akir 

Kybele'ye ibâdet edilen dini merkezlerden, Garatya'n ın eski bir ş ehiri olan 

bugürıkü Ball ıhisar (Pessinus) tan ve, s ırayla "Zela, Sardes, ida da ğı , 

Flieropolis Kyzikos (Bandırma) ve Selene" den bahsetmektedir. 

nas Bal ıkçı s ı  (Cevat Ş akir), Anadolu Tanr ıları , ist, 1962,2. basım, Sf. 87. 

22 Hikmet Tanyu, Ankara Ve Çevresinde Adak Ve Adak Yerleri, 

Ankara 1967, Sf. 175-177. Hikmet Tanyu, Türklerde Ta ş la ilgili inançlar, 

1968, Sf. 107. 

A. Turgut, Kazda ğı  ve Sar ı kı z Efsanesi, Cem 1, Y ıl, 8. sayı , Aralık 

1966. sf. 9.11. 

23 Ş efik Can, Klâsik Yunan Mitolojisi, İ st. 1963, Sf. 267. 
24 Y.K. Sf. 103, 104. 
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bilir ve bu da ğı n önemini daha fazla ortaya koyabilir. 
Klâsik Yunan mitolojisinde Ganymedes olay ı  da İda 
(Kazdağı ) da geçmektedir: 

Inançlar ına göre "Her güzel varl ığı n yarat ı cı sı  olan 
Zeus", kadın, erkek her güzele kendisini kapt ırıyor. Zeus 
çok güzel olan Ganymedes adl ı  delikanlı  yı  görüyor ve 
onu yarımda bulundurmak için" yeryüzünden kap ıp 
Olympos'a ç ıkarmay ı  düş ünüyor. "Bir ak ş am Ganyme-
des, İ da da ğı nın yamaçlar ında sürüsünü otlat ıp" kaval 
çalan Ganymedesi kartal ş ekline girerek Olympos'tan 
süzülen Zeus kap ıp "do ğ ru tarımla= da ğı na " uçuruyor 
Onun, tannlarm gözlerini ok ş aması  için ebedi gençliğ ini 
korutuyor. 25  

Klâsik Yunan Mitolojisinde Kaz Da ğı nda (İda), 
geçen bir efsâne de ş öyledir. "Eski devirlerin" güçlü 
kuvvetlerinden ve "ünlü yi ğ itlerinden" sayı lan, Troia 
kıralı  Ppiam ile Hekabe (Hekube) nin o ğ lu olan Paris 
hakkında anas ı , "hâmile iken rüyas ında, rahminde, bü-
tün Troia'yı  yakacak bir me ş ale ta şı dığı nı  görünce" bu 
yüzden Priamos (babas ı), Paris do ğ ar do ğmaz, onu bir 
hizmetçiye teslim "ediyor," öldürmesini istiyor. "An-
nesi, ona ac ı dığı  için gizlice buna "engel olarak onu İ da 
(kazda ğı nın) çobanlarma veriyor. Efsâne ş öyle devam-
ediyor: "Tannçalaxn güzellik müsabakas ında Aphro-
dite'yi daha güzel buldu ğu için Hera ile Athena, bu ço-
banın babas ının yurdunu, güzel Anadolu ş ehrini mahv-
etmeğ e karar verdiler. Sonradan babas ının yanına gelen 
Paris, Yunanistan'a gitti ğ i zaman Helena'y ı  sevip 
kaçırdığı  için Troia'yı  yakacak olan mâlâm harp ba ş -

ladı ."26  

25 Ş efik Can, Y. Ad ı  G.K. 37. 
26 Ş . Can, Y.K. Sf. 294. 

54 



Zeus'un, tannçalarm (Hera, Athene, Afrodit) gü-

zellik yarış masında ne kı zım ne kar ı sını  ne Afrodit'i da-

rıltmak istemedi ğ inden Ida (Kazda ğı ) ndaki sürüsünü 

güden Paris adlı  çobamn (zevk, bilgi ve yi ğ itliğ i yü-

zünden hakem tayin ediyor. ve:  "Haydi Hermes, sen şu 

elmayı  al, üç tanrıçalarla birlikte "Ida "da ğı na in ve 

güzel çobana deki: 

-Paris, ba ş  tanrı  Zeus'un emriyle şu elmayı  alacak-

sın ve bu üç tannçadan hangisi senin daha çok ho şuna 

gitti ise ona vereceksin" Tanr ıların postac ı s ı  olan Her-

mes, Hera, Aphrodite ve Athena ile birlikte mukaddes 
Ida da ğı mn ormanlarla süslenmi ş  tepesine indi, Elinde 

çoban de ğneğ i ile sürüsünü bekleyen güzel "Paris'i 
buldular. Hermes, Troia k ırah Priamos'un o ğ lu olan ço-

bana; "IVIerhaba Paris" dedi. Ba ş  Tanrı  Zeus'un buyru-
ğu ile şu elmayı  alacaks ııı  ve bu üç tanr ı çadan hangisi 

senin. daha çok ho şuna gittiyse ona vereceksin.' 

Paris, elmayı  beğ endi ğ i Afrodit'e verir. Tanr ıçalar 
barışı r, yıldız gibi göğ iiiı. enginliğ i içinden kayarak, ço-
bandan ve İ da'dan ayr ıhp yeniden Yunanistandaki 
Olympos'a inerler. 

ida ( Kazdağ t )1,n da geçtiğ i öne sürülen bir efsttne de 
ş udur : 

Kazda ğı n da sürüsünü otlatan Ankises adh bir çoba-
na Afrodit' â şı k oluyor. Troia kahraman ı  tanınanAnkhi-
ses güzel bir çoband ır. Afrodit. Firikya k ırahnın kı zı  
kı lığı na girerek Ankises'le sevi ş iyor. Sonra Tanr ıça 
olduğunu ve gebe kaldığı nı , bu s ırrı  saklamas ım, yoksa 
Zeus duyarsa, çoçu ğu öldürece ğ ini söylüyor. Bu çocuk 
doğunca ad ı  Aeneas (Enee) oluy or." Bu sonra K ıral olan 

27 Y.K. Sf. 100. 
28 Y.K. Sf. 249, 250 
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Ankhises ile Afrodit'in O ğ lu, Truva kahramanlar ından 
Aineias (Aeneas)t ır: Bu "Lâtin ş airi Vergilius'un ş ahe-
serinin konusu oldu, ve bu Anadolulu prens, Romanın 
milli kahramanı  ve imparator Augustus'un atas ı  sayıldı . 
Aineias, zaptedilen ve yak ılan Troia ş ehrinden hasta 
babas ını  sırt ında ta şı yarak önce İ da (Kazda ğı nda) giz-
lendi. Uzun ve dolambaçl ı  yollardan Kartaca'ya, ora-
dan da Italya'ya geldi. Orada yeni bir vatan kurdu." 29  

İda dağı  (Kazdağı ) ile ilgili diğer olayları  efsâne-
leri özetleyeceğ iz: 

Kurakl ık sonucunda ortaya ç ıkan kıthk ve açl ık-
tan korkan insanlar: "Yüksek da ğ lardan bulut, ş im ş ek ve 
gürleyiş lerle gelen yağmuru dağda oturup yağdı ran tanrı , 
tanrı lar tanrı s ı  Zeus diye an ı lı rdı . Zeus'un unvanlar ı -
yı ldı rım salı cı - bulut toplayı cı -yüksek gürleyici-ya ğmur 
yağ dı rı cı -rüzgârlara emredici ve göklere "gök ku ş akları  
"as ı c ı" olarak inan ılmış tır ;  diyen Cevat Ş akir bunun 
efsânesini ş öyle anlat ıyor: 

"Zeus Girit'teki İ da dağı nda Anadolu'nun matriyar 
kal tanrı sı  olan Kibele tarafından do ğurulmuş tu. Ana-
dolu'nun ikinci bir İ da da ğı nda karı sı  Hera ile evlen-
mi ş ti. Güya topra ğı  ilkah edici ya ğmur orada topra ğ a 
kavu ş tu. İ da da ğı  güney Frigya'da (Edremit) Koca 
Katran da ğ ları  denilen bir da ğ  zincirinin en yüksek 
zirvesidir. " İ lyada"da hep "Ana İ da" veya "Çok P ınarlı  
İ da" diye anı lır. Zeus Truva sava şı nı  bu tepeden sey-
reder. Skamander (Küçük Menderes) nehri oradan ak-
mıya ba ş lar. Gûya birgün Herkül çok susam ış  ve İ da 
dağı nın ete ğ ini kazmış , iş te o zaman Skamander akm ı -
ya ba ş lamış . Onun suyunda ay ışığı nda yıkanan kad ın-
ların saçlar ı  alt ın sarı s ı  olurmu ş . Truva havalisinin bü- 

29 Y.R. Sf. 244, 245. 
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tün k ı zları  zifaf geces arifesinde Skamander nehrinde 
yılanırlarmış ." 3° 

"Olympos tanr ılar' diye an ı lan Zeus ku ş ağı  yalnı z 
Olympos da ğı nda görülmez -ki as ı l Olympos da ğı  
yanlış  bir düş ünceye göre Makedonya- Tesalya'da 
bilinir-ida dağı  gibi ba şka yüksek da ğ larda da toplan ı r-
lard ı ." " 

Diğ er bir söylentiyi sunuyoruz: 

"Vaktiyle; Küçük Asya'da Phrygia'da.ad ı  "Kazdağı  
"olan ve o zamanlarda Ida dağı  ismiyle an ı lan bu meshur 

dağı n s ık ormanları  arası nda Daktylos denilecek becerik-
li sihirbazlar ya şı yordu." Bu da ğı n bir mağ aras ında 
"ilk defa demiri ı s ıtarak k ıpkırmı zı  yapan usta Akmon 
idi." "Zamanla Daktylos'larm say ı s ı  artt ı . Phrigia'dan 
Girit adas ına geçtiler ve ada halk ına ate ş in kullanı l-
mas ını  ve madenlerin i ş lenmesini ö ğ retttiler. İ lk defa 
hesab ı  ve alfabeyi de bunlar ın icat etti ğ i söylenir.' " 

Sarı k ız : 

Günümüzde Kazda ğı 'nda Sarık ı z' ın mezarı  bulun-
ması  dolayı s ıyle ziyaret edilmekte dilek ve adakta bulunul-
maktadtr. Kazdağı nda Kutsal ağ aç ve kutsal bir koruluk 
ta ilgi çekmektedir.33 Kutsal Ağ,acın alt ında Homer İ lya-
dasını  yazm ış  ve yukarda efsânesini söyledi ğ imiz kut-
sal koruluk ta dikkati çekmi ş  bulunmaktad ır. 

Sarıkı z hikâyesinin de farkl ı  ş ekilleri vard ı r. İ fti-
raya u ğ rayan asl ında çok güzel ve çok iyi kalbli bir k ı z 

30 Cevat Ş akir (lialikarnas Bal ıkças ı), Aıaadolu Efsaneleri, İ st 19- 

57, 2. Baskı , Sf. 55-56. 

31 Azra Erhat, Mitoloji Sözlü ğü, Sf. 291. 
32 Ş efik Can Y.K. Sf. 136. 

33 Hikmet Tanyu, Ankara Ve çevresinde Adak Ve Adak Yerleri, 

Ankara 1967, sf. 177. 
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Kazdağı  (İ da)—Sank ı z 



Kazdağı  cida)—Sar ıkı z 
Fotoğ raf uzman ı  sayın Arda (Edremit) Tarafindan çekilmi ş tir. 
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olan Sarıkız, namusu u ğ runda çile çeker. Sar ıkı z ın kötü 
yola sapt ığı nı  söyleyenler, kı zın babas ına onu cezalan-
dı rmas ı  için telkinde bulunurlar. Babas ı  kı zını  öldür-
meye kıyamaz, odun kesme, kaz gütme (12 Kaz) baha-
nesiyle kı zını  yanına alarak onu Kazda ğı nın en yüksek 
yerine ç ıkarıp bırakarak ayr ı lır. Sar ıkı zın dağda sa ğ  ka-
lamıyaca ğı  sanı lır, fakat o orada bir kaz sürüsü de besle-
yerek ya ş amağ a ve türlü kerâmetler gösterme ğ e baş lar. 
Bulundu ğu yere nur ya ğ ar, kışı n yolunu kaybedenlere 
yol gösterir. Babas ı  sa ğ  kalan kı zını  haber al ınca hasre-
tine dayanamaz. Onun birçok kerametini görerek hay-
ran olur. Babası  vefat edince Kazda ğı nda Kartaltepe'ye 
gömülür, oraya Babatepe, Sarık ı z ı n yattığı  tepeye de Sa-
rı k ız Tepesi denilir. 34  Diğ er bir hikaye ve kerametler 
buna yak ındır. Burada bunu tekrarl ıyacak de ğ iliz." Fa-
kat Medyum Nuriye P ınar'a göre bu Sar ıkı z hikayeleri 
doğ ru de ğ ildir. Burada yatan Sar ıkız Mehpare Sultan'- 
d ır. Hak a şkıyle bu sakin yeri seçmi ş  ve kazlarm insan-
lardan daha de ğ erli sad ık dostlar oldu ğuna inarak bura-
da onlarla geçinip münzevi bir hayat ya ş amış .' 

"Eski ad ı  (Ida) olan Sar ıkı z tepesinde ilk kar şı la şı -
lan Sarıkı z' ın kazlarım koruduğu ta ş  duvarlarla çevrili 
ağı lı  görülüyor. Sonra dörtgen ş eklinde ta ş  yığı myle 
çevrilmi ş  Sarıkız' ın mezar ı  geliyor. (Gıyas . Yetkin 

Sf. 76) Ta ş  yığı nları  aras ına girip ç ıkan binlerce 
kırmı zı  yuvarlak ve uçan zarars ı z böcekler bulunmakta-
dır." Tepe üzerinde say ı sı z enli ince plak halinde diki-
li ta ş ların rüzgardan, yak ılacak ate ş i muhafaza etmek 

34 Y.K. Sarıkı z: 174. 

35 Hikmet Tanyu, Türklerde Ta ş la ilgili inançlar, Ankara 1968, Sf. 

111. 

A. Turgut, Kazdag ı  ve Sar ıkız Efsanesi Cem 1, Sa. 8. Aral ık 1966. 

36 Y.K.H. Tanyu 
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üzere Sar ıkız töreni yapma ğ a gelen Türkmenler tara-
fından konulduğu söyleniyor» 

Burası n ı  bir gelenek halinde ziyaret eden Alevi ve 
itikaden bâtı ni olan Tahtacı  Türkmenler, Sar ı k ız' ın Hz. 
Ali'nin k ı z ı  olduğ unu ileri sürerek yedi y ı lda bir defa 
muhakkak Sar ık ız'a giderek, dağdan dağ a ona ünlüyorlar. 
Tahir Harimi Balc ı oğ lu, Kazda ğı 'nda ziyaret edilen 
kutsal bir ta şı  Yada Ta şı na benzetiyor. 

Sarıkız'a dair efsâne veya söylentileri, yay ınlan-
mış  oları  kitaplarımı zda geni ş  ş ekilde bulmak mümkün-
dür. Buraya, Sar ıkı z'a alevi Tahtac ı  Türkmenlerin 13 
Ağustos-II Eylül aralar ında kafileler halinde ziyarete 
giderek âdeta hac ı  olduklar ı  ileri sürülüyor." Antal-
ya'da ya ş ayan Tahtac ı  Türkmenlerin bile pir oca ğı  
oras ı , mukaddes da ğı  Kaz da ğ' ı  dır deniliyor." 

Narlıdere'ye kadar sözü geçen, Türkmenlerin ba-
bası  sayılan Mustafa Özcan, burada âyin olmad ığı nı , 
orman isi dolayıstyle oralarda bulunan Türkmenlerin 
sadece saygıyl2 ziyarette bulunduklar ı nı  söylüyor. 

Aslında bu Kazda ğı 'nda özel ve belirli bir kutsal ta ş  
bulunmamaktad ır. Yalnı z burada muhtelif ta ş lar var-
dır. 1928 yılında Sarıkı z tepesine dikilen demirden 

37 Y.K,. Sf. 110. 

38 İ . Hakkı  Akay, Çepniler Bal ıkesirde, Bal ıkesir 1935. 

Tahir Harimi Balc ı o ğ lu, Tarihte Edremit Ş ehri, Bal ıkesir 1937, sf. 

84-87, İ brahim Çökeen, Makedonya Yürük Folkloru xvu, Türk Folklor 

Ara ş tırmaları , C. 3, Sa. 52 (Sar ıkız ve yörüklerde kutlu tan ılan sar ı  renk 

Gıyas Yetkin, Sarı  Kız Efsanesi, Sohbet (Gazetesi), Edremit, 8 say ı  
tefrika edilmi ş tir. 

Mustafa Salman, Babkesir Tarih Co ğ rafyas ı , Sf. 83 ve 35. 

39 Hikmet Tanyu, Adak Ve Ta ş la ilgili kitaplara bakunz. Sf. 176, 

177. 
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bayrak direğ i ve nirengi fırt ınaya dayanam ıyarak yı-
kı lmış  ve bu dire ğ in önünde bir ta ş  yığı n]. kalmış tır.4° 

Sarık ız ı n mezar ı  da dörtgen şeklinde taş larla çevril-
mi ş tir. Yak ı nı nda kazların taş  kümesinin y ık ıntı ları  bu-
lunduğ u söylenmektedir. Tepe üzerinde sayg ı s ız enli ince 
plak halinde dikili taş ların rüzgârdan, yakı lacak ateş i 
muhafaza etmek üzere Sar ık ız töreni yapmağ a gelen Türk-
menler tarafı ndan konulduğ u ileri sürülüyor.'" Diğ er bir 
söylentiye göre, Türkmenlerin göğ üslerinde sarı  renkli bir 
kaz ayağı  işareti bulunuyor. 

Kaz hakk ı nda kısaca açıklamada bulunacağı z. Ş a-

manın göğ e ç ıkış  hikâyesini hat ırlataca ğı z. Ay güne ş  ve 
yıldızlardan yukar ıda ya ş ayan Hay ır ilâhı  Ülgen'in, 

gene gökte ya ş ayan elçisi Utkuçi, ş amanı  göklerin 5. 
dairesinde Kutup Y ı ldı zında (Alt ın Kaz ık) kar şı lar, 

Ülgen'in iradesini bildirir. Ş amanın getirdiğ i kurbanı  
alıp altın kapıdan içeriye dalar ve Ülgen'in taht ına su-
nar. Alt ın Kaz ık'da Ş aman'a bir kaz (Kas) verilir. Yol-
cular bu kaza binerek yeryüzüne dönerler. 42  

Burada tabiat ilâhlar ı  ve cinlere tapan Keltler'in 
kaz ilâhesi de oldu ğunu zikretmek isteriz. 43  Kaz'a dair 
Dinler Tarihinde efsâne ve hikâyeler vard ır. Burada 

Kaz Da ğı  adının da üzerinde durulmas ı  gerekiyor. 

40 Gıyas Yetkin, Edremit Bal ıkesir, 1939, Sf.8. 

41 Hikmet Tanyu, Türklerde Ta ş la ilgili inançlar, sf. 110 ve 111. 

6-8 saatte tepeye ç ıkılan Sarıkız Kazdağı nda çıkış a elveri ş li zaman 

Temmuz ve A ğustos ayları dır. Buras ı  hakkında değ iş ik yıllarda 6 defa 

çıkan Gıyas Yetkinge (rahmetli) inceleme yapt ık. 

42 Prof. Abdülkadir Inan, Makaleler ve Incelemeler, Altay Ş a-

manlığı na Ait Maddeler) Ankara 1968 Sf. 416. 

43 Prof. Dr. Annemarie Schimmel, Dinler Tarihine Giri ş , Sf. 63. 
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8—Erzurum—ş enkaya, Katırıs Baba—Dede Ve Dağ  
Ziyareti: 

Erzurum'un Ş enkaya ilcesine ba ğ lı  Teketa ş  kö-
yünde "Kat ırıs Baba" ad ında bir da ğ da bulunan ziya-
retgâh vard ır. Bu zâtın tarihçesi bilinmemekle bera-
ber, felçliler (çocuk felci dahil) v.; bilhassa çocu ğu olma-
yan kad ınlar gelerek orada n.amaz k ılar ve kurban kesr 
ler. Burada adak sunarlar. Yap ılan dua, namaz, ziya-
ret ve adak sunmalarm kendilerine bir u ğur getirece ğ ine 
inamrlar. Bu y at ırm "yüzü suyu hürmetine" umdukla-
rma nail olacaklar ına inAnı rlar. 

Yeğ eni kısmi çocuk felcine u ğ ramış  birisi, çocukken 
götürülen ye ğ eninin hiçbir fayda görmedi ğini söylemek-
tedir. Olumlu bir sonuç elde edilmese de ilgi devam et-
mektedir. 

Erzurum—İ spir—May ıs Yedisi—Ziyaret yeri—Su: 

Erzurum'un Ispir ilcesine yak ı n bir köyde dağda 
iki taş  arasındaki bir ziyarete köylüler y ı lda bir defa ma-
y ıs ay'ı nın 7. günü gidiyorlar. Ziyaret gününe göre bura 
ya ( MAY IS YEDISI ) ad ı nı  vermi ş lerdir. Ziyaret edi-
len yerin hemen yan ında su çıkmaktad ı r. 

Buradaki inanca göre Mayıs'ın yedisinde bu ziya-
rete gidilerek oradaki sudan içilip yıkandı rsa insanda 
bulunan bütün hastalıklar ve üzüntüler bin y ı l boyunca 
ortadan kalkıyor. 

Buraya, dağdaki ziyaret yerini bir gün boyunca 
ziyaret etmektedirler. 

9—Giresun—Görele—Evliya Tepesi—Tas—Su, A ğ aç—
Mezar: 

Giresun'un Görele ilcesinin 5 kilometre kadar gü-
neyinde "Evliya Tepesi" denilen. yüksek bir yer bulun- 
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maktad ır. Bu tepede büyük bir ta ş  oyularak içi derin-
le ş tirilmi ş  olup ya ğ an yağ mur suları  burada birikmekte, 
zamanla rengi ye ş ilimsi bir hale gelmektedir. 

O çevre köylerinin halk ı  burayı  kutsal sayarak, 
her ay ın ilk çarş amba günü buras ını  ziyaret ederler. O 
çana ğı n içindeki suyu ş ifah tan ıyarak, 70 derde devâh 
say d ıklarından içerler. Yine o suda ellerini yüzlerini y ı -
karlar. Bilhassa dul kad ınlar, koca, genç k ızlar zengin 
bir gençle evlenme iste ğ iyle, bekâr erkekler güzel bir 
kızla evlenme arzusuyle veya çocuk dile ğ iyle buraya 
gelirler. 

Dilek dilenip adak adanarak, hemen o tepede bulu-
nan ağaçlara bezler ba ğ larlar. 

Baz ı  kimseler oradan su alarak evlerine götürürler. 
Bir inanca göre su kab ı  yere b ırakılacak olursa bu ş ifa 
etkisinin, t ı ls ımının bozulaca ğı na inanı lmaktad ır. 

Diğ er bir inanca göre, tepeye her cuma ak ş amı  gök-
ten bir nur, ışı k inmektedir. 

Evliya tepesi denmesinin sebebi, söylentiye göre 
1917 Rus i ş galinde orada ş ehit düş en bir müslüman 
askerinden dolay ı dır. Bu askerin ad ı  bilinmemektedir. 
Onun mezar ı  bu tepeye yak ın bir yerdedir. 

10— Gaziantep—Cunudün Dağı  (Günüdağı )— De-
likli taş : 

Ali Rı za (Yalgm), 6.1.1931 tarihinde Gaziantep'in 
doğusunda (ilk makalesinde-Günü Dağı ) "Cunudün" 
dağı , denen bir yer de, delikli bir tas ( Kaya ) olduğ unu, 
"deliğ inden ancak bir insan"ı n geçebileceğ ini, kadı nla-
rı n öksüren (boğ,maca ) çocukları, bu delikten geçirdikle- 

64 



rini, böylece öksüren çocukların iyile ş tiğ ine inanı ldığı nı  
söylüyor." 

Nizip İ lcesinde Taş  kesilen Üç K ız : Taş baş  dağı  : 
Mağ ara : 

Nizip ilcesinde Taş baş  dağı nda mağ araya benzeyen 
bir mahalle bulunan üç k ız karde ş in, "burada eğ lenip, 
saçlarını  tararken uzaktan yedi delikanl ımn geldiğ ini 
görerek korkarlar, kaçamazlar "hep birden namusu-
muz gidece ğ ine taş  kesilelim de kurtulahm" derler Dua-
ları  yerine gelir. Delikanl ılar, bunların üzerine yürüdük-
leri zaman kızların üçü de ta ş  kesilirler. 45  

11— Kayseri—Develi—Tepe—Ya ğmur Duası : 

Kayseri'nin Develi ilcesinin Yeniköy'ünde su s ı -
kıntı sı , kuraklık zamanlar ında halk yağmur yağması  
dileğ iyle bir araya toplanarak yüksek bir tepenin üze-
rinde veya herhangi yüksek ve temiz bir yerde, önle-
rinde imam bulunmak üzere Tanr ı 'ya yalvar ırlar. 
Kad ınlar ve çocuklar a ğ larlar, ba ğ rışı p çığ rışı rlar. Bir 
taraftan da ibâdet te bulunurlar. 

Dağda toplanm ış  cemaatin yan ındaki meydana 
koyun, sığı r gibi hayvan sürüleri getirirler, inek mo-
ğular, kuzular mele ş ir. 

Bu arada yap ılan yağ mur duas ının arkas ından bir 
testi suyu yere devirirler. Ş ayet yağmur yağ arsa ibadet-
lerini hiç vakit geçirmeden yapacaklar ını , Allahın 
yasaklad ığı  ş eylerden sak ınacaklarına dair söz verirler 
ve böylece Allah'tan ya ğmur ve bereket beklerler. 

44 Ali Rı za (Yalg ın), Anadolu'da Sihirli Ta ş lar, Atsı z Mecmua 

15, Nisan 1932, Sa. 12, Sf. 299-300 

Ali Rıza (Yalguı), Anadolu'da Sihirli Ta ş lar Halk B.H. C. 3, Sa. 28, 

15, Eylül 1933, Sf. 97-98. 

45 Hikmet Tanyu, Türklerde Ta ş la ilgili inançlar, Sf. 127. 

111Lilik Aksel, Anadolu'da Halk Resimleri, Sf. 121. 
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12— isparta—Senirkent—Dağ  ve Ateş : 

İ sparta ilinin Senirkent ilce s ınıflarında 2700 met-
re kadar yükseklikteki yaylâlarda yar ı  göçebe halde bu-
lunan, yaz ın sürülerini otlatmak için yaylaya ç ıkan 
kışı n ovaya inen (Yüksek yayla göçebe Türkleri )' nin 
bir inanc ı  dikkati çekmektedir. Bu yar ı  göçebe Türkler 
yaz ın sonlarında yayladan ovaya inileceğ i zaman, (Oba) 
da bulunan bütün yakacakları  (odun, keven v.b. ) arala-
rında 10 metre kadar aralık olmak ş artıyle büyücek iki 
öbek halinde y ığ arlar. Sonra bunları  ateş lerler ve koyun 
sürülerini bu iki ateş in arası ndan geçirir, doğ ruca ovaya 
siirerler. 

Böyle yap ı lmayan sürülerin ovada öleceğ ini, salgı n 
hastalığ a tutulacağı nı  söylerler. Bu 2700 metre kadar 
yükseklikteki yerde ate ş  yakma ve koyunlar ı  oradan ge-
çirme i ş ini her oba mutlaka yapmaktadı r. 

isparta—Senirkent—Gelincik Tepesi -A ğrı -Sızı  ve 
Dilek Kuyusu: 

İ sparta ilinin Senirkent ilcesinde 2700 metre ka-
dar yükseklikte BARLA da ğı nda GELINCIK Tepesi 
ziyaret edilen bir yerdir. Burada türbe bulunmamaktadır. 
1-1,5 metre büyüklü ğ ünde birkaç taşı n bulunduğ u bu 
tepeye ekseriya göçebe Türkler 9,10 saat yürüyüş le ç ık ı -
yorlar. 

Ayr ıca yayla zamanları nda dağ a çıkanlar oraya uğ -
ruyorlar. Bilhassa romatizmast, bir ağ rı sı  olanlar, ora-
daki koyu& ağ rıyan ayağı nı  sokuyor. 

Yakın yı llara kadar burada adak adanmaktayd ı . 
Aym zamanda a ş irete mensup veya bunlar ı  görerek ona 
uyan diğer bir ki ş iler, da ğı n eteğ indeki bir kuyuya 
dilek dileyip ta ş  atıyorlar. 
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13—İstanbul Beykoz Yasa Tepesi—Yfısa Nebi—Ş ifalı  
Su—Dilek ve Adak: 

Beykozda Yil ş â Tepesinde Yii ş a Peygamber san ı -
larak ve inan ılarak tarihen öyle olmasa bile ziyaret edi 
len, adak adanan bir yer ayn ı  zamanda bir tepe ziyareti-
ni andırmaktad ı r.46  Mezarı  17 metre uzunlukta ve 4 
metre geni ş likte olan bu koca mezar, Yâ ş anın sadece 
belinden yukar ı  kısmına aitmiş . Yûş anın ayaklarının 
kaldığı  y erde çok ş ifalı  bir su çıktığı na -Abuhayat Suyu-
inanı lıyor. Uzak mesafelerden gelerek bu sudan içmek 
istiyorlar. Uzak mesafeden gelenler geceleri bu tepede 
kalarak geçiriyorlar. Yû ş a nın her dileğ i yerine getiren 
b;r nebi bir veli oldu ğuna inananlar çoktur. Beykozlu-
lar bunu kendilerinin bir nevi koruyucusu olarak görü-
yorlar. Adak olarak sık ısk buralarda kurban kesiliyor."? 

14—Mersin—(İ çel) Fındık Pınarı , Mağaralar: 

Mersin'in Fındık Pınarı  yaylas ı nda bulunan bir dağ -
da iç içe girmiş  ve uzun bir dehlizi andıran rutubetli ve 
karanlık mağaralar bir ziyaret ve adak yeri halinde 
kullanılmaktadır. 

Mağ ara'mn içerisinde bulunan birçok girinti ve 
çıkıntılara ip bağ lanmakta ve adak adan ıp ayrıca 2 
rekât namaz k ılınmaktad ır. 

15—Kayseri —Nevşehir —Ürgüp —Hacettepe —Ya ğmur 
duas ı : 

ergüp'e 15 kilometre kadar bir mesafede bulunan 
Akköy halk ı  yağmur duas ı  için çevredeki da ğ a çıkıyor- 

46 Hikmet Tanyu, Ankara Ve Çevresinde Adak Ve Adak Yerleri, 

Ankara 1967, Sf. 224-226 sayfaya kadar geni ş  bilgi sunulmu ş tur. 

47 Halit Bayr ı , İ stanbul Folkloru, Sf. 144. 

Aysel Okan, İ stanbul Evliyalar ı , Sf. 129, 131, 133, 134 
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lar. Burada mezarhk da vard ır. Ç ııkılan tepe bütün köy-
leriıı  aras ında bulundu ğundan çevre köylerden de bura-
ya çıkmağ a kat ılanlar oluyor. 

Bu tepeye Hacettepe deniliyor. 

Kayseri-Nev şehir çevresi-Ürgüp' le -İncesu arası nda 
Topuz Dağı  veya Tekke Da ğı , Dağda Kurban-Taş , Tek-
ke—Mezar: 

Ürgüple İncesu aras ında 13000 metre kadar yük-
seklikte Topuz dağı  veya Tekke da ğı  denilen yerde, da ğ  
üzerinde Ş EYHIN MEZARI ve yanında müritlerin 
mezarlar ı  olan. bu tekke binas ı  önem ta şı yor. Bunun he-
men birkaç yüz metre yak ınındaki köy koruluğu 
makta ve etrafında hayvan otlat ılmamaktad ır. 

Oba denilen İncesu halkı  ve yakın köylüler bu te-
peye hayvan otlatma ğa geldikleri gibi burada adakta 
adanmaktad ı r. Kurban kesileceğ i zaman bu da ğa çıkı -
larak kurbanı  orada kesiyorlar. Aym zamanda dilek de 
dilenen —Çocuk iste ğ i gibi v.b.- dedenin yan ında bulu-
nan yarım metre kadar yükseklikteki ta şı n üstüne çıkı -
hyor. 

Taş  üstüne ç ıkan gözünü yumuyor, ş âyet dileğ i 
olacaksa yön.ürıün de ğ iş ece ğ ine inanı lıyor. 

Buradaki dedenin yanında testisi var, devamh 
su dolduruluyor. Buraya hergelen bir kibrit kutusu b ı -

rakıyor ve oradaki gaz tenekesi dolduruluyor. Buraya 
ziyaret için. genellikle yaz ın geliniyor. 

Buradaki ta ş larla, İ ncesu-daki yap ılardaki ta ş lar 
aynıdır. 

Mezarları  olan zatlarm, İ slâmla ş tırma için oralara 
gelen dervi ş ler olduğu sanılıyor. Kitâbesi okunmuyor. 
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16—Nevş ehir—Hac ı—Bektaş—Arafat Da ğı : 

Nev şehir ilinin Hacı bektaş  ilcesinde bulunan Hacı - 
, bekta ş  türbesinden yaya 30 dakika kadar yakı nlıkta ufak 

bir tepe Arafat adın ı  almış tı r. Bu adın çok eski tarihlere 
dayandığı  anlaşı lmaktadır. 

Abdülbâki Gölp ınarlı 'mn haz ırlad ığı  (Vilayet-Na-
me-Mânâlub- ı  Hünkâr Hac ı  Bekta ş -ı  Veli) adlı  eserde 
"Hac ı  Bekta ş "ın "Arafat da ğı ndaki çile-hane de iti-
kâfa gir"di ğ i anlat ılıyor.48  Diğer bir yerde:" Hac ı  Bek-
taş  birgün Arafat da ğı ndaki çile-hane'den ç ıkıp ş imdi 
"Zemzem pmarı" denen p ınarın yanına geldi." 49  denil-
mektedir. 

Bu tepe bektâ ş i, aleviler tarafı ndan günümüzde de 
ziyaret edilmekte, küçük ta ş lar atılmak suretiyle, bazan 
niyet taş ları  bazan ş eytan ta ş lama taş ları  diye anı lmak-
tadır. Arafat tepesi denilen tepe yaz ın, ağustosta ziya-
ret zaman ında at ılmış  olan ufak ta ş larla bir yığı n tüm-
sek vücuda getirmektedir. Bu çevrede gene islâmi 
gelene ğe göre Mekke'deki gibi Arafat ad ı  verildikten 
ba şka yakındaki bir çe ş meye de zemzem p ınarı  denil-
mektedir. Zemzem çe şmesi, p ınarı  denilen çe ş me ve 
onun önündeki havuz da ziyaret edilmekte, su içilmekte-
dir. Gene bu tepe üzerinde ünlü Delikli ta ş , Çilehane, 
S ıyrıngaç Kuluç kayas ı  ( Ş ifa için üzerine ç ıkılan ta ş ), 
atkaya, tepede üzerinde bez, çabut ba ğlanan ağ aç 
b ulunmakt ad ır.s° 

17—Samsun—Vezirkörü—Tepe Evliya—Ulu a ğaç 
Kerâmetli toprak: 

Samsun ilinin Vezirköprü ilcesinin Bo ğ ren köyün-
de, Boğ ren denilen yer kutsal bir anlam ta şı maktadır. 

48 Manakb- ı  Hacı  Bekta ş -ı  Veli "Vilâyet -Nâme "Haz ırlayan: Ab-
dülbaki Gölp ınarlı , Istanbul 1958,sf. 38. 

49 Y.K. Sf. 45,80. 

50 Hikmet Tanyu, Türklerde Ta ş la Ilgili Inançlar, Ankara Ilâh. 

Fak. Yay. Ankara 1968, Sf. 140-147 ve 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, resimler. 
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Bu yüksek tepeden su ç ıkmakta, suyun biraz üzerinde 
(Ulu Ağ aç) ı rı  alt ında evliya diye adlandı rılan bir yat ır 
bulunmaktad ı r. Gözleri ışı ldayan, hasta olan bir kimse 
ve çocuğ a, bunun hastah ğı  boğ renmi ş  denilince, hemen. 
bu te ş hisi mütaakip, onıı  Bo ğ ren köyünün yakınındaki 
Bo ğ ren'e götürürler. Bilhassa o köydeki kimseler yar-
dımc ı  olur, hasta çocu ğu ahr, so ğuk suya atarlar, sonra 
gelir al ır, kurulayıp üzerini giydirirler. Ayr ıca oradan. da 
biraz toprak alıp bir beze sararak hastaya verirler. Ayrı ca 
kendi evinden ald ığı  bir ekme ğ i çocuğun elineyemesi 
için verirler. 

Bu bilgiyi veren. ş ah ıs, o köyün ya şhlarından biri-
sinin, babas ının kendisine anlatt ığı nı  naklederken, ora-
da yatarim bir ermeni k ı zı  olduğunu ileri sürmesi dikka-
ti çekicidir. 

18- Sinop-Boyabat-Dağ , Yağmur duas ı , Taş , Ağ aç: 

Sinop ilinin B oyab at ilcesinin bat ı s ında, 4 kilomet-
re uzakhktaki Akyörük köyünde halkın ziyaret ettiğ i 
bir dağ  vardır. Bilhassa kurakl ık zamanında yağmur 
duası  için ç ıkıhyor. Buray ı  bu sebeple ziyaretin tarih-
çesi ş öyledir: 

Bir kurakhk zaman ı nda halk yalvarıp yakarıyor. 
Birden çok bol yağı nur yağı yor. Fakat yağ mur güney ta-
rafı ndaki dağ  yönünden yağ mağa baş layınca o yön ilgi çe-
kiyor. Zaten hemen her zaman ya ğmur bulutu o tarafta be-
lirip sonra yağ maktadı r. İş te bu yönde yağ mur yağma& 
ğı ndan önce hep oraya devamh bakan köylüler, o dağ da 
bir ihtiyarı  görüyorlar. ihtiyar, 2 reldit namaz k ı lıyor, 
sonra kayboluyor. Bunu gören halk biraz sonra baş layan 
yağmurun hikmetini bundan biliyorlar. Daha sonra her 
kuraklık olduğ u zaman pek yüksek olmayan bu tepeye 
köylüler yağmur duası na çık ıyorlar. 
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ihtiyar!, namaz k ı larken gördükleri yerde bulunan, 
ilıtiyarı n üzerinde namaz kild ıgi, seccade büyüklüğ ünde 
bir taş  ve onun yan ında ufak bir ağaç bulunmaktadı r. 
Bu ağ aca aynı  zamanda bez, çabut bağ lanmaktadı r. 

19—Yozgat—Akdağmadeni—Dağ  ve Ağaç, Koca Fa-
ki, Su: 

Yozgat' ın Akdağ madeni'ne yak ın bir köyün kar şı -
sın.da bir da ğı n tepesinde, kayalar aras ından gür bir ş e-
kilde ç ıkmış , uzaktan çal ı  gibi duran Ku ş burnu Ağ acı na 
(Ku ş bunlu ) dilek dilenip çabut, bez ba ğ lanmaktad ır. 
Burada halk bir veli ki ş inin bulunduğu na inanmakta ve 
bu yere "Koca Faki" ad ını  vermektedir. 

Dağı n yamaçlarında suyu güzel bir çe ş me ve ba ğ lar 
bulundu ğundan ve gene yan ıbaşı ndan yol geçti ğ inden 
halkın uğ ra ğı , dura ğı  olmuş tur. 

Koca Fak ı'. denilen zât ın yeri kesinlikle bilinmemek 
te ve bu Ku şburnu ağ ac ına, çoçuklar ı  ölenler yeni do-
ğ an çocuklar ını , ölmemesi için onu götürüp bu yere-
sözde-satarlar: Ya Al! Ya ver, derler, dilek ve adakta 
bulunurlar. 

Felç olmu ş  kimseleri, konu ş amayan dilsizleri de 
oraya götürerek, onlar ın orada iyi olacaklarma, ş ifâ 
bulacaklarına dair bir inanç vard ır. 

Buraya gelen herkesin mutlaka ağaca bir bez bağ la-
ması  âdeta bir inanç haline gelmi ş tir. 

20—Trabzon—Kırklar Dağı —Su, bez, tesbih: 

Trabzon'a yakı n bir köyde K ırklar Dağı  kutlu bir 
dağ  olarak tanı nıyor. 

Trabzon'a yak ın bir köyün yak ınındaki bu ziyaret 
yeri yaylaliklarda bulunan bir tepedir. Kışı n buraları  kar 
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la kaplı  olduğ undan ancak yazı n, bilhasssa Temmuz, 
A ğ ustos ayları nda ziyaret olmakta ve Cuma günleri tercih 
edilmektedir. 

Bu K ırklar Dağı  denilen yüksek da ğ a, baz ı  dilekler-
de bulunmak, dertlerden kurtulmak için gidiliyor. Ora-
da ibadet ediyorlar. İ bâdet edenler bu K ı rklar'ı  gör-
müyorlar, fakat daima onları n yanları nda olduğunu his-
sediyor ve buna inan ıyorlar. 

Birlikte getirilen sulara burada okuyup üflüyorlar ve 
ş ifalı  su haline getirdiklerine inanıyorlar. Kı rklar'dan 
ayrı lı rken oraya tesbih bı rakıyorlar. İnanca göre, orada 
bırakı lan tesbihler o yerde durdukça bırakan şahsın hesa-
bı na ibâdet ediyorlarmış . Oradan ayrı lırken, dertlerini de 
b ı rakma anlamı nı  taşıyan bez, çabut bağ lama olayı  görü-
lüyor. Muhakkak üzerlerinden al ı nan bir şeyi bu ziyaret 
yerine bırakmak bir adet halindedir. 

21—Urfa—Akziyaret—Tepe—Türbe—Ağaç—Para: 

Urfa'nı n, Akziyaret buca ğı nda çocuk, ya ş lı , gençler, 
iyi, güzel elbiseler giymi ş  olarak, her ilkbahar da topluca 
bir tepeye t ırmanmaktadı r. Oradaki kutsallığı  nereden 
geldiğ i belli olmayan yeri ziyarete devam etmektedirler. 

Ziyaretgâlnn ortas ında uzun, ya şh bir ağ aç ve bu 
ağ acın alt ında türbeye benzeyen, siyah bazalt ta şlarla 
yap ılmış , istek ve arzular ın sunulduğu yer vard ır. Ziya-
retgâhın etrafında ta ş lardan yap ılmış  bir duvar bulun-
maktadır. 

Buras ı  bilhasssa romatizma için ş ifa verici say ıh-
yor. Halk dağ a ve sonra bu tepeye gelirken birlikte çe ş itli 
yiyecekler, bilhassa etli bulgur pilav ını  muhakkak götürür 
ler. Oradaki çobanlara, s ığı rtmaçlara bu pilâvdan yediri 
rirler. Ba şka yerden gelen, oran ın yerlisi olmayanlar zi- 
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yaret edilen bu yerin ortası ndaki ağaca bir paçavraya bir 
mikta para bağ layıp asarlar. Bu para "Allah rızas ı" için 
sonradan oraya gelen, çoban, s ığı rtmaç veya bir fakirin 
almasını  temin içindir. 

Romatizmah hasta kimse, s ırtını  sandukaya benze-
yen yere dayamakta ve ö ğ leyin sıcağma orada iyice mâ-
ruz kalmaktad ırlar. 

Bu ziyaret i ş i ak ş ama kadar devam etmektedir. 
Burasından romatizmahlar ş ifa gördüklerini söylemek-
tedir. Hattâ zor yürüyenlerin, dönü ş te iyile ş miş  olarak 
rahatca ad ım attıkları  ileri sürülmektedir." 

51 Ara ş tırmamıza yard ımcı  olan Cezair Yarar (Erzurum), Ahmet 
incirkuş  (Giresun), Haydar Eren (Erzurum), Ahmet Bozkurt (Kayseri), 

Süleyman Sangöz ( İsparta), Mehmet innel (Mersin), Ali Pehlivan (Sam-

sun), Hasan Kara (Sinop), Mahmut Do ğ an (Yozgat), Ahmet Çelik (Trab-
zon) ve (Urfa) 'e te ş ekkür ederim. 
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- IV -- 

SONUÇ 

A— Yaptığı mı z inceleme sonunda Da ğ 'la tepeyle 

ilgiyi, ba ğı  gösteren özellikleri s ıras ıyle sunaca ğı z: 

1—Dağ—Yat ı r, türbe—Dilek—Adak. ( Birçok yer-
lerde ) 

2— Dağ  —Ya ğmur duası—( Birçok yerlerde) 

3— Dağ  —A ğ aç—( Birçok yerlerde) 

4— Dağ  —Su—Kaynak, Kuyu ( Birçok yerlerde) 

5—Dağ—Mağ ara—( Birçok yerlerde) 

6—Dağ—Tekke veya Tekke—Türbe —( Birçok yer-
lerde) 

7— Dağ—Namazgah ( Birçok yerlerde) 

8—Dağ—Mabet ( Birçok yerlerde) 

9— Dağ—Ziyaretgah (Yaln ı z tepe ve dağ  ziyareti—
Birçok yerlerde) 

10—Dağ  —Ate ş  — ( İ sparta-Senirkent) 

11— Dağ—Ta ş laş mış  İnsanlar ( Birçok yerlerde) 

12— Dağ —Ş eytan Ta ş lama—( Nev ş ehir—Hac ı bektaş  ) 
13—Dağ—Niyet Ta şı  Atma (Nev ş ehir—Hac ı bek-

taş ) 

13— Dağ—Dua (Erzurum, Trabzon.) 

Yurdumuzda da ğ la ba ğ lantılı  olarak sundu ğu-

muz bu s ıralama'y ı  geliş tirmek mümkündür. Burada 
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bir noktayı  belirtmek istiyoruz. Türkler'de da ğ la 
inanç, Türkiye'de eski güç ve yayg ınlığı nı  baz ı  bağ lantı -
larda kaybeder görünmektedir. Hiç olmazsa azalmak 
ta ta oldu ğunu söyleyebiliriz. Bunda islâmiyetin önem-
li etkisi olduğunu belirtmemiz gerekiyor.' 

B— Dinler Tarihi boyunca, da ğı  kutsallast ırma, o-
n.a sayg ı  ve ilgi duymanın sebeblerini bir tablo halinde 
sunaca ğı z. 

1—Dağda, ruhlar, periler ve devler bulunduğ una 
veya orada buluş tukları na dair inanç.' 

2— Dağı  canlı  saymak.' 

3— Yerin güç merkezi saymak4 Ktiinat ı n veya 
çevrenin nıerkezi tan ımak. Dağı  dünyan ın ortası  veya 
göğ ün direğ i tanımak. 

4— Dağı n yüksekli ğ i, büyüklü ğünün de etkisiyle 
onun bir kudret ve kuvvet, bir mana gücü ihtiva etti ğ ine 
inanmak. Yanardağ ların dağ larda ortaya çık ışı  veya 

1 Prof. Abdülkadir İnan, Hurâfeler ve Men şeleri, Diyanet i ş leri 

Başkanlığı  Yay. Ankara 1962. 

2 Prof. Alfred Bertholet, Wörterbueh der Religionen, Stuttgart 

1952, S. 67."Da'ğ lar sevinç duyulan kutsal yerlerdir. Oralar ı , dillerin, peri-

lerin, devlerin bulu ş ma yeri olarak sayg ı  görürdü; semâda aranan tanr ı -

lık, ulûhiyet, da ğ  üzerlerine daha yak ın saml ı rdı ." (S. 67) 

3 Mezmur: 98,8. 

"Irmaklar el çırpsınlar; 

Rabbin önünde 
Dağ lar meserretle birlikte terennüm etsinler." 
4 Prof. Dr. Eriedrich 	Erscheinungs formen und Wesen der 

Religion, Stuttgart 1961, S. 37. 

"Kutsal da ğ , yerin güç merkezi olarak tepenin sayg ı  görmesini belir-

ten çok eski bir tasavvurdur. Antik halklardaki inanca göre oradaki yer-
yüzü yaş ar, kendisini yukarıya do ğru yükseltir." S. 37. 
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sürekli olarak dağ ları n karla örtülü oluş u, onun ilöld 
bir anlam ve güç sahibi olduğ una dair inanç.' 

5— Tanrı ları n dağ  üstünde toplanıp görüş tükleri. 

6— Dağ  zirvesinde Tanr ı  veya tanrı ları n oturduğuna 
inanç. 

7- Dağı n yüksekli ğ i dolayı s ıyle Tanrı 'nı n oraya gök-
ten inip ç ıktığı na veya Tanrı n ı n dağ lara ineceğ ine inanç6  

8— Dağda vahiy gelmesi veya dini çile, teemmül ha-
yat ı na orada çekilmiş  olma. 

9— Tanrı 'nı n yaratı cı  gücünün âlâmeti saymak." 

10—Dağda bir tapı nak, möbeda bulunu ş u. 

11—Dağda bir tekke, bir manastır v.b. bulunuş u. 

12—Dağda bir evliya nın yaşamış  olmas ı  veya oraya 
gömülmesi. 

13—Dağı n ağ acı mndan, suyundan veya ta şı ndan, 
toprağı ndan bir kerâmet, iyilik, Ş ifa beklenilmesi dola-
y ıszyle bağ lantı  ve ilgi. 

5 Friedrich Heiler, Ercsheinungsformen und Wesen de Religion, 

S. 37. 

"Irokesen ve Huron-K ı zılderililerinden alınmış  olan Orenda" deyimi 

ile" ta ş larda, da ğ larda, bitkilerde, biriken veya akan sularda, bulutlarda, 

muska= amuletlerde, insanlarda-bilhassa tedavi edenlerde ve ş amanlarda 

bulunan bir mistik kudret" anlat ılmaktad ır. 
6 Hıristiyanl ık K Kitabı , S. 876. 

Mika I; 3.4. : "Çünkü i ş te, Rab yerinden ç ıkıyor ve inecek ve dünya-

nın yüksek yerleri üzerinde yürüyecek. 

ve onun altında dağ lar ve dereler ate ş  karşı sında balmumu gibi ini ş -

te a ş ağı  dölkülmüş  su gibi eriyecekler, ve yanacaklar." 

7 Calwer Bibellexikon, 5. bas ım, Stuttgart 1959, S. 142. 

"Kitabı  Mukkaddes Sf. 576", Mezumur 36, 7: 

"Kudretle ku ş anmış  olarak 

Kuvvetiyle dağ ları  pekiş tiren" 

Mezmur 36;6 da adalete benzetiliyor: "Adaletin ulu da ğ lar gibidir" 
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14—Dağı n göklere ulaşan yüce yer olu ş u dolayıstyle 

Tanrı 'ya yak ı n yer addedilmesi, dua'nın daha kolay 
haber alı nacağı . 

15—Ş im şek ve yağ mur bulutlarının bilhassa behr-

diğ i dağ ların üstüne özel bir ilgi duyark Ya ğ mur duaları -

nın dağda yapı lmas ı . 

16—Eski dinlerde bilhasssa dağ larda kurban kesil-
mesi (Dağa, ruha, göğe, Tanrı 'ya, evliyaya—ermi ş e 
kurban ) 

17— Seller ve derelerin, kaynaklar ın dağ lardan doğ -
mas ı  sebebiyle, bir bereket ve,yard ım ın kaynağı  gibi gör-
mek. 

18— Dağların heryandan görülmesi dolayıstyle, ora-
larda vaktiyle türlü sebeplerle yüksek ate ş ler vücuda geti-
rerek bir azamet ve deh şet etkisi yapma âdeti. 

19— İnsanın, büyüklük, azamet, mavile şen enginlik 
karşı s ı nda hayranhk, ilgi duyma psikolojisinin etkisiyle 
dağ la bir bağ lantı, kurma eğ ilimi. 

Dini esaslara ve din kitapların ı n elveriş li olup ol-
mayışı na göre, bazı  bölgelerde, toplumlarda, dağ la ilgi ve 
bağ lantı  önceki gibi ya devam edecek veya azalacakt ır. So-
yut ve mekândan münezzeh, kendisinden istenilen ve dua 
edilen bir Allah inancı nda elbette bu âdet azalacaktır. Fa-
kat mensup olunan dinleri, kutsal dağ la bağ lantıy ı  kabul 
ettiğ i nisbette ya ş aması  sürecektir. Bu yaln ız, mana'ya, 
animizme, büyüye... dayanan dinlerde ve ş amanistlerde 
değ il, Sunduğ umuz s ıralamaya elveriş li inançlarda, ş in-
toist Japonlarda, mistik Hintlilerde de böyle kalmaya 
devam edecektir. 
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Dinler Tarihi Bakımından Türkiye'nin Durumu: 

1— Anadolu'nun Tarihçesi: 

Türkiye yaln ız jeopolitik bak ımdan değ il Dinler 
Bilimi bak ı m ından da çok önemli bir mevkidedir. 

Anadolu da Manisa- Salihli çevresinde bulunan, 
Pleistosen döneminden kalma, M.61.250.000 y ı la uza-
nan fosil insan ayak izleri ne kadar öncelerden beri bu 
topraklar üzerinde yaş anı ldığı n ın bir belgesidir.° 

Prof. Dr. Annemarie Schimmel, Anadolu'nun Din 
ler Tarihi bak ımından önemi üzerinde bilhassa durmu ş  
ve Türkiye'nin durumunun çok elveri ş li oluş una dikka-
ti çekerek:" Dünyada pek az ülkede en eski zamanlar-
danberi muhtelif, ı rklar ve bundan ötürü muhtelif din-
lerin mümessilleri yaş amış lardır."2  demi ş tir. Tarih bo-
yunca burada çe ş itli kültüre mensup toplumlar bu-
lunmu ş lar ve kendileri tarihe gömülüp gitseler bile bu 
yerlerde izleri kalm ış t ır. Bir defa en eski ilkel dinlere 
sahne olmuş tur. Tarihi dönemler hatı rlanacak olursa, 
dinler Tarihi bakım ından zengin kaynaklar hergün ar-
tarak göre çarpmaktadı r. Önce Anadolu'nun tarihçesine 
çok umumi olarak gireceğ iz. 

1 Ankara Maden Tetkik A. Enstitüsü Tabiat Tarihi Müzesi. 

2 Prof. Dr. Annemarie Schimmel, Dinler Tarihine Giri ş , Ankara 
1955 S.6,7. 
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Anadolu" Ta ş  devrinin sonlar ı  ile tuncun ke ş fine 
kadar ki ilk maden ça ğı  "kalkolitike" M.O. 3000 yıl-
larına do ğ ru girmiş tir" Çanakkale çevresinin "en erken 
maden ça ğı na giren bölgelerinden biri ol"du ğu sanı l-
makta ve "I. Truva şehrine MA.3200 e kadar çıkabilen 
bir tarih tahmin edilmektedir.'" 

Yılmaz Öztuna'nın "Anadolu arkeoloji bakı m ı ndan 
iyice kaz ı lm ış  bir ülke olmad ığı ndan daha bu mevzularcla 
asla son söz söylenmi ş  değ ildir" kanaati bir gerçe ğ in. ifa-
desidir. 

"Anadolu'da M.O. 5000 yılında, hatta çok daha eski 
tarihlerde" çe ş itli ırklara mensup "irısan yaş adığı  mu-
hakkakt ır." 4 

Asurluları n, Eski Babil'in etkilerinin de kat ı ldığı  
Anadolu, tarihi büyük bir zenginli ğe sahiptir."' doğudan. 
gelip Anadolu'ya yerle ş en Ari. bir ırktan olan Hitit 
k ırallığı nı n kurulu ş unu MA. 2025 e veya M.O. 1800 
de baş latan görüş ler vardır. Yaz ıh belgelerle günü-
müze geçen. aserlerin 4000 y ı llık bir geçmi ş e sahip 
oluş u önemlidir. Gene "Hitit'ler gibi AA'. ırklardan bir 

kavim "olan Hurriler'in M.ö, 2000 yı llarında " Doğ u ve 

güney doğ u Anadoluya yerk ş meler"i ve Mi). 1500- 

1475 y ı lları nda bir krallık halinde örgütleniş i ve baş -
kendilerinin "Kuhrri" (Urfa) oluş u ve Hurri dili 
konu şan bu kavimin 200 y ı l kadar" Büyük devletler 
arası nda sayı "lışı  ve sonra ikiye bölünerek Mitanni ki-
rallığı n ı n "MA. 1275 e doğ ru Asur k ı rallığı na Hurri 
k ı rallığı  ise M.Ö. 1300 lere doğ ru yani daha önce Hi-
tit imparatorluğ una" katı lışı  ve böylece Hurri-Mitan- 

hakimuiyetinin sona eri ş i hat ı rlanacak olursa, onlar ın 

3 T Yılmaz oztuna,- Ba ş lang ı cından Zamanımıza Kadar -Türkiye 

Tarihi, Istanbul 1963, C.I.S. 16. 

4 Yukarıdaki Kaynak, S 16. 
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birçok etkiler alt ında (bilhassa Hitit, M ı sır) kaldığı  gö- 
rülür. Bu durum onun dini üzerinde de kendisini gösterir. 

Fı rtına ve y ı ldı rım iledu olan Te ş up ve onun e ş i sa-
y ı lan bereket, bolluk tanrıçası  Hepa hep çevre inançları na 
benzer karakterdedir. 

Van gölü çevresinde" M.Ö. 859-612 aras ındaki 
247 yı lda Ari ırklardan Urartuları n kudretli bir krallık 
kur"dukları  ve bunlardan kalan dini mahiyetteki 
kalıntılar mâlâmdur. 

T.M.Ö. 2000 y ı lları nda "Büyük Menderes ve Gediz 
aras ındaki bölgenin klâsik ad ı" olan İyonya'ya yerle ş en 
İyonyalı lar Hititlerin ve sonra Mı s ı rlı ları n etkisinde 
kalm ış lar, sonra "Yunanistandan gelen göçmenlerle 
Yunanla ş m ış lar" müteakiben M.Ö. 1200 lerde etkileri 
çevreyi a ş m ış tır. 

Gene "M.Ö. 1200 lerden sonra Anadolu'ya gelip 
Hitit imparatorlu ğunun dağı lmasına sebep olan kavim-
lerden biri de Frikler ( Frikyalı lar )" olmuş tur.5  "Tuz 
gölünün kuzey bat ı sında kalan" yerle "bunun kuzeyba 
tı sında, Marmara'n ın güneyinde "kalan yerde dikkate 
ş ayan inançlara sahip olunmu ş tur. M.Ö.T. 800 de kuru-
lan ve M.Ö. 620 ye kadar süren Frikya krallığı  Dinler 
Tarihi bakım ı ndan da önemlidir. 

"Bat ı  Anadolu'da Gediz'in kuzeyinde kalan "eski 
dünya denilen yerde ya ş ayan "Lidler, ;İri kavimlerin 
karış mas ı ndan teşekkül etmi ş  etmi ş  bir kavim" olup "M. 
Ö. 670 e doğ ru Frikya kırallığı nı  y ıkarak yerine Lidya 
k ırallığı nı  kurmu ş  "olan Lidler'in hânedânı  farklı  "M. 
Ö. 670 ten önce de bir Lidya k ırallığı " bulunduğu ve 
"bu kırallığı n M.Ö. 8000-670 aras ında 130 yı l devam 
ettiğ i sanı lıyor. 

5 Yukarıdaki Kaynak, S. 35. 
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Anadolu üzerine Iran imparatoluğ unun, "Iran ka-
vimlerinin biri" olan "Avesta clili konu ş an" Perslerin 
ne derece büyük etki yapt ığı  bilinen bir gerçektir. Keza 
Makedonya kral ı  Büyük Iskender'in "M.Ö.334 te Ana-
dolu'ya çık"t ığı  hatı rlanacak olursa onun kalı ntı ları nı n, 
izlerinin de bu topraklarda bulunacağı  aş ikârdır. 

Helenistik çağ  denen "Büyük iskenderi'in ölümü 
ile Roma'nın Yak ın Do ğu'ya hâkim olmas ı  aras ında ge-
çen 2-3 as ır" ın izleri," Yunan Bat ı  ) kültürü ile Doğ u 
Kültürünün iyice kar ış ması  ve imtizaç etmesi" olmu ş tur. 

"Bu devirde Anadolu, birçok yerli ve "helenistik 
"devletler aras ında çeki ş ilmekle beraber, pek parlak bir 
medeniyete sahne olmu ştur."' 

Anadolu'da daha başka birçok k ırallıklar kurur-
mu ş tur. Burada Sami kavimlerden olan. Süryâni k ıral-

lığı nı n "M.O. 192 den M.S. 244 e kadar 376 sene devam 
eden "devletinin" ba şkenti Orhai yani bugünkü Urfa 
idi. 2000 yıllarına do ğ ru Hıtristiyan dinini kabul et-
miş lerdir.'" 

Romal ı ların Anadoluda türlü yönlerden etkileri, iz-

leri ve kalıntı ları  da oldukça boldur. "M.0.133 e doğ ru 
Bergama k ırallığı nı , yâni Bat ı  Anadolunun zengin böl-
gelerini "barış " yoluyle ele geçirdiler. M.Ö.T. Yüzy ılda 
Roma, yalnız Anadolu'ya de ğ il Akdeniz'in doğu 
kesimine de tamamen hâkim olmak suretiyle Ak-
denizi bir iç deniz haline getirdi. Toroslara, F ırat'a 

kadar Anadolu'yu alarak Iran imparatorlu ğu ile s ınır-
da§ oldu; bütün helenistik devletleri ya ilhak etti veya 
tâbi devlet olarak kendine ba ğ ladı '.'" 

6 Y.K.S. 47. 

7 Y.K.S. 52. 

8 Y.K.S. 57. 
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M.S. 2. yüzy ılda Do ğu Anadolu'ya Karadenize 
hakim oldu. Iranhlarla mücadeleleri uzun zaman sürdü. 
Imparator Theodosius M.S. 395 te Imparatorlu ğu Bat ı  
Ve Doğu olarak ikiye ayırdı ." Daha mühim olan Do ğu 

imparatorlu ğunun baş kenti İ stanbul'du. Bu devlet 

daha fazla "Bizans "ad ıyle tanınır Romay' ı  Başkent 

edinen Bat ı  Imparatorlu ğu "476 da yıkıldı "9  

"1942-1952 yılları  aras ında Kad ıköy civarında Fi-

kir-tepesi'nde yap ılan hafriyat s ıras ında M.O. 3000 se-

nelerine ait âletler ve iskeletler"" bulundu ğuna göre 

daha çok önceden buralarlda yerli kimselerin ya ş adığı  

anla şı lmaktad ır. 
Nihayet Bizans Imparatorluğ u 1453 y ı lına kadar 

sürmüş  ve 1453 te Türklerin Osmanl ı  Imparatorluğ unun 
kesin zaferiyle sonuçlanm ış tı . 1071 de tamamen aç ılan 

Anadolu kap ılarından Türkiye'ye dolan Türk göçmen-
leri, akıncıları  Anadolu'yu yurt edinerek yerle ş miş lerdi. 

Zaten daha önceden Avrupa'ya geçen Hunlar ın kalıntı s ı  
ve Avarlar (565-835) veya (562-796), Hazarlar (468-965) 
Bulgar Türkleri, Peçenekler (1091) v.b. Trakya'y ı  ve 

dolayı s ıyle Bizans' ı  çok etkilemi ş lerdi. Avarlar ın Bel-

grat' ı  aldıkları , 589 da Yunanistan ve Mora y ı  sarstıkları  
ve Selânikle Istanbul'u iki defa ku ş att ıkları  hat ırlana-

cak olursa bu Türk kaviminin etkisi anh şı labilir. Hazar 
Türklerinin Bizans'la çok s ıkı  münasebeti olmuş tu. Ke-

za Türklerin O ğuz soyundan olan Peçenekler de "1050 
de Marmara k ıyılarına kadar gelmi ş lerdi" "1053 te 
Bizans ordusu Peçenek'ler taraf ından bozguna u ğ ratı l-
mış tı . Anadolu Selçuk Türk devletiyle (1077-1308) Bi, 
zans aras ındaki mücadeleyi ö ğ renen Peçenekler devam-
lı  olarak Bizans ı  baskı  alt ında almış lardı . Hatta ücret- 

9 Y.K.S. 58. 
10 Y.K.S. 58. 
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li Bizans askerleri aras ında bulunan Peçenekler 1071 de 
Malazgirt Meydan muharebesinde Sultan Alp Arslan' ıun 

ordusuna kat ılmış lard ı . Bizanshlarla 1091 de Meriç 

boyunda olan çarp ış mada Peçenek ordusu büyük bir ye-

nilgiye uğ ramış tı . Görülüyor ki Trakya da da Anado-

lu da olduğu gibi çok öncelerden Türk etkisi görülmek-
teydi. 

Bulgarlar Türklüklerini kaybedip islâvla ş madan 

önce Bizansla uzun. mücadelelere giri ş miş lerdi. Bazan 
Arap lar ın 717-718 yı lındaki Istanbul muhasaras ında 

Bizanslılar, Bulgarlardan yard ım istemi ş lerdi. 865 y ıhn.- 

da Bizans' ın telkin ve etkili takdi ğ iyle, Bizans propa-
gandas ının çah şmasıyle Eski Türk Dini inanc ını  bıra-

karak Hıristiyanhğı n Ortodoks mezhebine geçmi ş ti. 

Böylece Trakya bölgesinde de Türk etkisi ve eser-
leri tarihe geçmi ş  olmaktad ır. Haçh seferleri (1096-1270) 
ve onun Anadoludaki etkisi ayrı  bir konu olacak nite-
liktedir. Ş imdi çok kısa da olsa baz ı , belgelere, inançlara 
ve muhtelif ara ş tırmalara geçebiliriz. 
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2— Kazılar, Araş tırmalar ve inançlar: 

Anadolu'nun Tarih öncesi ve tarihi dönemi için ya-
p ı lan kazı ların yer ve tarihine dair tablolara bakı lacak 
olursa bunun geniş  bir alanı  ve uzun bir zaman ı, kapladı -
ğı , görülecektir." 

ş imdilik elde bulunan. belgelere göre M.Ö. 6000 
y ı lları nda Orta Anadolu'nun güneyinde yaşayan ilerlemiş  
bir topluluk dikkati çekmektedir. Dikkati çekecek dere-
cede Neolitik medeniyet eserleri ele geçmektedir. Konya 
bölgesinin. biraz güneyinde Ana Tanr ı,ça kültü ve ka-
dı n heykelleri, büyütme, do ğ urma, yeti ş tirme tannçaları , 
bereket ve bolluk tanr ı çası  olarak bilinen bir tanrı ça ilgi 

11 Ilgili iki resim. Kaynaklar hakk ında: 
Yı lmaz oztuna, Türkiye Tarihi, İ st. 1963, Bibliyografya, S. 17, 25, 

26 29, 31, 34, 36, 39, 44, 46, 61, 65, 

Prof, Steon Lloyd, Early Anatolia, Pelican Books, 1956 (Kaz ılar 
Hakkında Raporlar ve Kimlerin Kaz ıları  Yaptıkları  h.) Bibliyografya 
S. 213-219 

Resim: xıx ve Tablo: xx. Kaz ılar resmine sonrakiler de kat ılmış tır. 
Bundan sonraki ara ş tırmalar için: 

Dr. Harald Hauptmann, Norsun-Tepe, 1968 Kaz ıları  ön Raporu (Die 
Grabungen Auf dem Nor şun-Tepe 1968) S. 115-; 1968 Yaz Çal ış maları , 

Keban Proj. Yay. Ankara 1970, 101- münasebetliyle Kaynaklar 

(Bibliyografya) 129. sayfadad ır. Burada bilhasssa Aldrecht Goetze, Ha-
mit Z. Ko ş ay, James Mellaart, Tahsin Ozgüç ve Nimet özgüç'ün kaz ı  
raporlar' ve bunlara dair inceleme. 

J. Gabriel Lerox, İ lk Akdeniz Medeniyetleri, çev: Cevdet ve Mithat 
Perin, İ st. 1944. sf 9. 12. 80 v.b. 

89 



uyandı rmaktadı r. Bunun dünyada en eski geli ş miş  me-
deniyet bölgesi olan (halen ç ıkan eserlere göre) Konya, 
Burdur çevresindeki Ana Tanr ı ça inancı n ı n, İran ve 
Hindistan'a buradan gittiğ i ileri sürülüyor. Hatta Hı ris-
tiyanlığ a kadar bu Ana Tanrıça ibadeti sürüyor. Hıris-
tiyanlıkta Meryem) (Miryam) ş eklinde hükümünü icra 
ediyor. 

Prof.Dr. Füruzan K ınal: "Anadolu'da yeni ke ş fe-
dilen Neoolitik yerle ş melerden biri de 1958 senesi ınde 
Burdur civarı ndaki Hacı lar köyünde bulunduğ undan 
bahisle çıkarı lan eserler hakk ında önemli bilgi vermek-
tedir. 12  

İ ki safhada geli ş en Hac ılar Neolitik kültürününün 
"M.Ö. 5500 lere konulmas ı '" 3  Dinler Tarihi ile ilgili 
belgeler için de önem kazand ırmaktad ır. "Taş  devri 
kültürlerinin son safhas ı  olan Yeni Taş  (Neolitikum) 
devrinin sonlar ına do ğ ru insanlar" ın "madeni de ke ş fet-
meğ e muvaffak ol"malar ı , kaz ılardaki bulguları  da de-
ğ erlendirmekt edir. 

"Mersin'in 3 kilometre kuzey bat ı s ından geçen So-
ğuk su Çayının kenar ındaki "Yümektepe" kaz ılarında 
Neolitik devre ait olan'" 4  kalınt ı lar bulunmu ş tur 

Prof. Dr. Tahsin ()güç ve diğ er uzmanları n bu hu-
sustaki çalış maları  arkeoloji müzelerini gitttikçe zenginle ş -
tirmektedir. 

Prof. Tahsin Özgüç'e dayanarak verilen bilgi Ana-
dolu'nun arkeolojik de ğ erini yükseltmekte, öte yandan 
Dinler Tarihçilerine de yeni malzemeler gelmektedir. 

12 Prof. Dr. Füruzan K ınal, Eski Anadolu Tarihi, Türk Tarih K. 

Yayını , Ankara 1962, S.14. 

13 Yukar ı daki K.S. 15. 

14 Y.K. S. 19. 
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"Öntarihte Anadolu İdollerinin Anlam ı  "üzerinde bir 
araş tı rma yapm ış  olan Prof. Tahsin özgüç o zamanki 
inançları  ş öylece belirtmektedir. "A- Prohistorik Anadolu 
idollerinin dini anlama sahip olduğu ve devrinin putla-
rı n ı  temsil ettiğ i; 

B— Bütün dünyan ı n münnes figürinleri gibi, Ana-
dolu idollerinin de Magna-Mater- Büyük Ana Tanr ı ça 
"kültünü ve bizzat onu temsil ettikleri; 

C— Ev-ocak kültünde kullan ı ldığı  ve evin, ailenin 
koruyan tannlan olduğ u; 

Ç— Emniyet, temellük, s ıhhat ve bereket sihirli, bü-
yülü kuvvetiyle temin ve muhafazaya yarayan figürinler 
olduğ u, yâni bir nevi "Talisman" ve "feiticio" vazifesini 
gördükleri : (Tı ls ım ve feti ş  ) 

D— Apotropaik karaktere sahip figürinler oldu ğu, 
vâni insanı  fena-uğ ursuz nazarlardan esirgeyen, karanlı -
ğı n ve zulmetin kuvvetinden kurtaran ve .ayd ı nlığı n- iyi-
liğ in ışığı na çıkma vazifesini gördükleri.'"ni°5 anlatt ıktan. 
sonra geni ş  aç ıklamalara giri ş mekte ve bunları n "amulet 
gibi bir yere ası ldı kları , yahud da boyunda taşı ndıklan 
üzerinde durmakta bu görüş ü redded3rek "İdollerin amu-
let olmalarına imkân yoktur." deme!,-te ve onların bu iş e 
elveriş li bir biçimde olmadığı nı  ileri sürmektedir?' 

Araş tırmanın sonucunu bunlann dini anlamları  
oluşana ve bir "büyük ana ilâhe kültüne bağ lı  bulunduğ u 
ve "Ev ve aileyi koruyan tali ehemmiyetteki tannlarla, 
sihirli ve büyülü kuvvetlerinin yard ım ıyle, insanları -her 

15 Prof. Dr Tahsin Özgüç, öntarihte Anadolu idollerinin Anlam ı  
Dil ve Tarih Co ğ rafya Fak. Dergisi, C. II. Sa. I. 1943, Sf. 660 

"Öntarihte Anadolu Idolleri "ba şlıklı  doktora tezinden önemli bir 

parçadır. 
16 Y.K. S. 67. 
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nevi- fenal ıktan kurtaran ve madde halindeki mukaddes 
resmin içinde tecelli eden iyi bir ruhu temsil et"ti ğ ine 
işdret etmektedir. Anadolu da ki inançlar, ( İ ran ve Hin-
distan gibi) ve Çok yayg ı n Ana Tanrı ça kültü üzerinde 
ele geçen belgelere dayanarak aç ıklamalar yapma ğ a 
çalış maktad ır." Eski Anadolu Dinleri" bahsinde bunlar 
üzerinde etrafl ıca duraca ğı mızdan burada yaln ız bu 
ara ş tırma ve bulgulara dair verdi ğ i bilgileri belirtmek 
istiyoruz... 

Ta ş  devri ile Tunç dönemi aras ında bir geçi ş  sayı -
lan Kalkolitikum dönemine ait bulgular yaln ı z Güney 
Anadolu bölgesinde kalmam ış , Bat ı  Anadolu da da Kal-
kolitik devirden önemli eserler ç ıkarılmış tır: "Bu böl-
gede ba ş ta tarihi Truva (Çanakkale yanındaki Hisarhk) 
şehri olmak üzere, Kumtepe, Thermi, Kusura'da araş tı r-
malar yapı lm ış  ve Bal ıkesir viblyetinde K ı rkağaçtan 16,5 
Km. kuzey-do ğudaki Yortan mevkiinde bir mezarlık 
kültürü bulunmuş tur." 17  denilmekte ve "Bütün bu yer-
le şmelerde Kalkolitik mahiyette bir kültürün geç saf-
hasına ait eserler (baz ı  bilginler, Er Bronz devri diyor-
lar), âletler ve seramik bulunmu ş  olmakla beraber, 
Kumtepe'nin en eski safhas ına ait buluntular ın I. Tru-
va'dan daha eski oldu ğu anla şı lmış tır."" 

Truva bölgesinde muhtelif tarihlerde muhtelif bil-
ginler tarafından kaz ı lar yapı lm ış  ve üst üste 9 şehirin 
varlığı  ortaya çıkarı lm ış tır. 

Hacı lar'da çıkarı lan figürinlerin :" Trakya'daki 
Sesklo Kalkolitik kültürünün idolleri ile mukayese edil- 

17 Füruzan Hüsrev Kmal, Eski Anadolu Tarihi, S. 21. 

ve Prof. Tahsin Özgüç Belleten, V 111, 29 (1944). S. 53-70. 

18 Eski Anadolu Tarihi, S. 21. Ve bu hükmü dogrulayan, zikredilen 

kaynak: K. Bittel, Grundzüge der Vor-und Frühgeschicte, 2. Auflage 

1950, S. 30 dur. 
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mesiyle arada yaln ız materyel fark ı  olduğu ileri sürül-
mektedir " Zaman ımızdan 6000 yıl veya MA. 4. bin. 
yılda, Prof. Tahsin özgüç'ün incelemesi ıı e dayamlarak" 
Anadoluda Kalkolitik bir mahiyet arzeden bir kültürü" 
ün varlığı  kesinle ş mekte ve "idoller ile gömmelere ait 
malzemeden ibaret" buluntular değerlendirilmektedir: Bu 
devrin idolleri Orta Anadolu'da çok defa kilden, Bat ı  Ana-
dolu'da ise kil ve ta ş tan yapı lm ış  insan şeklinde küçük 
heykelciklerdir. İ lk zamanlarda daire veya kare vücutlu 
olan bu heykelcikler gittikçe insan şeklini alm ış lardı r. 
Anadolu Kalkolitik ça ğı  idolleri nâdir olarak erkek, çok 
defa elleri göğ üsleri üzerinde ç ıplak bir kadı nı  tasvir eder-
ler." denilmekte ve "Truva'da oldu ğu gibi, cinsiyeti be-
lirtilmemi ş  olanlar" ın da bulundu ğu ve" giyimsiz devir-
lerin hât ırasnu ta şı yan bu idoller mahalli farklar göster-
mekle beraber, mahiyetlerinin aym oldu ğuna, yani dini 
bir maksatla yap ılmış  olduklarına ş üphe yoktur. Ma-
mafih idollerin herhangi bir musibet veya hastahktan kur-
tulmak için kurban, adak veya büyü maksad ıyle kullan ı l-
dıkları  fikri de ileri sürülmü ş tür."" denilmekdir. Prof. 
Füruzan K ınal:" Böylece daha üst Paleolitik (Aurigna-
cien) de ba ş layan ve Neolitik'te de devam eden dini 
inançların Kalkolitikte yoklu ğu tabii dü ş ünülemez. Bu 
suretle bu devir insanları nı n da yine doğuruculuk vasfı n-
dan dolaY ı  bereketli say ı lan bir" Büyük Ana"ya tapt ık-
ları  anlışı lmaktachr. Bu ana Tanrıça figürinlerinin en 
güzel örneklerini Hac ı lar kazı ları  vermi ş tir.2' demekte-
dir. 

19 F. Kınal, Yukarıdaki K. S. 25. 

20 Y.K. S. 32. 

T. Ozgik, Dil Ve Tarih-Co ğ rafya Fak. Yılliğı , İ st. 1941 (den ayr ı  
bas ım), S. 854. 

21 Y.K. S. 32. 
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Dinler Tarihi bakı m ı ndan ölü gömme âdetleri ve bu-

luntuları  da bu dönemin dini inançları na ışı k tutucu ma-

hiyettedir. 22  Ölülerin ş ehir içine veya dışı na gömülmesi, 
ölü ba ş larının belirli bir yöne do ğ ru konulmas ı  gibi 
hususlar kültürler üzerine dikkati çekmektedir. Bilhas-
sa ölülerin yanlar ına öteki dünyadaki hayatta gerek-
li olan kap kacak içinde yiyecek hediyelerle ölünün 
zâti e şyas ı , silâhları  veya ziynet e ş yaları  konuluyordu. 
Bazan da ölüler eski devirlerdeki geleneklere uyularak, 
Tilkitepe mezarlar ında olduğu gibi kırmı zı  a şı  boyası  ile 
yüzleri boyanarak, kan ı  çekilmi ş  yüzlere canl ı  bir ifade 
verilmek isteniyordu. "denildikten sonra dinler tarihi 
bakımından da önemli olan bilgiler bir defa bahis belir-
tilmektedir : 

"Bütün bu âdet ve ananeler Anadolu'nun kalkolitik 
çağ  sâkinlerinin muayyen formülleri teessüs etmi ş  bir dini 

inanca sahip oldukların ı  isbat etmektedir. Mezarlarda bu-
lunan hediyeler bu kavimlerin ölümden sonraki hayata 

inandıklarına iş aret etmektedir." 23  

Eski Anadolu dinleri hakk ı nda burada bilgi sunacak 

değ iliz. Bu ayr ı  bir konudur. Yaln ız onun belgeleri, onun 

bulgular', Anadolu'da yapı lan kaz ı larla ele geçmektedir. 
Hititliler ve diğ er toplumları n dinleri ne, inançları na bu-

topraklar sahne olmuş tur. Biz yalnı z baz ı  kaz ı  alanlarına 
iş âretle yetinece ğ iz. "Orta An adoludaki Eski Bronz ça ğı  
(aynı  zamanda-Bak ırça ğı ) ş ehirleri aras ında temsilcilik 

22 (Prof.) Dr. Tahsin Özgüç, Ontarihte Anadolu'da Ölü Gömme 

ı detleri, Ankara 1948. (Prof.) Dr. Tahsin Özgüç, Die Bestattungsbraeuc-

heim Vorges ıhichtlichen Anatolien, Ankara 1948. (Resimler ve Aharita-

lar mevcuttur.). 
(Prof) Dr. Sedat Veyis Örnek, Anadolu Folklorunda Ölüm, Ankara 

1971. 

23 Prof. Dr. Füruzan K ınal, Eski Anadolu Tarihi, Ankara 1962, S. 
33. 
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pâyesini" alan "Ali ş ar Kazı ları", Çorum çevresinde Ala-
cahöyük kaz ı ların ı  ancak ve burada 4 kültür döneminin 
geçtiğ ini (Kalkolitik, Bak ı r Ça ğı , Hitit Ça ğı , Post-Hitit) 
hatırlataca ğı z. Bu M.O. 2300 leri bulan mezarlar dik-
kati çekmektedir. Gene Orta Anadolu'da Tokat ilinde 
bulunan Horoztepe (Eski bronz devrinin son safhas ı -M. 
Ö. 2100 lere ait)24 de "Alacahöyük güne ş  kurslarına pa-
ralel kurslar" ın ve çok de ğ erli eserleri ıı , bulunu şunu 
zikredece ğ iz. 

"Büyük Hitit devletleri ıı in merkezi Hattusas olan 
"Yozgatla-Sungurlu aras ı ndaki Boğ azköy"de birçok bil-
ginler tarafından yap ı lan kaz ılar ve ç ıkarılan eserler dik-
kati çekmektedir. Bu kaz ı  sahaları  hemen Türkiye'yi 
kaplarcas ına zenginlik göstermi ş tir. Eski bronz dönemi-
ne ait eserleri ıı  bulunduğu Ankara'nı n ilcesi Polath ve 
Ankara'ya pek yak ın Ahlatl ı bel mevkileri, "Samsun civa-
rı ndaki Dündartepe", Van'da Tilkitepe, Erzurum da 
Karaz hep ara ş tırma alanlar ı  olmu ş tur. Bunlar ın uzun 
listelerini yapmak mümkündür.' Buralarda Dinler 
Tarihi bakımından da daima önemli bilgilere ula şı lmış -
tır:" Anadolu'nun Bak ırçağ  kıralhklardaki cemiyeti 
an.aerkli (matriarcal) aile gelene ğ ine sahip olduğu" ve 
"Ana Tanrı ça kültü'nün varl ığı "da dair belgeler orta-
ya çıkmış tır. "Kalkolitik ça ğda idollerle temsil edilen 
"Büyük Ana" kültünün. devam ım göster"mektedir. 
Ayrıca "Alacahöyük ve Horoztepe bo ğa ve geyik heykelcik 
leri de bir totemizm varh ğma i ş aret" eder say ılmış tı r.26 

Alacahöyük kurslarmda görülen "bo ğ anın erkek, 
geyiğ in diş i ulühiyeti temsil ettiğ i sanı lmaktadır. Bu 

24 Yukar ıdaki K.S. 42, 43. 

25 Y.K. S.49. da Bak ırçağ  denilen Eski Bronz dönemine dair Ana-

dolu'daki kaz ı ların adları  bir tabloda sunulmaktad ır. 
26 Y.K.S. 51. 
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husustaki bulgular ı  de ğ erlendirme i ş leminde tart ış ma-
lar gerekece ğ i tabiidir. Biz burada K. Bittel'in "bu kurs-
ları  bir güneş  kültü ile izah etmek isteme"sine i ş aret ede-
ceğ iz. 

"M.0.2. biny ı l baş ları ndaki eserleri gösteren Kültepe 
çağı " hakkında Kültepe belgeleri bilgi vermektedir. 

Yap ılan kazılarda bulunanlarla bulunmayanlar da 
dikkati çekiyor. Zira Ali ş ar ve Bo ğ azköyde, Kani ş "-te 
mâbed bulunamam ış tır. Figürin ş eklinde ufak ölçüde 
tanrılar, ve bunlar ın insan ş eklinde tasvirlerine rastlan-
maktadır. Dinler Tarihi bak ımından çok önemli, Kara-
höyük, Kültepe ve Bo ğ azköy'de bilunan Tanr ı  kabart-
ma ve figürler, Kültepe tabletlerindeki tanr ı  tasvirleri 
incelenme ğ e değ er. 

Bunlardan baş ka Asurlu tüccarlar tarafından Ana-
dolu'ya getirilen mahali Tanrı , inanç ve etkilerin izleri de 
görülmektedir. 

Kültepe kaz ı ları  ölü gömme adetleri hakk ındaki bilgi-
yi geli ş tirmiş tir. 

Prof. Füruzan. K ınal; "Kültepe, Ali şar ve Boğaz-
köy'de, Alacahöyük'te bulunan hayvan biçimli kaplar ın 
(Ryhton) Tanr ı 'ya sunulan içki kurban ı  ve muayyen 
ritlerle ilgili olduklar ına şüphe yoktur." demektedir. 27  

Zamanımızdan enaz 400 y ıl önceye giden ve Tanrı  
inanc ını  v.b. gösteren eserlerin birço ğu bugün Arkeoloji 
müzelerini zenginle ş tirmiş tir.28  

Burada ne (M.O. 2000 veya 1800-1200 e veya siyasi 
hayatlar ını  m.ö. 7. yüzyıla kadar sürdüren Hitit ne Frig 

27 Y.K.S. 81. 

28 Y.K. S. 190 v.d. 
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ya, Lidya, Hurri kültürünün merkezi Urartular, Van 
gölü çevresindeki v.b. üzerinde pek fazla duracak de ğ i-
liz. Bunlara dair eserler, kal ıntı lar, müzeleri doldurmak-
ta ve ara ş tırma alanlarını  zenginle ş tirmektedirler. Ana-
dolu'da ba ş ta, Güne ş  Tanrı s ı  inancı  ve bereket, zürri-
yet tanr ıçaları , bayramlar, dualar, din görevlileri, Ana-
dolu'nun kom ş usu yerlerden kar şı lıklı  dini etkiler ve bu 
kültürün Fenikelilerin de yard ı mıyle Yunanhlara etkisi 
nin seyri ve kaynaklar ı  üzerinde derinlemesine ara ş tır-
malar elbette birçok inançlar ın kaynak ve geli ş mesini 
daha fazla ayd ınlığ a ç ıkaracakt ır. 

Anadolu'da ortaya ç ıktığı  ileri sürülen kaya an ıt-
ları  sanat ının, Friglere, Asurlulara ve Perslere ne dere-
ce etki yapt ığı nı  gene bu topraklarda incelemek müm-
kündür. Hitit Kaya An ıtları  buna parlak bir örnek ol-
maktadı r. 

Alacahöyük kabartmalar ı  ve "Karabel, Gâvurkale, 
Hanyeri, Sirkeli kaya "an ı tların ı n M.O. 14 ve 13. yüz-
y ı llar arası nda olduğ u ve Ankara çevresinde Gavurkale de 
oturan Tanr ı ça figürü ve tap ınma sahnesi ve Erciyes, 
Hanyeri köyünün yak ınında Gezbeli'de bir kabartma 
"bir dağ  tanrı sı  üzerinde duran bir bo ğ a "29  ve Kayseri 
Develi ilcesinin İmamkulu köyündeki İ mamkulu anı -
tındaki kabartma f ırtına tanr ısnu ve da ğ  tanrılarını  
kabartmalar v.b. 3° dikkati çekicidir. 

Pek tabiidir ki muhtelif Hitit tap ınakları , türlü 
dini belgeler, Hititlerin milli tanr ılara, güne ş , ay, deniz, 
ocak, ate ş , ata tanr ılar!, yı ldız tanr ıças ı , temiz p ınar 
tanrı s ı , a şk ve sava ş , fırt ına tanrıçaları  Anadolu'da bu- 

29 Y.K.S. 193. 194. 

30 Y.K.S. 204, 207, 208, 219, 226, Hitit dinine ait çok önemli bilgi 
sunmaktad ır. 
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lunan Hitit dini için önemli belgelerdir." Bor çevresin-
deki İvriz Kaya an ıtında, sağ  elinde üzüm salkımları , 
sol elinde buğday ba ş akları  tutan bitki tanr ısmı  gör-
mek mümkündür. 

Manisa'da Sipylos da ğı  üzerindeki Hitit kabartma-
s ım gören Yunanhlarm bununla ilgili bir mitoloji uy-
durmalarm ı  anlatan, oniki çocuk do ğurduğu halde gü-
zelliğ ini koruyan bir kad ımn "Zeus'un zevcesi Hera 
ile boy ölçü şmeğe kalk"mas ı  üzerine "tannça'mn lu ş mı -
na uğ rayarak bir günde 12 evlâdm ı  kaybet"mesinin ver-
diğ i üzüntüyle ta§ kesilmesi ve" sadece gözlerinden mü-
temadiyen ya ş lar "akmas ı  efsânesi için Prof. Füruzan 
Kınal, bunun gerçe ğ i" üzerindeki Hitit hieroglif yaz ı -
lanyle bir Hitit eseri olduğunda ş üphe bulunmayan 
bu kabartmamn gözlerinden tesadüfen küçük bir kayna 
ğı n suları  sı zmakta idi "demekte ve " tabiat tesiriyle 
bugün çok bozulmu ş  bir halde olan bu kabartma, bizzat 
Pausanias' ın da söyledi ğ i gibi (III 22), belki de bir ana 
tanrıça veya bir p ınar tanrı ças ı  idi. Bütün Hitit kaya 
âbideleri gibi bu eser de bir hücre içine oyulmu ş tur 
ve zaman bakımından Büyük devlet zaman ına konul-
maktad ır." düşüncesine kat ılmaktadır 32 

Kubaba—Kibele Kültü: 

Kubaba—Kibele kültünün ya ş adtğ z sahne Eski Ana-
dolu olmu ş tur. 

31 Dr. O.R.Gurney, The Ritittes, Pelican Book 1961, 3. gözden ge-
çirilmiş  basım, S. 17, S. 128, Resim 1, 8,9, ve 132-169 a kadar devam eden 

Vux. bal Din'e aittir. Burada da ayr ı ca tanr ı  resimleri mevcuttur. S. 137, 

142, 143, ve 28 ve 29. foto ğ raflar v.b. Çok geni ş  kaynakları  (bibliyografya) 

içinde 221, 222. sayfalar Dine aittir. 

32 F. Kınal, Eski Anadolu Tarihi, Sf. 194 ve dayand ı 'gı  kaynak: 

H. Th Bossert, Altanatolien, S. 58. 
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Kutsal hayvan ı  güvercin olan, toprağı n ve bereketin 
anası  sayı lan tanrı ça" muhtelif devirlerde Büyük Ana 
( Magna mater ), Sibel, Kübele ve Kubaba gibi" adlar 
almış  bir anatanrı ça kültü birçok anı tlarda belirmektedir. 
Bununla ilgili semboller dikkati çekmektedir: Ayna ve nar 
gibi, Kargam ış  da ve Tabal'de Kubaba kültünün ya ş adı -
ğı  en önemli yerler olup, Mara ş  anıtlarında da Kubaba' 
nın kuca ğı nda bir çocukla tasvir edildi ğ ini anlıyoruz:" 
Phriglerin bu tanrıçayı  ana mânas ına gelen Ma ad ıyle 
buradan alm ış  olmaları  muhtemeldir. Phrig devrinde bu 
ilâhenin biri Pessinus (Ball ıhisar) da, di ğ er Efesos (Sel-
çuk) da olmak üzere iki mühim kült merkezi "bulundu-
ğum hatırlanacak olursa Anadolunun birçok toplum-
ların inançlar ındaki rolü ortaya ç ıkar. 

Prof. Füruzan K ınal, bir çok kaz ı  ve kahnt ıinlar, 
bulgular üzerinde çal ış malar yapm ış  yabanc ı  ve yerli 
araş t ırı cıları , bilginleri kaynak yaparak yay ımladığı  
kitab ının sonunda önemli baz ı  hükümlere ula şmaktad ır. 
Burada Dinler Tarihi bak ımından Türkiye'nin durumu-
nun de ğ eri yan ında, yanlış  bilinen bazı  gerçeklerin Prof. 
Ekrem Akurgal, Halil Demircio ğ lu, ve H.G. Güterbock' 
a dayanarak yap ılan aç ıklamalarla, de ğ iş tirilmesi gerek-
tiğ idir. Bunlardan birkaç maddeyi nakletmekte fayda 
görüyoruz. 

"3— Geç Hitit devrinde müzikle icra olunan eıyinlerde 
kullanı lan lirin menş einin batı  Anadolu olduğ unu yeni 
tetkikler ortaya koymu ş tur. 

4— Aslen Mezopotamyal ı  olduğ unu gördüğ ümüz Ku-
baba'nı n Phryg'ler vası tası, ile Yunanl ı lara geçtiğ ini ge-
rek Boğazköy Kybele'si, gerekse Efesos'ta bulunan meter 

33 F. Kınal E A T Sf. 269, dayand ığı  kaynak: Max Semper, Ras-

sen und Religionen, Heidelberg 1900, 1,5 .S. 277. 

34 Y.E. Sf. 270. 

99 



reliefi göstermektedir. Aym suretle bo ğa üzerindeki Te ş ub 
tasvirinin de Roma çağı na kadar yaşadığı  isbat edilmiş -
tir. 

5 — Hesiod'da anlatı lan Chronos efsânesinin aslı mn 
Hurri menşeli Kumarbi destanı mn te şkil ettiğ i meydana 
çıkm ış tı r." Böylece "Helen medeniyetinin be ş iğ inin eski 
Ş ark medeniyetleri olduğ u "ortaya konulmaktadı r: 

"Bu suretle dünya medeniyet tarihinin M ı s ı r, Mezo-
potamya, Anadolu gibi muayyen medeniyet merhalelerini 
idrak ettikten sonra, evvelâ Eolia ve İonia'da, sonra kı ta 
Yunanistan'da ve nihayet Roma'da olu ş unu tamamladı -
ğı  kendiliğ inden anlaşı lmaktad ır." 

Prof. W.M. Ramsay, Anadolu'nun Tarihi Co ğ raf-
yas ı , adlı  eserinde" Eski Küçük Asya Haritas ı "nda, " 
"muhtelif zamanlardaki yollar ı  göster"" dikten sonra 
"Asya ile Avrupa'n ı n arası nda bir köprü gibi uzanan 
Anadolu yar ı madası  tarihin baş langı cı ndan beri ş ark ile 
garbın harp meydanı  olmu ş tur. Bu köprüden! Ş arkın dini, 
san'atı , medeniyeti Yunanistan'a geçmi ş , yine bu köp-
rüden Yunan medeniyeti Makedonyal ı  İskenderin eliyle 
ş arkı  zapt ve teshir etmek,Asyayt ta Hindistan' ı n kalbine 
kadar değ iş tirmek üzere geri dönmü ş tür "demekte ve ilâve 
etmektedir :" Ş arkın garb ı  yenmek için yapt ığı  her te ş eb-
büste s ıras ı  ile Farslar, Araplar, Mongollar ve Türkler 
hep bu yoldan gelip geçmi ş lerdir. Onu ş ark ruhiyle 
garp ruhunun cenk meydan ı  yapan sebep memeleketin 
kendi tabii vaziyetidir.'"7 

35 Y.K. Sf. 281. 

36 Prof. W.M. Ramsay, Anadolu'nun Tarihi Co ğ rafyas ı , Çay. Mihri 

Pekta ş , ist. 1961, Sf: 22. Harita. 

37 Y.K. Sf. 23. Bu eserde eski ş ehirler, yollar, ve piskoposluklar 

geni ş  ş ekilde yer almaktad ı r. 
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Bu Anadolu'nun, "ön Asya ile Avrupa aras ında bir 
köprü olarak telâkki edilmesi" görü ş ünün. biraz daha 
açıklanmağ a ihtiyac ı  vard ır. Prof. Dr. Arif Müfid Man-
sel'in bu husustaki görü ş ü bir gerçe ğ in ifadesi olmakta-
dır: Mansel bu eserinde "En eski Devirlerden Ü çüncü 
Binin Sonuna kadar Anadolu" baş lığı  tı ltı nda : "Fakat 
Anadolu'nun, bu mütavass ı t mevkiine bakarak, yaln ız bir 
"köprü", yahut bir "geçit" olduğ unu sanmak doğ ru değ il-
dir. Çünkü coğ rafi bakı mdan bir kül olan Anadolu'da, pek 
eski devirlerdenberi, birçok kavimler yerle ş mi ş ler ve kendi-
lerine mahsus bir geliş me gösterecek olan birtak ım yüksek 
ve orijinal kültürler meydana getirmiş lerdir. İş te bu suret-
te Anadolu'da pek eski zamanlarda teessüs ettiğ i anla-
şı lan bir kültür geleneğ i bu ülkeye daha sonraları  gelen 
bütün kavimleri tesiri alt ı nda bı rakmış  ve buradaki kül-
tür geliş mesinin kavimler göçlerinden mümkün oldu ğ u 
kadar az müteessir olması nı  temin etmi ş tir."" demektedir. 

Prof. Mansel, "Anadolu kültürleri"nin yontma ta ş  
devrine kadar ç ıkarıldığı  ve yap ı lan paleolitik buluntu-
ların çok arttt ığı nı  belirterek Alman Preistuvar bilgini 
"K. Bittel'in 1934 de ç ıkmış  olalı  " Anadoluda Tarih 
öncesi Ara ş tırmaları" adh kitab ın.da, bu devir buluntu-
larma yalnız bir sayfa ay ı rabildiğ i, alman geologlar ından 
M. Pfannenstiel'in ise 1941 de bu ke ş iflere "Anadolu'nun 
Eski Taş  Devri Kültürleri " adl ı  ba ş h ba şı na bir kitap 
tahsis etti ğ i gözönünde bulun.durulacak olursa son 10 
sene için.de An.adolu'da tarih öncesi ara ş tırmalarmın 
ne kadar ilerlemi ş  olduğu kolayca anla şı l ır. Bunda Türk 
Tarih Kurumunun. yapt ırd ığı  ara ş tırmalarııı  büyük hiz-
meti olmu ş tur." (sf. 66) demektedir. Günümüze kadar 
geni ş leyen bilgin kadrosu ve kaz ı  ve ara ş tı rm.a imkân- 

38 (Ord.) Prof. Dr. Arif Müfid Mansel, Eski Do ğ u ve Ege Tarihinin 
Ana Hatları , ist. Ü. E. Fak. Yay. ist. 1945, Sf. 65. 66. 
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larının geli ş mesiyle elde edilen buluntular ve eserler 
gittikçe artmaktad ı r. 

Dr. Hâmit Zübeyir Ko ş ay, Ord. Prof. A. Müfid Man 
sel, Prof. Dr. Tahsin Özgüç, Prof. Dr. Nimet Özgüç, 
Prof. Dr. Ekrem Akurgal, Prof. Dr. K ı lı ç Kökten v.b. 
gibi bu alanda ün yapmış  Türk ve di ğer yabancı  bilginle-
rin gayretli çalış malarıyle yap ı lan kazı larla ilgili yayı n-
ları nda, Arkeoloji dergilerinde bol örnekler, Raporlar, 
inceleme konular ı  bulmak mümkündür. Arkeoloji der-
gilerine Dinler Tarihi bakı m ı ndan kısa bir bakış  dikkate 
sayan bilgiler sunabilir. Bunlardan sadece birkaçına de-
ğ ineceğ iz. 

Prof. Dr. Tahsin özgüç'ün "1958 Kültepe Kaz ı ları ' 39 
 Prof. Emin Bilgiç'in "Birkaç Yeni Urartu Kitâbe"" 

sinde önemli bilgi verilmekte, dindar bir k ıralı n" Urar-
tu panteonunun baş  tanrı s ı  Haldi'ye" ithafı na dair me-
tin üzerinde durulmaktadı r. Dr. Mustafa Selçuk Ar' ın 
" Tanrı ça iş tar ile İ lgili Ve Hitit dilinde Yaz ı lm ış  Bir 
Metin Hakk ı nda"ki incelemesi 41 , Rüstem Duyuran' ın, 
sonra İstanbul'a getirilmiş , Venüs heykelci ğ i v.b. 
hakkında "Çanakkale'de Eski Dardanos Ş ehri Yak ı -
nında Bulunan Tümülüs Hakk ında Ön Rapor" u42,  

Hıristiyanl ıkla ilgili kaz ılar, kilise kal ınt ılarına dair 
incelemeler Türk Arkeoloji dergisinde yer almak- 

39 Prof. Dr. Tahsin Özgüç, 1958, Kültepe Kaz ı lan, Türk Arkeloloji 

Dergisi, Sa. IX-I, Ankara 1959, Sf. 33-34. 

40 Yukarı daki Dergi. 

41 Dr. Mustafa Selçuk Ar, Tanr ıça I ş tar ile İ lgili Ve Hitit Dilinde 

Yazı lmış  Bir metin Hakk ında, Türk Arkeoloji Der gisi, Sa. Ix-2, Ankara 

1959, Sf. 34-37. 

42 Rüstem Duyuran, Çanakkale'de Eski Dardanos Ş ehri Yak ının-

da Bulunan Tümülüs Hakkında Ön Rapor, TAD. Sa. x- ı , Ankara 1960, 

Sf. 64-66. 
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tad ı r. 43  Arkeolog Mahmut Akok ve Hikmet Gür-
çay' ın "Yeralt ı  Ş ehirlerinde Bir İnceleme Ve Ye ş ilhisar 
ilcesinin So ğ anlı derede bulunan Kaya An ıtlar, Prof. Dr. 
Afif Erzen'in "Van Bölgesi Çavu ş tepe Kaz ı s ı " raporun-
da" Tapı nak Sahası " ve buradaki adakla, kurbanla ilgili 
2700 y ı l önceye uzanan buluntular dikkati çekiyor." 
Dr. Hâmit Zübeyr Ko şay' ı n muhtelif kaz ı  raporlara ve 
bulgulara, eski mezarlara dair verdiğ i bilgiler "Ku ş saray 
(Çorum) Sondaj ı" Türk Arkeoloji Dergisinde yer al-
maktad ır.' Gene Prof. Dr. Afif Erzen'in, "Van Bölgesi 
Çavu ş tepe 1968 Kaz ı sı 'nda tap ınak hakkındaki bilgi ile 
"Van ve Çevresininin Urartu Öncesi Yerle şmesine, muh-
temelen "Hurri Problemi"ne ışı k tutacak ve aradaki ka-
ranlık geçi ş  devri ilmi bir aç ı dan ele al ınm ış  olacakt ır." 46 

 düş üncesini dini inançlara kadar götürmek mümkündür. 

43 Mahmut Akok-Hikmet Gürçay Y.S. T.A.D. Sa. x ıv-ıv I-2, 1965 

Ankara 1967, 

44 Prof. Dr. Afif Erzen, Van Bölgesi Çavu ş tepe Kaz ı sı , TaD. Sa. 

xv-ı , 1966, Ankara 1968, Sf, 55-57. 
45 Dr. Plimit Z. Ko ş ay, Kuş saray (Çorum) Sondaj ı , TAD. Sf. 89-97. 

46 Prof. Dr. Afif Erzen, Van Bölgesi Çavu ş tepe 1968 Kaz ı sı , TAD 
Sa. xvıı - 2.1968, Ankara 1969, Sf, 77-90. 
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3- Keban Kazııları , Bulgular Ve inançlar: 

Kaban Araş tırmaları na dair incelediğ imiz 1968, ve 
1969 kaz ı ları, ve raporları  içinden konumuzu çok yak ı ndan 

ilgilendirenler üzerinde duracağı z." Pulur (Sakyol) Ka-
zı s ı  1968 ön Raporu"47nda görülece ğ i üzere, Bereket 
tanrı ças ı , Küçük İ dolü" ve Di ş i Tanrıça tap ınağı nda 

muhtemelen erkek Tanr ı  ve birkçok "adak e şya ve 
kült e ş yası  bulunmu ş tur." Bu çe ş it tap ınaklara Se-
ton Lloydun Beycesultan kaz ı s ında" rastland ığı nı  
söyleyen Hamit Zübeyir Ko ş ay, "Beycesultan tap ı nakla-
rı, (Eski bronz bronz çağı 2 ) MA. 3700-2900 olarak ta-
rihlendirildiklerini ve "Pulur tapı naklar:7"nm da "bu 
tarihlerden daha geç olama'yacakları nı  anlatmaktadı r. 

"Konya'n ın Çumra yan ındaki Çatal Höyük'ün 
geç neolitike -uzanan tap ınaklarında öküz ba ş ları  ile 
birlikte Tanr ı  ve Tanrıça kabartmalar' bulunmakta ise 
de bunlar ın kapsam ı  ve düzenleri Pulur'dakilerden hay-
li farkhd ır." diyen H.Z. Ko ş ay," Birlestikleri nokta doğ a-

sal din kavramları nı n hepsine hâkim olmas ıdı r" kanaa-

tindedir.49 

47 Dr. Phil. Hamit Znbeyir Ko ş ay, Pulur (Sakyol) Kaz ı sı  1968 On 

Raporu, 1968 Yaz Çal ış maları , Orta Do ğu T. Ü. Kaban Projesi Yay.I. 

Ankara 1970. Sf. 139-142. 

48 Y.K. Foto ğ raf 5. ve Sf. 141. 

49 H.Z. Koş ay bunu Mellaart, James Çatal Hiiyük, A Neolethic 

Town in Anatolia, 1967, yi kayrı ak olarak zikretmektedir. 
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Gene H.Z. Ko ş ay, Pulur ( Sakyol) Kaz ı sı , 1969, 
yaz ı s ında "Tapınak Olmas ı  Muhtemel Görülen Ocaklar" 
ve "Bereket tanr ı çası  ile eş ine ithaf olunduğ u" sanı lan 
tapı nakları n bulunduğ u odalarda ve çevrelerindeki oda-
larda bereket tanrı çası nın simgesi olan y ı rtı cı  ku ş  ka-
bartma resimleri bulunan küplerin ve diğer eserlerin 
sanat değ er büyüktür" demektedir." 

"... tap ınakların bulunduğu kat, M.O. 3 bin y ılla-
rına yakla şı yor." diyen H.Z. Ko ş ay, bu eserler hak-
kında şu bilgiyi vermektedir: 

"M.O. 2200 yı llarına do ğ ru Anadolu'da Subarlar 
hakimdi Daha sonralar ı  Hurri diye de alınacak olan 
bu kavim M.O. 2. bin y ı llarına do ğ ru Anadolu'ya s ı zan 
M.Ö. 1750 den itibaren büyük imparatorluk kuran Hi-
titlere medeniyet alan ında hocal ık et"mi ş tir, demekte 
ve "Hatti'lerin (Proto Hitit'lerin de Subarla ilgisi muh-
temeldir. M.O. 900 yı llarında Van'da hükümet kuran 
Urartu'lar da Hurrri dilinin bir lehçesini konu şuyorlar-
dı . Anadolu'da madeni ilk i ş leyen ve neolitikten miras 
kalan çiftçili ğ i ve hayvan yeti ş tirme ğ i geli ş tiren de bu 
kavimdir. Mezepotamya ve İ ç Anadolu ile ticaret yapa-
rak kültürlerin kayna ş mas ı nı  sağ layan Subarlara be ş e-
riyet çok borçlu dur." sözleriyle yaz ı sını  bağ lamaktad ır. 

Bu konularda muhtemelen son sözü söylemek müm-
kün değ ildir, daha Anadolu'da önemli kaz ı ları n yap ı la-
bileceğ i düş üncesindeyiz. Halen bütün Anadolu'da bulun-
nan dini eserlerin, birbiriyle etki ve bağ lantı larıyle sistem-
li ve mukayeseli olarak bir incelemenin bile yeterli dere-
cede yap ı lm ış  olduğ unu ileri sürmek kolay değ ildir. 

50 Dr. Phil, Hamit Zübeyr Ko ş ay, Pulur (Sakyol) Kaz ısı , 1969, 

Keban Projesi 1969 Çal ış malar ı , 0.D.T.Ü.Y., Ankara 1971, Sf. 100. 

51 Y.K. Sf. 101. 

52 Y.K. Sf. 101. 
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4- Anadolu'da Di ıı i Mimari: 

Boğ azköyde bulunan M.O. 2 bin y ı llarına uzuanan 
Hitit dini mimariside dikkate ş ayandır. Arkeolog Meh-
met 1. Tunay :" Anadolu'da dini men şei"nin 
hayli eskiye dayan"d ığı n ı , lökin "son senelerde yap ı lan 
Beyce Sultan kaz ı ları na kadar eski Bronz devrinde dini 
mimari ile ilgili herhangibir kalıntıya rastlanmadığı ,"nı  
ileri sürmekte ve bununla ilgili ş u görüş  belirtimektedir" : 
"Bu durumda Tanr ılarm henüz daha insan ş eklinde dü-
şünülınemiş  olmas ından ileri geldi ğ i sanılmaktadır. Fa-
kat Beyce Sultan'da mukaddes bir mahallin bulunmas ı , 
diğ er taraftan da Horoz Tepe kaz ılarında da yüksekli-
ğ i 20 Cm. nin. üstünde bulunan Ana Tanr ıça heykelci-
ğ inin bulunu ş u Anadolu'da dini rnimârinin ba ş ladığı nı  
gösterecek bugünkü delilerdir." demekte ve "Henüz 
daha bir yerde toplamp âyin yapmas ım bilmemelerine 
rağmen halkın geyik ve bilhassa Bo ğ a'ya totem olarak 
taptıkları  bilinmektedir."" dü şüncesini ileri sürmekte-
dir. Yeterince bulgular ve kaz ılar sonunda bu iddianın 
doğ ru olup olmadığı  kesinliğe kavu ş acaktır. Bundan 
başka her kutsal hayvan ı  bir totern mâbud gibi gör-
mekte tart ış may ı  gerektirir. Arka plânda bir Tanr ı  veya 
tannça'n ın. kutsal hayvan ı  ve sembolü ş eklinde bir tah-
lilde dikkate alinma ğı  gerektirir. Saraylar ın, tepelerin 

53 Arkeolog Mehmet İ . Tunay, Anadolu'da Dini Mimürinin Menşei 

Millâttan Onca 2 bin y ıllarına kadar uzamyor-Ilitit Dini mimarisinin en 

güzel örnekleri Bogazköyde bulundu, Tereüman 26 Şubat 1970. 
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ve ilâh veya ilahe çevresinin veya ufak ölçüde bir su-
tun, bir sunak veya kutsal tan ınan bir ş eklin çevresinin 
bir tap ınak ş eklinde kullanılmış  olması  mümkündür. 
Bu kısa aç ıklamadan sonra Mehmet İ . Tunay'm ince-
lemesine devam edebiliriz: "M.Ö.2. binin ba şı nda 
Anadolu'da hala Bronz ça ğı ndaki Beyce Sultan şüp-
heli mabedinden sonra bir mabed görülmemektedir. 
Aliş ar, Boğ azköy ve Kani ş  kaz ıları  bu tarihteki iste-
nen buluntuyu verememi ş  durumdad ırlar." Bulunan" 
büyük ve güzel saray binalar ında'." ibadetin yap ıl-
ması  ve kıraluı  ruhani ba şkan olarak görev almas ı  
görüşüne kat ılmakta "Fakat bir Kültepe tabletinde 
Urşu (Muhtemelen kuzey Suriye'de) mabedinin ya ğ lan-
mas ından" da bahsedildi ğ ine i ş aret etmektedir. El 
Ubeyd döneminde tap ınak bulundu ğuna değ inerek" 
Asurlu tüccarlar ın mabedi tanınmış  ol"ması  gerekece ğ i 
üzerinde durmakta "Fakat bu i ş  kolonide belki de yaln ı z 
ca küçük bir mihrap önünde görülmekte idi. "demekte-
dir. "M.O. 1800-1200 tarihleri aras ına rastalayan dev-
rede Hitit mimarisini görebiliriz. Hitit dini mimarisinin 
en güzel örneklerini Bo ğ azköy de meydana ç ıkarı lan mâ-
bedlerde görmekteyiz. Bundan ba şka Yaz ı lı  Kaya Aç ık 
Hava Illifıbedi ve Alaca Höyük kaz ı larından çıkanlarty-
le Hitit mabedlerinin muayyen bir istikamete göre yapa-
madıkları , plânın ihtiyaca veya arazinin durumuna gö-
re tatbik edildiğ idir." "Bu örnekleri en iyi şekilde Yaz ı lı  
Kaya'daki "B" mabedinde, Bo ğazköy'de "I" m ırtbedde 
görmekteyiz." 

"Zincirli, Kargamış , Til-Barsip, Hadatu, Gurana 
ş ehirlerinin hemen hepsinde aslan heykelleri ve ortos-
tatlar ile süslü Bit-Hilâni (Önü sütunlu a ş ağı  yukarı  
megaron tipinde) görülmektedir. 

Anadolu'daki bu büyük medeniyetin Frig'ler tara-
fından susturulmas ından sonra bazı, Frig merkezlerin- 
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deki, meselâ Gordion'da açık hava tapı nağı  şeklinde 
mâbedler görülmektedir." Eski dini mimarinin tarih-
çesi üzerindeki görü ş lerini özetleyen yazar : "M.Ö. 
VII. yüzytldan itibaren yine baz ı  mâbed tiplerinin or-
taya çıkt ıkları  görülmeğe baş lanır. Bunlardan Bay-
raklı , Larissa, Neandiria gibi Eolya bölgesinin şehirlerin-
de ortası  tek s ıra sütun dizili ve bölgeden ismini alan baş -
lıklarla süslü mabedler vardı r. Sart, Efes ve Didima gibi 
sonradan birer büyük Yunan merkezi olan şehirlerde ise 
.31.0.VII I. yüzy ı l sonu VI. yüzy ı l baş ları nda sunak-
mâbed arası  bir nevi açık hava tapı nakları  yap ı lm ış tır." 
demekte ve mâbed tarihçesine devam etmektedir: "ve 
/V. yüzy ıllarda önemli bir ş ehir olan İyonya bölgesinin 
arkeolojik istasyonlar ı , ismini bölgeden alan bir mâbed 
ş eklini ortaya ç ıkarırlar. İyonya tipli mâbedlerin. en iyi 
örneklerini Sart, Efes, Didima, Magnesida görürüz. İyon 
tipinin yamnda Yunanistan' ın İ sparta bölgesinden is-
mini alan Dor nizam ında Anadolu'da bu devrede tek bir 
örneğ i ile de olsa görmek mümkündür, Assos'daki 
Athena mâbedi, Fakat yine de İy on tipinden kendini 
tam olarak slytramaint ş  bir örnektir." Arkeolog yazar 
İyon mâbedleripin büyüklefini ş öy le s ıralamaktad ı r:" 
Efes, Artemis, Sart Artemis, I.idima, Apollon, Magnesia 
Artemis gibi misaller ile Yunanistan'daki Dor nizamm-
daki Erektion, güney Italya ve Sicilya'daki her iki ni-
zamda y ap ılmış  mâbedleri söyleyebiliriz. 

Roma devrinde ise, Yunan özelliklerinin bir devam ı, 
ş eklindeki dini mimari ancak yerini M.S. yüzy ı lda 
Panteon ile kilise ve cami tipi ibâdet ve yeni dini mimari 
anlayışı na terkeder." 54 görüş üyle makalesini sonuçlan-
dı rmaktadı r. 

54 Y.K. Makaleye bağ lı  olarak (Elaz ığ  ile Çemisgezek ilcesindeki 
Pulur ilöyüğü ve odalarının ibâdet yerleriyle dolu oldu ğuna ve Manisa ile 
Salihli ilcesi Sart harabelerindeki Artemis mâbedine dair mermer iki sütuna 
ve Anadolu'nun en eski Ana Tanrı çası  olan ve adma tap ınaklar yap ılan 
Kubaba'n ın resimleri bulunmaktad ır. 
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5— Yunanistan'a Kültür Ve Medeniyet Götüren 
Anadolular ve Kaz ılara Dair Tamamlayıeı  Bil-
giler: 

Ord. Prof. Dr. Arif Müfid Mansel, Maden kültü-
rünü Yunanistan'a götürenlerin kimler oldukları n ı  
tesbit etmenin mümkün oldu ğ unu belirtmekte ve elde 

edilen vazo ve di ğ er sanat eserlerinin teknik, ş ekil ve boya, 
süsleme bak ı m ı ndan "Truva bölgesi keramiklerine benze" 
diğ ini, "salçalıklara ise adalarda, bat ı  Anadolu'da 
ve hatta Mezopotamya'da rastland ığı nı  söylemektedir: 
"Ş uhalde keramik incelemeleri bizleri Anadolu'ya gö-
türmekte, Yunanistan'a madeni getiren insanlar ın Ana-
dolulu olduklar ına i ş aret etmektir."" demekte ve filo-
lojik ara ş tırmalara dayanarak ilave etmektedir: "... 
yer adları nı n Yunanistan'a Anadolu'dan, adalar üzerin-
den geçen kavimler tarafı ndan getirilmiş  olduğunda ş üp-
he b ı rakmamaktadı r... Fakat bu Anadolu insanları  
Ege'ye yaln ı z coğ rafya adları nı  getirmemi ş lerdir. Yunan 
dilindeki kültür hayat ıyle ilgili birçok sözcükler yaln ı z 
bu doğ u-batı  teorisini deteklemekle kalmamakta, ayn ı  za-
manda bu insanların yaş ay ış  şekli ve uygarl ık derecesi 
hakk ı nda da bir fikir vermektedir."" 

Prof. A. Müfid Mansel, bu yabanc ı  kavimler üzerin-
de durmakta:" Yunanlı lar, Ege bölgesinde kendilerinden 

55 Ord. Prof. Dr. Arif Müfid Mansel, Ege ve Yunan Tarihi, Tashih 
görmü ş  ve geni ş letilmiş  3. bask ı , Ankara 1971, Sf. 18. 

56 Yukarı daki Kanynak, Sf. 18. 
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önce birtakım yabanc ı  kavimlerin oturmu ş  oldukları nı  
biliyorlar, fakat Pelasg, Leleg ya da Kar olarak adlandı r-
dı kları  bu kavimler hakk ı nda açık bir fikre sahip bulun-
muyorlardı . Yunan tarih geleneğ ine göre Leleg'ler Anad.° 
luda Truva bölgesinde, Ege adaları 'nda, Orta Yunanistan 
ve Pelepnnes'in baz ı  yerlerinde oturmuş lar, Pelasglar 
ise Yunanistan'da geni ş  bir alana yayı lm ış lardtr; o 
kadar ki, bir zamanlar tüm Yunan ülkesi " Pelas-
giye" olarak gösterilmiş tir..." demektedir "... Pelasglar, 
sonraları  bazı  Yunan tarihçileri tarafı ndan genel 
olarak Yunanistan' ı n Yunanl ı 'lardan önceki halkı  ola-
rak kabul olunmu ş lardı r. Fakat Yunanlı ların, Leleg'ler 
ve Pelasg'ları n yan ı nda Kar'ları  da zikretmeleri 3. bin-
y ı l Ege halkyle ilgili etnik sorunlar ı, çözmek için çok daha 
önemlidir. Homeros destanlanndan İ lyada'da( 11,867 ) 
"kaba ( Yunancadan gayrı  ) bir dil konu ş anlar" olarak 
gösterilen Kar'lar Yunan tarihçisi Herodotos'a (1,171) 
göre Girit kı rah Minos zamn ı nda Ege adalanna egemendi 
ler; bunlar ancak sonraları  bu yerlerden Yunanl ı 'lar 
tarafı ndan çıkarı lm ış tı r..." Arif Müfid Mansel önemle,: 
ş uhalde 3 üncü biny ı lda bütün Ege bölgesine yay ı lmış  
olan ve aralar ında birtak ı m farklar göstermekle beraber 
esas itibariyle Kar'lar tarafı ndan temsil olunan kavimler-
rin, Lidyal ı 'lar Ve Likya'l ı larla birlikte, Boğ  azköy Hitit 
metinlerindeki Luvi, lerle ilgili olmalar ı  muhtemel bulunan 

"batı  Anadolu kavimleri" grupuna girdiklerini söyleye-

biliriz. Anadolu kavimlerinin 3 üncü biny ı ldaki batı  göç-
leri sanı ldığı ndan çok daha geniş  olmu ş , bunlar yalnız 

Ege bölgesini istilâ etmekle kalmay ıp, baz ı, coğ rafya adları -

n ı n yay ı lış  alanı nı n gösterdiğ i gibi, İ talya ve hattâ İ s-
panya'ya kadar uzannı tş lardı r."57 demekted ı r. 

57 Y.K. Sf. 20. 
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Yunan medeniyeti ve dini inançların ı  etki alt ına 
alan ve onlara türlü sanat, kültür ve inanç damgalar ım 
vuranların Finikelilerden başka Anadolukavimleri ol-
duğu görülmektedir. 

Anadolu'da Dinler Tarihi yönünden de önemli olan 
Çanakkale çevresi hakk ında belirtilenlerin dikkate alın-
ması  gerekir: 

"Anadolu'da 3 üncü biny ılda ş ehir olma eğ ilimini 
gösteren yerle şme yerlerinin yanında tahkimli ş atoların 
da bulunduğunu Çanakkale bo ğ azının giriş ine yakın bir 
yerde kurulmu ş  olan Truva ispatlamaktad ır. Burada 
19. Yüzyılda Almanlar tarafından yapı lan kazılarda 
üst üste in ş a edilmi ş  9 şehir bulunmu ş , Amerikalılar 
tarafından bundan yakla şı k olarak 35 y ıl önce modern 
metodlarla yürütülen tamamlay ı cı  araştırmalar sonun-
da ise her ş ehirde çe ş itli kültür tabakalar ının varhğı  
ortaya konmu ş , bunların aras ındaki bağ lar ve sıra 
saptanmış tır." 58  

"M.Ö. yaklaşı k olarak 3000-2800 aras ında yer alan 
bakır dönemi" Truva I ad ını  almakta ve "M.Ö. 2400 
den 2200e kadar gelen" tunç dönemi Truva II oldu ğuna 
göre bu yerlerin tarihçesi ve de ğeri anla şı labilir. 
Truva II den ele geçen toprak ve ta ş  idollerin" bir ta-
raftan Ege, di ğ er taraftan Orta Anadolu ve Ön Asya 
idolleriyle benzerlikler gösteren bu eserler bütün bu ge-
niş  alanda bir toprak ve tabiat tanr ıças ına tap ıldığı m 
bir kez daha ispatlamaktad ır."" Bu eserleri günümüzde 
Anadolu'da görüp incelemek ve kar şı la ş tırmah bir ş ekil-
de Dinler Tarihi geli ş melerini ayd ınlığ a çıkarabilmek 
mümkündür. Ölü gömme âdetlerine ait de belgeler or- 

58 Y.K. Sf. 23 
59 Y.K. Sf. 26. 

111 



taya ç ıkarılmış t ır." Turuva II kat ında mezarlara rast-
lanmamış tır. Yalnız bazı  evler de kiipler içinde çocuk 
cesetleri bulunmu ştur. 

Truva yöresinde Hanaytepe'de, daha güneyde Ba-
kırçay kenarında Yortan'da bulunan mezarlar bu bo ş -
luğu bir dereceye kadar doldunnaktad ır. Yortan'da is-
keletlerin küplerin içine konulmas ına kar şı lık Hanayte-
pede ölüler bacaklar ı  kannlarma do ğ ru çekik olarak 
(Hocker) basit çukurlar içinde yatmaktad ır.' 6° 

Prof. A.M. Mansel "Truva II ş ehir 'inin "ş iddetli 
bir yangın sonun.da harap ordu ğunu söylüyor ve sonuç 
olarak "gerek Truva'I, gerek Truva II kültürleri bir 
bütün. olarak kar şı mıza ç ıkmakta ve bunlar ı  vücuda ge-
tiren insanlar ın Anadolulu oldu ğuna şüphe bırakma-
maktadır."6' dedikten sonra "Bu kültür'ün "bir süre 
sonra Anadolu s ınırlarım a şı p "Ege Adalar ı  üzerinden 
Avrupaya geçerek S ırbistan içerlerine kadar (Vinça) ya-
yı lmış tır." demektedir. 

Anadolu'ya muhtelif göçlerden birisinin kökünü de 
2. binyılda "o zamanlar daha henüz tarih öncesi ça ğ lan 
yaş ayan Orta Avrupa'da aramak gereke"ce ğ ini belirti-
yor." Ikinci binyılda Truvaillann i ş gali altında bulunan. 
Balkan yar ımadas ının güney-bat ı  bölgelerine illirya-
lı 'larm girmesi üzerine yerlerinden oynat ı lan bazı  Trak-
kabileleri, en çok Brig'ler ya da Frig'ler Bo ğ azlar üze-
rinden Anadoluya geçerek bu ülkenin bat ı sında ve ku-
zeyinde oturan baz ı  cenkçi kavimlerin bunlara katil-
masıyle günden, güne büyüyen bir ç ığ  halinde Hitit 
devletine saldırmış lar, ş ehir ve kasabalar' yak ıp y ıka-
rak bu devleti ortadan kald ırmış lar" aynı  zamanda 

60 Y.K. Sf. 27. 
61 Y.K. Sf. 27. 

112 



Anadolunun etnik ve sosyal bünyesinde büyük de ğ i ş ik-

likler meydana getirmi ş lerdir. M.O. 1190 yı lından sonra 

Hitit'lere ait haberler ortadan kalkmaktad ır."62  diye 
Prof. Mansel, bu geçi ş in Suriye ve Filistin'i a ş arak "Mı -

s ır sınırlarına dayanad ığı nı" ileri sürmektedir. Dinler 
Tarihi bakımından da Anadolu böylece türlü göçler 
altında muhtelif dini kal ıntılara sahne olmu ş tur. M.O. 
12. yüzy ı lda Traklar, Dor'lar ve Akalar ın göçlerini 
görüyoruz 63  Bu göçler veya istilâlar devaml ı  olarak 
sürüp gitmi ş tir. (Helenistik ça ğ  v.b.) Biz burada önem-
li kalıntılar üzerinde duruyoruz. "Efesos' taki arkayik 
Artemis tap ınağı ' 64  "Miletos'ta Atena tap ı nağ t' 65, Didi-
madaki Apollon tap ınağı " ve "Bergamadaki Hera Basi-
leia" ve "Bergama yöresindeki Mamurtkale tap ı nağı ", 
"İyon etkisi alt ı nda kalm ış  bir Dor tapınağı  hakk ı nda 
Bergama'da yukarı  Agora tapı nağı  bir fikir vermektedir' 66 

 diyen Prof. Mansel 297 sayıh resimde görülen "Dor dü-
zeninden daha büyük bir rol oynayan İyon düzeninde 
yap ılmış  tap ınakların başı nda Miletos yöresinde Didi-
ma'daki Apollon tap ı nağı "m tanıtmakta ve Persler 
tarafından tahrip edildikten sonra M.O. 300 y ıhna doğ -
ru onarımına baş lanmış  ve "Efesos'taki Artemis tap ınağı  
kadar" büyük tutulan tapı nak "yüzy ı llarca üzerinde ça-
lışı lmasına rağmen bitmemi ş  olarak kalmış tı r." 67  

Prof. Mansel, Helenizm ça ğı nın ınâbedlerini, 
M.Ö.3 üncü yüzyılda yapılan "Sardes'teki Artemis", 
M.O. 2. yüzy ıl ortalar ına do ğ ru "Menderes- Magnesi' 

62 Y.K. Sf. 88. 

63 Y.K. Sf. 89, Resim 52, Harita 6. 

64 Y.K. Sf. 238. 

65 Y.K. Sf. 368 ve 371. 

66 Ege ve Yunan Tarihi, Sf. 530. 

67 Y.Kaynak Sf. 531,532, Tap ınaklar ın resimleri 297,298 dedir. (Ar 

temis ve Apollon tap ınakları ) 
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sında yap ı lmış  olan Artemis tap ınağı " gene 1V1.0. 3. yüz-
y ı lda "Kilikya'da Olba'daki (Uzuncaburç ) Zeus "tap ı -
nağı  ve diğ erlerini, sıraslyle anlatmaktadır." T.M.0.3. 
yüzy ılda bu Zeus tap ı nağı  gibi" Bergama Zeus sunağı " 
da zikrediliyor.69 

Be şeri, antropomorfik bir tanrı  anlayışı  yerine, 
ruhani ve tabiat üstü bir Tanrı, inancını  ileri sürenlerin 
de yaş adığı  yerler, Anadolu k ıy ı ları  olmu ş tur. 

Yun.an tabiat felsefesinin do ğuşuna, Milet, Efes, Berga-
ma gibi ş ehirler tan ık olmu ş lardır. Bir müddet sonra 
gücünü kaybeden eski Yunan &Izinin yerini Roma dini 
almış tı r. Birçok tap ınaklar ve heykeller bu dönemin dini 
tasavvurlarınt gösteren kalı ntı lardır. Bu iki &Izinin kar-
laş tı rı lmas ıyle "indo-jermen dinler arasındaki benzerlik 
ve farklar iyice belli ormaktad ır." Yunan ve Roma dini-
ne M.O. Avrupa'dan gelen Keltlerin ilkel dinleri ve do-
ğu Anadolu da ğ larında çok öneeleriden beri yerle ş en" 
bâzı  Iranlı  kabilelerin Zerdü ş t dinine bıraktıklaıı " et-
kiler eklenirse, hemen indo- jermen din tiplerinin her çe-
ş idini bu toprak üstünde buluruz. 

68 Y.K. Sf. 532, 533, 

69 Y.K. Sf. 548. 

70 Prof. Dr. Ammmarie Schimmel, Dinler Tarihine Giri ş , Sf. 6. 
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6— Artemis—Kibele—Ana Tanrı ça: 

Hemen bütün yak ın doğ uda olduğu gibi Anadolu'da 
da büyük ana tanrıça'ya taptnış  üzerinde önceki sayfalarda 
açıklamalar sunulmu ş tur. Burada onun ne derece büyük 
bir rol oynadığı na tekrar ve Artemis üzerinde durarak 
işaret edeceğ iz. Bu Ana Tanr ı ça'ya tapınma yerinden bir-
risi en önemlisi Efes ( Efesos ) idi. Burada yap ılan kazı -
larda toprak alt ından ç ı karı lan Artemis adl ı  güzel tan-
rıça'mn heykelleri, ana ilâhe tasvirleri, gene Anadolu'da 
yaş am• ş  olan diğer bir tanr ıçay ı  hat ırlatmaktad ır." 
Akdeniz çevresinde bin y ıllarca tutunmu ş  bir tannçaya 
Artemis belli bir süre, içinde ve belli bölgede verilen 
addır. Kayna ğı  Orta Anadolu'da bulundu ğu en son 
arkeoloji kaz ılarından kesinlikle anla şı lan ve genel ola-
rak Ana Tanrıça diye tammlanabilen bu Tanr ısal var-
lık Yunan din ve efsânelerinde Artemis ad ıyle" 71  anı l-
maktadı r. 

Artemis veya bu tip bir Tanr ıçaya ait kütt "Anado-
lu'dan Mezopotam'yaya, Suriye, Lübnan ve Filistin 
yoluyle M ı sır'a ve Ege adalartyle Girit'e kadar bütün Ak-
deniz k ıy ı larını  kapladığı  gibi, Yunanistan ve Italya'ya 
da yayı lm ış , ayrı ca kuzeyde İskandinav ülkelerine dek 
sokularak iz b ırakm ış tı r."71  Toprağı  verimliliğ i ve bere-
keti sebolle ş tiren böyle bir Tanrı çaya değ iş ik ad ve şekiller 
altı nda, değ iş ik bölgelerde tapı nı lm ış tır:" Çatalhöyük ve 

71 Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü, tat. 1972, Sf. 69. 
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Hactlar kazı lannda elde edilen bulgular ise Ana Tanrıça' 
nı n geliş mesinde ba ş langı ç noktas ı nı  Isa'dan önce 6500 
y ı lları na kadar indirmekle bu evreye ışı k tutmakta ve da-
ha sonraki aş amaların belli bir açıdan incelenmesini 
kolaylaşurmaktadı r. Efes'te bulun.an. Artemis heykelleri 
de Anadolu'nun yunanla ça ğ larmda bu tanrıça ıun 
aldığı  biçimi ortaya sermekle erken ta ş  çağı nda ba ş la-
yıp Roma imparatorluğunun putpereslikten H ıristi-
yanlığ a geçi ş ine kadar olan sürede tutarl ı  bir geliş meyi 
önlemek olana ğı m vermektedir."72 Yazar "Efesli Arte-
mis " üzerinde durarak mevcut bilgileri derleyip yan-
sıtmaktadır: "Efesos kaz ıları  sırasında bulunan. biri 
büyük, ikisi küçük üç Artemis heykeli arkeolojide oldu-
ğu kadar, dünya din. tarihinde de ç ığı r açmış tır. 
Çünkü çok memeli Artemis figürlerinden daha önce 
ortaya ç ıkıp Avrupa müzelerinde korunan tek tük 
örnekler var idiyse de, bu tanr ıça tipinin Efes'e özgü 
olduğu ve Efes'te yap ıldığı  kesinlikle bilinmiyor, yahut 
bilinse bile Ege tarihi ve sanat ına ışı k tutmak amac ıyle 
değ erlendirilmiyordu. Bugün bu Artemis heykellerini 
canh canh kar şı mızda görmekle, yalnız bu tanr ıçayı  
değ il onunla ilgili bütün. bir tanr ı  dünyasını , arkas ında 
da koca bir tarih ça ğı n! aydınlatabiliyor, gizli ya da ka-
ranlık kalmış  birçok biliırı sel sorunun çözümüne gide-
biliyoruz."73 

Artemision adl ı  tap ınakta Efesoslu Artemis'e 
tapnuldığı  üzerin.de durulduktan sonra şu önemli kar-
şı laştırma ve tarihçeye girilmektedir. Dinler Tarihi ba-
kımından Anadolu'nun ne derece de ğer ve önem ta şı dığı  
böylece bir defa daha kesinlikle anla şı lmaktadı r: "Efes'li 
Artemis'in kayna ğı  hiç ş üphe yok ki Anadolulu Tanr ı ça- 

72 Y.K. Sf. 70. 

73 Y.K. Sf. 73,74. 
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dı r. Sümerlerden önce varolduğ u Çatalhöyük kaz ı ları ndan 
anlaşı lan ve Sümerlerce Ma ya da Marienna, Hititlerce 
Kupapa, Kubaba ya da Hepa, Suriye'den Arabistan'a 
kadar olan bölgede Lat, Girit'te Rhea, Phrygia'da Kybele, 
Lykia'da Leto olarak adlandı rı lan bu büyük bereket tanr ı -
çasın ı n Efes'e ne zaman geldiğ i, orada Artemis adiyle 
kültünün ne zaman baş ladığı  kesinlikle saptanamazsa da, 
bu tannçanı n Phrygı a, Lydia Minoen Girit kültlerinin 
etkisi alt ı nda çeş itli evreler geçirerek yukarda adları  sayı -
lan tanrı çalardan ayrı ldığı  ve bugün Efes'te heykellerini 
gördüğ ümüz Efes'li Artemis biçimine girdi ğ i apaçıkt ır.774  

Artemis'in geli ş mesini zaman s ı ras ı  içinde incele-
leme güçlüğüne ra ğmen "arkeolojik bulgularla yaz ı lı  
metinlerin kar şı laş tırı lmas ından Efesli Artemis'in Isa'- 
dan önce II. bin y ılda Efes yöresine yerle şmiş  olduğu 
kanımına "varanlar mevcuttur. Bu derece Dinler Tari-
hini ilgilendiren bu konu üzerinde ayr ı ca durulmay ı  ge-
rektirmektedir. 

Kybele ad ındaki bu ana tanrıçaya o derece rağ bet gös-
terilmiş tir ki bunun etkisi ta Roma'ya kadar ulaşm ış tır. 
"Kybele'nin ta şı  Pessinus (Ball ıhisar) dan Roma'ya ge-
tirilmeyince Roma'da= Kartacahlar ı  yenemiyeeekle-
ri"75  bile ileri sürülmü ş  ve bu ta ş  M.O. 204 yıllarında 
Roma'ya getirilerek oradaki dinin merkezine yerle ş -
tirilmiş  ve benimsen.mi ş tir"" 

Ord. Prof. Mansel: "Phryg'lerin Anadolu'da öte-
den beri kökle ş miş  gelenekleri benimsemi ş  ve bunlar 
devam ettirmi ş  olduklarını , bunlar ın sanat ı ndan ziya- 

74 Y.K. Sf. 74. 

75 C. Ş akir (Dalikarnas Bal ıkçı sı), Anadolu Tanr ıları , İ st. 1962, 2. 
Basım, Sf. 88, 

76 Prof. A.S., Dinler Tarihine Giri ş ,Sf. 5,6. 

Prof. Ekrem Akurgal, Phyrgische Kunst, Ankara 1955, 107-109. 

117 



de dinleri gösterir. Bu dinin esas ını  Yunanl ı ları n ( Ky-
bele ) olarak gösterdikleri büyük Anadolu tabiat ileıhesi teş -
kil etmekte ve bu ikihenin, sevgili (Attis ) sonralar ı  Men) 
ile birleş mesi tabiata yeni bir hayat vermekte, sevgilisini 
kaybetmesi ise tabiat ın k ışı n uykuya dald ığı nı  temsil 
eylemektedir" dedikten sonra ş u bilgiyi sunmaktad ı r: 

"Bu dinde de, asyanik dinler oldu ğu gibi (Orgias-
tik)" törenler önemli bir yer almakta, müminler sarho ş  
olup delice dans etmekte ve hattâ vecde gelip kendilerini 
sakatlamaktad ırlar. Phryglere Anadolu'nun bu büyük 
ilâhe kültünün bu derece nüfuz etmi ş  olması  bunların 
orgiastik bir karakter ta şı yan. ibâdet ş eklillerini, (Sa-
basios)" ve Anadolu'da Kybele ye ink ılâp eden bir ta-
biat ilâhesini beraberlerinde Anadolu'ya getirmi ş  olma-
ları  ile izah olunabilir. Fakat Phryglerin: Anadolu'ya 
gelmesi ile men ş eleri bu ülkede ta ş  devrine kadar ç ık-
tığı  anla şı lan. orgiastik tap ınma ş ekillerinin çok daim 
canlı  bir safhaya girdiğ i inkâr götürmez bir hakikat,"!" 

Friglerin siyasi bakı mdan bağı nısızhklar ını  "kay-
bettikten sonrada büyük ildhe dinine sad ık kal" d ıklarını  
ve "bu dini köyden köye, kasabadan kasabaya giden" ge-
zici rahipler ve bu inancı n tutkusunda olanlar aracı lı -
ğıyle Anadolu'da ya ş ayan diğer toplumlara yaymağ a 
çahş m ış lardı r. 

77 Orgie (Yunan) a) eski: Baküs (içki ş enlikleri; b) cümbü ş  taş -

knabklar ı , içki ve ş ehvet ş enlikleri yapmak, sefahate dalmak. 

78 "Sabazios-Phrygial ı 'lar ı n inandıkları  bir tanr ı . Yunan'da= Dior 

ysos'u gibi, bu da insanlara ba ğ , bahçe yapmayı , öküz yeti ş tirmeyi ö ğ -

retti. Iyilik sever bir tanr ı  sayı lır. Sözde Zeus, bir y ılan ş ekline girerek 

Persephone ile birle ş ince Sabazios do ğdu. Anadoludaki eski bir inanış a 

göre, Sabazios da bir y ılan ş ekline girerek, kendi mâbedinin rahibelerinden 

biri ile birle ş ti de ondan çocuklar ı  oldu." Ş efik Can, Klâsik Yunan Mitolo-

jisi Sf. 310 

79 (Ord.) Prof. Dr. Arif Milfid Mansel, Eski Do ğu ve Ege Tarihinin 

Ana Hatları , /at. 1945, Sf. 186. 
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Prof. Mansel önemli olarak şu noktayı  belirtmek-
tedir: "Bu sü'retle bu din Anadolu'da uzun müddet tutu 
nabilmiş , Pessinus ve Ephesos gibi ş ehirlerde, ilâhenin 
mâbedi etrafında teşekkül eden rahipler devletleri uzun 
zaman varl ıklarını  koruyabilmi ş lerdir. Daha sonraları  
ise büyük ildhe kültü Yunanistan ve Roma'ya girmi ş  ve 
ve bu ülkelerde de önemli bir rol oynam ış tir."" 

80 Yukarıdaki Kaynak, Sf. 187. 
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7— Meryem, Hıristiyan Misyonerleri ve Konsiller: 

Ana tanr ı ça kültüne benzer bir geli şme ve etkinin. 
Meryem (Miryam) ş eklinde H ıristiyanlığ a geçiş ine ve ona 
Katolik, Ortodoks akidesince Tehotoks (Tanr ı  doğuran) 
denilmesine, evlerde, kiliselerde ona mahsus kö ş eler, 
heykeller resimler önünde ona dua edilerek, ondan 
dilekte bulunulmas ına heykellerin kerâmeti oldu ğuna 
inanmaları na iş aret etmek isteriz. Meryem'in Anadolu'ya 
geliş ine dair henüz en küçük bir ilmi delil mevcut olma-
masına, ayr ı ca İ sa zaman ında kilise, özel bir mâbed 
bulunmad ıktan ba şka daha birkaç yüzy ı l kiliseler ya-
pımına giri ş ilmediğ i halde, Panaya Kapulo veya Efes 
çevresinde bir rahibenin gördü ğü rüyaya dayanarak 
bir Kutsal Meryem Evi ihdas ı  ş üpheyi misicip bir misyo-
ner plânımn, turizm arkas ında öne sürülmü ş  maksath 
ve siyasi bir olay olarak görülmesini gerektirecek 
deliller mevcuttur. Bir ara Meryem'in mezar ı  gibi bir 
iddia ile ortaya ç ıkı ldığı  hat ırlanacak olursa meselenin 
içyüzü çesinlikle anla şı labilir. Zira 1950 Y ı lında Papan ın 
bütün katoliklerce uyulmas ı  gereken akidiesine göre 
Meryem, asli Fuça sahip de ğ ildir, dolayı sıyle ölümsüz 
olup eti ve kemiğ iyle gökyüzüne k ıyam etmi ş tir, onun 
bir mezar ı  bu akide ye göre asla bahse konu olamaz. 

Meryemi 431 y ı lı nda Efes Ruhanileri Tanrı 'nın 
anası  olarak tanı maktaydı lar. Esasen Efes çevresinde ana 
tanrı ça Kibele gibi Artemis inanc ı  daha önce belirttiğ imiz 
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gibi bir tapı nama konusu idi. Hı nstiyanlığ a geçen bu 
çevredeki toplum bu defa Meryem'in tanr ının anası  ola- 

, rak tanı nması  için Efes Konsilini toplad ı lar. Meryem'in 
tanrının anas ı  olmayıp Isa'nın anas ı  olduğunu ileri süren 
428-431 yıllarında İ stanbul Patriark ı  olan Nestorius 
derhal aforoz edilerek M ı sır'a sürülmü ş  ve Meryem'in 
Tanrı  doğ uran (Teotakos) adı  yani Tanrın ı n anası  adı  
resmen bu konsilde kabul edilmi ş tir. Bu olay Anadolu 
toprakları  üzerinde bugün harâbeleri bulunan Efes'te 
olmu ş tur. Esasen Hıristiyanlığı n baş langıçta geliş me 
sahalar ından birisi de Eski Anadolu olmu ş tur. Burada 
ilk hıristiyanlar, eski kahnt ılar ve etkileri de sürdürerek 
kendi anlayış  ve yorunı larma göre bir biçim vermek is-
temiş lerdir. Bunun en tanınmış  örne ğ i Tarsus'ta do ğ -
muş  olan "hellenistik-yahudi" cematinden gelen luris-
tiyanlığı  kendi düşüncesin.e göre geli ştiren Paulus 
Kı l,rıs ve Yunanistan'da dola şmış  50 yıhndan 53 
yılına kadar üç y ıl müddetle Efes'te ya ş amış tır. Sonra 
Yunanistan ve Kudüs'e gitmi ş  ve nihayet Roma'ya 

< ula ş mış , fakat orada öldürülmü ş tür. Isa'nın ölümünü 
müteakip hıristiyanlığı  kendi verdi ğ i ş ekil içinde yayına 
ğ a çalış mış , dolaşmakla yetinmemi ş  o zamanki ad ıyle 
Galataya (Ankara Çevresi) mektuplar göndererek H ı -
ristiyanh ğı  yaymağa giriş miş i. Misyoner arkada ş ları  
ile örgütler kurmağ a yönelmiş  ti 

Sinoplu Markion M.S. 150 de ilk önce kendi aç ı sına 
uygun bir Incil derlemeğe çal ış mış tı . Bunun üzerine 
kilise günümüzdeki Incil metinlerini derleme, toplamak 
zorunda kalmış tır... 

Hıristiyanliğnı. önemli toplant ıları , Iznik, Efes ve 
Üsküdar konsilleri olmu ş , buralarda Kilisenin önemli 
akideleri benimsenmi ştir. hanın ş ahsiyeti, Meryem'in 
mahiyeti ve üçlemenin (teslis) esaslarm ın ne olaca ğı  
üzerinde hep In ı  konsillerde durulmu ş tur. 
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Kayseri, Ürgüp, Ni ğ de çevresinde H ıristiyanlığı n 
mistik akımı  oralarda eskiden ya ş ayan H ıristiyan ila-
hiyatçı  ve rahipler taraf ından yap ılmış tır. M.S. 4. yüz-
yıldan baş layarak 10, 11. yüzy ıllarda artan rahip koloni 
leri, papas ş ehirlerinin kal ıntıları  günümüze kadar gel-
miş  halen görülen, incelenen sahalar aras ında yer al-
mış tır. Böylece Bizans kilise ve kahnt ıları  üzerinde dur-
mak Türklerin tarih boyunca gösterdikleri insani dav-
ranış  ve toleransla mümkün olmu ş tur. 

Güney-Do ğu Anadolu'da eski münferit kiliselerin 
sayıları  fazla olmayan kalıntı  ve müritleri ya ş amakta-
tadır. Süryani kilisesi v.b. gibi. 

M.S. 270-280 yı lında kurulan ilk milli kilise olan 
Ermeni kilisesi, kendi gelenekleri içinde geli ş erek, Hı -
ristiyanhk tarihinde önemli bir mevki alm ış tır. 

Bilhassa Nev ş ehir ilinin, Ürgüp ilcesinin Göreme 
bucağı ndaki, Bizans'da öneminden 10,11. ve baz ıları  
12, 13. yüzy ıldan kalm ış  olan kayalara oyulmu ş  yakla- 
şı k olarak 365 kilise ve bu kiliselerin baz ı s ındaki duvar 
resimleri, freskler, dikkat ve ilgi çekmi ş tir. Bu resimler 
ortaça ğ  Bizans sanat ımn örneklerinden say ılmaktadı r. 
Birer manast ır durumundaki kiliselerdden karanlik, 

Çarıkh kiliseleri en önemli ve ünlülerindendir. 

Türkiye'de serbest bir ş ekilde ibâdet ve faaliyet-
lerine devam eden kilise ve okullar ı , muhtelif H ıristiyan 
mezheplerini inceleme imkan ını  vermektedir. 
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8— islâmiyet, Din Fenomenolojisi, Din Sosyolojisi: 

Anadolu'ya bilhassa 11. yüzy ı lda akınlar, büyük 
göçler halinde Türkler tarafından büyük yerle ş meler 
olmu ş , 1071 y ı lı nda açı lan Anadolu kap ı sı ndan geçen 
büyük, kesif bir nüfus, Anadolu'yu tamamen kültür ve sa-
nat eserleriyle de kaplayarak bir yurt edinmiş lerdir. İslâ-
mi mâbedler, slâmi eserler yavaş  yavaş  bütün Türkiye'yi 
kaplamış tı r. İslâm dinini inceleme bak ı m ı ndan Türkiye 
ayrı ca büyük bir önemi haizdir. Dinler Tarihini bu bakı m 
dan ilgilendiren bir çok eser bu topraklar üzerinde bulun-
maktadı r. 

Türkiye ıı .üfusunun % 98 ini te şkil eden. İ slâm ço-
ğunluğunu gözleme ve inceleme için yaln ı z Dinler Tarihi 
değ il, Din Fenomenolojisi ve Din Sosyolojisi balumm-
Janda çok elveri ş li zengin kaynaklar mevcuttur. 

Anadolu üzerinde muhtelif islâm mezhepleri ya-
nında, ş ii, Bektâ ş i, Alevi fırkaları  da dikkati çekmekte 
dir. Ayrı ca nıuhtelif tarikatlar ve mistik ş ahıslar ve 
bu mutasavvıfların varl ığı , önemle üzerinde durula-
cak ve ş ehir ş ehir incelenecek de ğ erdedir. 

Görüldüğü üzere Türkiye hem kal ıntı lar, hem kaz ı -
lardan elde edilen bulgular hem de üzerinde ya ş ayan. di-
ni toplumlar bakımından dikkate ş ayan bir inceleme 
konusu olmaktad ı r. 

Üzerinde birçok inançlarm geçti ğ i ve kalıntıların 
yaş adığı  Türkiye Din. Fenomenolojisine malzeme te şkil 
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edecek kadar bollukta bir k ıymete sahiptir. Dini etno-
loji yönünden çok ilgi çekicidir. Gerek tarafım ızdan" 
gerek Prof. Abdülkadir inan, Ali R ıza Yalg ın, Hamit 
Z. Ko şay, Halit Bayrı , Ş akir Ülkütaşı r82  ve Prof. Dr. Or-
han Ac ıpayamlı , Prof. Dr. Veyis örnek" ve di ğer bilgin- 

81 Hikmet Tanyu, Ankara Ve çevresinde Adak Ve Adak Yerleri, ile 

Türklerde Ta ş la ilgili İnançlar, ve Türklerde Da ğ la İ lgili İ nançlar, 

Dinlerde Ve Türklerde A ğ açla İ lgili İnançlar (Yay ınlanacak)... 

82 Türk Folklor Ve Etnografya Bibliyografyas ı , I. Ankara 1971. 

Başlıca eserler: Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Ş amanizm, Ankara 

1972, İ kinci Baskı . 

Abdülkadir inan, Makaleler Ve incelemeler, Ankara 1968. 

Abdülkadir inan, Hurafeler Ve Men şeleri, Ankara 1962. 

Ali Rıza Yalg ın, Cenupta Türkmen Oymaklar ı , Adana 1939,5 Cilt. 

Ali Rıza Yalg ın, Anadolu'da Türk Damgalar ı , Bursa 1943. 

Dr. Hamit Zübeyr Ko ş ay, Ankara Budun Bilgisi, Ankara 1935. 

Mehmet Halit Bayr ı , Halk Adet Ve İ nanmaları , İ stanbul 1939. 

Mehmet Halit Bayr ı , İ stanbul Folkloru, İ stanbul 1947. İ kinci ba-

sımı  yapılmış tır. Ş akir Ülkütaşı r, Cinler Ve Periler, HBH Sa 28, ve Sinop 

Ve Çevresinde Cin ve Perilere dair Halk İnanmalar ı , Bart ın Gaz. 

396-398. sayı lar. 16 Mayı s- M. Ş akir Ülkütaşı r, Sinop Çevresinde Sıhhat 

Hakkında İnanmalar, HBH. Ş ubat 1935, IV /45 (203-207) 

Ş akir Ülküta şı r, Türkiye Etnografya Ve Folklor Sözlü ğü Üzerine 

Bir Kalem Tecrübesi, İ stanbul 1937. 

M. Ş akir Ülkütaşı r, Türk ve islam Gelene ğ inde Ağaç, Ankara 1963. 

Bu zatlar ve di ğ erlerinin kitap ve makaleleri hakk ında daha geni ş  
bilgi için, Adak ve Taş la ilgili kitaplarımızın kaynaklarına (Bibliyograf-

ya) bakmam. 

83 Prof. Dr. Orhan Ac ıpayamlı ; Türkiyede Do ğumla İ lgili Adet ve 

İ nanmaların Etnolojik Etüdü, Erzurum 1961. 

Orhan Acıpayamh; Anadolu'da Nazarla İ lgili Baz ı  Âdet ve İ nanma-

lar, Dil ve Tarih-Co ğrafya Fak. Fergisi C. xx, Sa. 1-2, Ocak -Haziran. 

Orhan Acıpaya ınh; Türkiye'de Ya ğmur Duası , Dil ve Tarih-Co ğ raf-

ya Dergisi, C. xxu, Sa 3-4 1964'den ayr ı  basım. 

Prof. Dr. Sedat Veyis Örnek; Sivas ve Çevresinde Hayat ın Çe ş itli 
Safhalarıyle İ lgili Batıl inançlarm ve Büyüsel i şlemlerin Etnolojik Tetkt-

ki, Ankara 1966. 

(Prof.) Dr. Sedat Veyis Örnek: Anadolu Folklorunda Ölüm, Ankara 
1971. 
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ler tarafından bu konuya yarayı cı  malzeme derlenmi ş  
ve tahliller, terkipler yapı lm ış  ve yap ı lmaktadı r. 

Prof. Dr. Annemarie Schimmel : "Din sosyolojisi 
bakımından, Anadolu'da antik devirde te ş ekkül eden. 
mister cemaatleri, Yunan. Felsefe okullar ı , hıristiyan. 
rahiplerin. organizasyonlar ı , müslüman tarikatlar, son-
ra da bütün bu te ş kilâtın devletle münasebetleri, 
mürş id ile mürid, ö ğ retmen ile ş âkirt aras ındaki müna-
sebet - bütün. bu dini' dünya âlimlere, sosyolojinin he-
men. her sahas ında pek zengin. bir ham madde vermekte-
dir.'"4 demekte ve din psikolojisi bak ımından da 
"yüzlerce h ıristiyan (aziz) ve müslüman (evliya), bir 
yanda Yunus ve Mevlâna gibi büyük mutasavv ıflarm 
eserleri, dini iç tecrübelerin muhtelif taraflar ın! tanıyıp 
öğ renmek için. gayet k ıymetli kaynaklard ır." düş üncesi-
ni belirtmektedir." 

Etnografya müzesi, Eski Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi gibi geçmi ş  dini akı mlart gösteren eserlerle do-
ludur. Mevlâna, Yunus, Hac ı  Bekta ş :, Veli, Hac ı  Bay-
ramı  Veli Anadolu'nun ya ş ayan ünlü kiş ileridir. Seli-
miye, Süleymaniye, Sultan Ahmet, Bursa Ulu Cami ve 
yüzlerce tarihi câmiler, türbeler, ziyaret ve adak yerleri 
Türkiye'de büyük bir zenginlik te ş kil etmektedir. 

84 Prof Dr. Annemarie Schimmel, Dinler Tarihine Giri ş , Ankara 19- 

1955. Sf. 7. 

85 Y.K. Sf. 7. 
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9— Kahntdarla ilgili Hıristiyan Propaganda ve Mis-
yonerlik Çalış malar ı : 

Bu in.celememizde Türkiye'nin dinler tarihi ba-
kımından, ilmi çahşma ve araş tırmalarına çok elveri ş -
li oluşuna i ş aretten sonra önemli bir nokta üzerinde 
dikkatle durmam ı z gerekiyor. 

İ lmi araş tı rmalar, zahmetli gayretler ve masraflar 
sonunda ortaya çıkarılan kiliseler, mabedler üzerinde 
siyasi hareketler cereyan etmekte, türlü merkezlerden yö-
netilen Hı ristiyan misyoner te ş kilâtları  bunlardan kendi 
gayelerine göre azami fayda sağ lamağ a çalış makta dı rlar. 
Hernen o çevrelerde rahipler, papaslar daimi, bazan geçici 
geçici olarak görevlendirilmekte ve bu gibi yerler çevresinde, 
yan ı nda-bilhassa turist gelme mevsiminde-imkân nisbe-
tinde genel âyinlere giriş ilmektedir. S ı ralar, rahleler ve 
masalar getirilerek seyyar kiliseler vücuda getirilmektedir. 

Bununla da yetinilmeyerek H ı ristiyanlığı  yaymak 
üzere o çevrelerde bro ş ür, kitap dağı tmaları  göze çarpmak-
tadı r. 

Daha önceki tarihi bir tarafa bırakı larak yalnız In-
ristiyanlıkla ilgili tarih ve olaylar ele alı narak Efes böl-
gesi âdeta ikinci bir Kudüs haline getirilmeğe çalışı lmak-
tadı r. Selçuk'taki Saint-Jean kilisesini de kapsayan bu 
faaliyet merkezi üzerinde k ı saca durmam ız gerekiyor. 

Türkiye'deki kitap ve ansiklopedilerde de çok za-
man yanh ş  ve eksik ş ekilde bu bölge üzerinde durulmak 

126 



tadır. "Türkiye Ansiklopoedisi"nden buna örnek olarak 
bazı  noktaları  alacağı z: Bir resmin altı nda: "Efes, tarihi 
harabelerin yanında, Meryem Ana'n ın evi ile de dikkati 
çeker. Yukar ıda, Bülbüldağı 'ndaki Hz. Meryem'in y ı llar-
ca yaşadığı  evin içi görüliiyor' 86  denilmektedir. Y ı llar-
ca yaşadığı  denilmektedir ki, buralara geldiğ i hakk ında 
henüz ciddi bir delil mevcut de ğ ildir. 

Gene ansiklopedide Efes ş öyle tanıtılmaktad ır: 
"Hz. Meryem burada yaşamış  ve ölmü ş tü. Bunun 

için Su tarihi yer Hıristiyanlığı n hac yeri oldu."" Bu 
baş lık altında, Roma ça ğı nda Efes ş ehrinin nüfusunun 
200000 kadar oldu ğu, 24,500 ki ş ilik 66 kademeli aç ık 
hava tiyatrosu bulundu ğu, helenistik çağ  tiyatrolar ı -
nın en ünlülerinden olduğu, anlat ılmakta ve devam edil-
mektedir: "Gene Efes civar ında Eshab- ı  Kehf (Yedi 
Uyurlar) ma ğ aras ı  gösterilmektedir. Helenistik devir 
mabetlerinin en ünlülerinden biri olan Artemis (Diana) 
mâbedi, Efes'tedir. Bizans ça ğmdan kalma en mühim 
eser, Büyük Jüstinyanus'un VI. as ırda yapt ırdığı  Ayios 
İ oannis kilisesidir. 6 kubbe ile örtülmü ş  olan mabet, 130 
metre uzunluğundadır; planı  haç ş eklindedir; bugün 
harabe halindedir."" 

Ansiklopedide Efes'te bulunan Türk eserlerinden 
de bahsedilmekte ve bunlar ın içerisinde "en muhte ş emi, 
Aydınoğ lu İsa Bey'in "Mimar Ali tarafından 1375 te 
yaptığı  cami'nin. "Beylikler ça ğı  Anadolu Türk eser-
lerinin en güzel örneklerinden biridir" denilmektedir." 

Efes hakkında ş öyle devam edilmektedir: "Efes 
Arkeoloji müzesinde, Efes harabelerinde ve kaz ı larında 
bulunan değerli eserler toplanmış tır. 

86 Hayat Türkiye Ansiklopedisi, 1. Bas ım Sf. 201. 
87 Y.K. Sf. 202. 
88 Y.K. Sf. 202. 
89 Y.K. Sf. 202. 
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Bunların başı nda 3.30 metre boyundaki I. asra, yani 
Romal ı lar çağı na ait Artemis heykeli, alt ın yaldızla kap-
lı  baş ka bir Artemis heykeli, gene bir Roma eseri olan 
Apollon heykeli, Amazonlar Lâhdi, Venüs heykeli, ge-
lir." 

Bizim burada üzerinde bilhassa ilim nam ına durmak 
istediğ imiz Meryem hakk ı ndaki iddialardı r. ş u naklede-
eeğ imiz noktalar sanki bir ilmi gerçekmi ş  gibi Türkiye'de 
kabul ettirilmiş  ve muhtelif Türk Ansiklopedilerine ka-
dar bu yanlış lar, hakikatmiş  gibi hem de övünçle-yer al-
m ış tı r: 

"Fakat Efes'e zamamm ı zda cihan şümul ş öhret 
kazandıran, Panayakapulu'da Meryem Ana Evidir. 
431 yılında Hz. Meryem kilisesinde toplanan H ıristi-
yan konsili, burada Hz. Meryem'in ya ş adığı nı  ve öldü-
ğünü kabul etmi ş tir. 1896 da Papa, buras ını  Hıristiyanh 
ğı n mukaddes yerlerinden biri, son zamanlarda da H ı ris 
tiyan hac makam ı  olarak ilân etmi ş tir. Her sene 15 A-
ğustos'tan sonraki ilk pazar günü, İ zmir Ba şpiskoposu' 
nun. baş kahk etti ğ i bir dini merasimle, hac âyini yap ı l-
makta, dünyan ın her taraf ından binlerce H ıristiyan. 
gelmektedir. Bülbülda ğı 'ndaki Hz. Meryem'in evi ş i-
fâh sarl ınakta ve 1VIüslümanlar taraf ından da ziyaret 
edilmektedir. Bülbülda ğı , Selçuk kasabas ına 9 kilomet-
re, Izmir'e 81 Km. mesafededir; yüksekli ğ i 420 metredir 
Bu süretle Efes'in H ıristiyan dininin belli ba ş lı  mukad-
des yerlerinden biri say ı larak, çevreye milletleraras ı  
çapta bir turizm card ı lığı  temin etmi ş tir ve bu canl ılık 
gittikçe inki ş af etmektedir.”9° 

Biz konunun. Meryemle ilgili iddialar üzerinde tu-
rizm yönüyle de ğ il ilim, hakikat ve deliler yönüyle ilgili 
olarak kısaca birkaç noktay ı  aç ıklamağ a çalış acağı z. 

90 Y.K. Sf. 202. 
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Demek ki yukarıda da görüleceğ i üzere 431 y ı lına 
kadar burada yaş ayıp öldüğü kabul edilmeyen Meryem, 
400 y ı l kadar sonra hangi delil olduğ u belirtilmeden bura-
da yaş ayıp öldüğü kabul edilmek istenmi ş ? 

431 y ı lında Efeste'ki konsilde İsanı n tabiatı  üzerin-
de tartışı lm ış  ve Meryem'in Theotokos (Allah'', Do ğ uran) 
ünvanı  ona verilmiş tir. Bu ünvan Nesturi mezhebi tara-
fından kabul edilmemi ş tir." 

Bizans' ın Patri ğ i olan Nestorius (380-451) bu ün-
yana ve Arien'lere kar şı  tartış ma da bulundu, onlar ın 
görü ş ünü reddetti. Bu sebeble din dü şmanı  ilan edilerek 
çöle sürüldü.92Efes konsilinin kararları n ı  kabul etmeyen ve 
Meryem'in "Allah do ğ uran" ünvanı nı  almasını  reddeden, 
Nestilriler, Isa'nı n gene iki tabiat', olduğunu, hem büsbü-
tün insan, hem de büsbütün ili& tabiatı" olduğ unu ve Mer-
yem'in yaln ız bu insan tabiatı n ı  doğ urduğ unu ileri süren 
kilise, Urfa'dan İ ran'a, Türkistan'a, Çine kadar yay ılmış  
ve 13. yüzy ıla kadar bu yerlerde etkisini göstermi ş tir." 

Efes Konsilin de Meryem evinden de ğ il İsa'nı n iki 
tabiatı  ile (Tanrı  ve insan) Meryemin Tanrtn ı n anası  
( Theotokos, Gottesgebaererin, Dei genitri, Mutter Gottes" 

91 Prof. Dr. Aıı nemarie Schimmel, Dinler Tarihine Giri ş , Ankara 

1955, Sf. 253. 

92 Ansiklopedik Sözlük, C.3. Sf. 1438. 

Efes (Ephesos)un "Eski ça ğ da, Batı  Anadolu'da 12 iyon ş ehrinin en 

ünlüsü olduğu, "M.Ö. tam bir iyon ş ehri olan Efes, s ırayle Lidyal ı 'ların, 

Persler'in, Atinalıların, Kimmerler'in istilnsma u ğradı . "14. Yüzyılda Ti-

mur tarafından al ınan Efes önceleri bir liman ş ehri iken alüvyonlar yüzün-

den dolarak ş ehir denizden geride kalıyor. En parlak ça ğı nda nüfusu 

3000000 i aşı yor. Artemis tap ınağı  Efeste bulunuyor ve dünyan ın yedi 

harikasından birisi sayı lıyor, diye Ansiklopedik sözlük'ün 1. c. 586. sayfa-

sında bahsedilen yerde "Meryem Ana'da bir süre burada ya ş amış tı" deni-

liyor. 

93 A. Schimmel, D.T. Giri ş , Sf. 203. 
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ünvan ı  benimsenmi ş tir. Meryem'in benimsenmesi, ona 
tapın ı lı r derecede saygı  gösterilmesi ve ona dua edilmesi 
ve dilekte bulunulmas ı, uzun bir tarihçe içinde değ işerek 
ve geli ş erek devam etmi ş tir. Luther'in yaptığı  reform 
hareketiyle Meryem inanc ı  ve bağ lı lığı  Katolik ve orto-
dokslardan çok farklı  bir hale getirilmiş tir.94 Bu Meryem 
kültü olarak Katolik ve Ortodoks kilisede benimsenmi ş -
tir.95 İ lmi ansiklopedilerde onun hakk ı nda Efes konsilin-
de yaln ı,z yukarda bahsettiklerimiz görü ş ülınüş  ve böylece 
bir Meryem Kültü doğmu ş tur. Yoksa iddia edildi ğ i gibi 
onun orada öldüğ ü v.b. bahse konu değ ildir. Ayr ıca biraz 
aş ağı da Papalığı n resmen Meryem'in ölümsüzlü ğ ü aki-
desini arzedeceğ iz. 

New York, Episkopal Kilisesi Umumi Teoloji 
uzmanı  Thomas J. Bigham, Bakire Meryem üzerinde 
durmakta 96, ve Mariolatry hakk ında bilgi sunmakta-
dır." Meryem Kültü hakk ında Presbiteryan Kilisesi 
Ministeri Allen Cabanis kültün tahlilini yapmakta h;ç-
birisi Meryem'in Efes'te ya ş adığı na ve öldii ğ iine temas 
etmemektedir." 

Hangi Yabanc ı  Ansiklopediyi açsak ayn ı  bilgileri 
göreceğ iz.. 

94 Prof. A. Sshimmel, Y.K. 

95 Buna dair ilmi kaynakların hiçbirinde Meryem'in Efes'te ya ş ayıp 

öldüğü iddias ı  mevcut de ğ ildir. Filistin'de ya ş adığı  görüşü hâkimdir. 

Religionen Geschihte Und Gegenwardt, S. 

ve Die Kleine Enziklopaedie, 2. Cilt Zürich 1950, S. 117. deki kaynaklar 

önemlidir. 

96 Thomas J. Bigham, Virgi ıı  Mary, Encyclopedia Of Religion, New 

Jersey, 1959, Sf. 814. 

97 Thomas J. Bigham, Mariolatry, Encylopedia Of Religion, New 

Jersey 1959, Sf. 469. 
98 Allen Cabaniss, Mary, Cult of, Encyclopedia of Religion, New 

Jersey 1959, Sf. 473. 
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Prof. Alferd Bertholet, taraf ından Meryem'in 
takdisi, ona perestiş , doğ umu ve gökyüzüne ç ık ışı  ( Mari-
enfeste) hakk ı nda 99  ve Meryeme taparcas ına bağ lı lık 
ve onun Yoahim ve Anna'dan do ğ umu ve onun Marangoz 
Yusufla evlili ğ i , Theotokos ( Tannyt do ğ uran-Gottes 
gebaererin ), Tanrı  anası  durumu hakk ında 431 de Efes-
te karar alı ndığı na dair bilgi veriliyor. Fakat Efes'te 
yaş ayıp öldüğ ü hakk ında hiç bir bilgi sunulmuyor. ı oo 

Prof. Annemarie Schimmel; Meryem'e Efes konsi-
linde "Allah' ı  doğuran "lâkabı  verildikten sonra "ileihi-
yatçı lar, Meryem Ana'n ı n her günahtan mâsum olup, 
hattâ asil suça müptela olmadığı nı  ileri sürmüş ler ve 
bundan ötürü, ölüme de mâruz kalmad ığı n ı  istidUil etmi ş -
lerdir. Oldukça erken, Meryem Ana'ya gösterilen ihti-
ram liturjide hususi bayramlar, hususi dua ve ilâhiler 
ş eklinde geni ş  yer tutmu ş tur, bilhassa Do ğu kilisesi 
(Ortodokslar) kendisine gayet derin bir hürmet göster-
mektedir. Protestan kilise, Meryem Ana'ya İsa'nı n an-
nesi olarak ihtiram etmekle beraber, ona ait bayramların 
hemen hepsini kald ırmış tı r. En eski zamanlardanderi, 
Meryem Ana'yt temsil eden resimler, Onun ş erefine ya-
zılan ş iirler bütün kilisede yay ılmış tı ; kerâmet gösteren! 
Meryem heykelleri, Meryem Ana'n ı n tecellileri bilhassa 
halk dininde gayet büyük bir rol oynamaktad ır.', ı o ı  

"Asli suçtan doğ umdan itibaren serbest olan yegâne 
insan, yine Katolik akideye göre Meryem Anad ır. Bunun 
içindir ki yeni akideye, dagmaya nazaran, ölümü görme-
den göğe ç ıkm ış tı r. 

99 Prof. Alfred Bertholet, Wörterbuch der Religionen, Stuttgart 

1952, Marienfeste, S. 299. 

100 Y.K. Marienverehrung, S. 299. 

101 Annemarie Schimmel, Dinler Tarihine Giri ş , Sf. 178, 179. 

102 Y.K. Sf. 220, 221. 

5 , 102 
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Bilindiğ i üzere Hı ristiyanlığ a göre "yeni doğan ço-
cuk bile" asli, suça sahiptir. Ş ayet vaftiz olmazsa cennete 
giremez. ( Katolik Akitle) Fakat Meryem do ğ uş tan asit. 
suça (Yani ;Idem ve Havvadan soyaçeki ınle gelen suçlu-
luk ) sahip değ ildir. Asti suça. sahip olmayan ölümsüz-
dür, ölüm suçun cezas ı dı r. Binaenaleyh Meryem, asit 
suça sahip olmadığı ndan ölmemi ş tir. Iş te h ıristiyan akide 
böyledir. 

Bu önemli noktay ı  biraz daha aç ıklayacağı z. 
Papa XII. Pius katolik kilisesinin başkan ı  olarak, Mer-
yem'in etiyle, kemi ğ iyle ölümsüz olarak gökyüzüne ç ık-
tığı nı  1950 y ı lında resmen ilân etmiş tir. Bu duruma gö-
re Meryem'in mezar ı n ı  iddia etmek H ıristiyanlık esas ına 
uygun değ ildir, yanlış tı r. "3 

Meryem'e dair muhtelif bayramlardan b ı rıs ı  de bu 
15 A ğ ustos'ta Gökyüzüne etiyle, kemi ğ iyle, yani cismiyle, 
çıkt ığı  tarihtı r. Diğer bayramlar, doğ uma 11. yüzy ı ldan-
beri 8 Eylül, gebe kal ışı  8 Aralık v.b. ) 104 

Protestanlar bu bayramları  kutlamazlar. Buna rağ -
men bundan habersiz olan resmi kuruluş lar, Meryem 
Evi denilen yeri, mâbedi Protestan devlet adamlarına 
hem de 15 A ğustos gibi zamanlarda ziyaret ettirmeğ i iş in 
esas ı nı  bilmeden ifa etmekte, ilmi pot k ı rmaktadırlar. 

Efeste'ki bu yerin kurulmas ı  için uzun zaman art 
maksatla mücadele eden Doğu kilise, Ortodoks kilise ileri 
gelenleri, Izmir'deki katolik liderlerden de faydalan ıp 
iş birliğ i yaparak çalış m ış lardı r. Bunu Meryem Mabedi 
gibi kullanılan yerin duvar ına bir levha ile övünerek 
aç ıklamaktan çekinmemi ş lerdir. Halbuki papal ık Mer- 

103 Prof. Dr. Wilfried Nale, Wörterbuch der Religionen, München 

1960, Mariae Rimmelfahrt, S. 298. 

104 Y.K. Marienfeste, S. 299. 
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yemin' ölmeden gökyüzüne ç ıktığı m ilân etmi ş tir. "1870 
senesinde tebliğ  edilen Vatikanl ı  itikadlara göre, Papa, ex 
catedra ( Yani kilisenin reisi s ıfatıyle ) bir ferman buyu-
rursa, yanı lmaz. Yeni bir itikad, yeni bir akide yarata-
bilir. (bak. 1950 de Meryem Ana'n ı n göğe çıkmas ı  hak-
k ı nda neş redilen akide )? Eski zamanlarda bu hususta 
bir konsilin iş birliğ i lüzumlu görünürdü.'"° 5  

Ancak eski kilise 15 A ğ ustos'ta öldüğünü sanı rdı , 
Papalık bunu değ iş tirdi. Buraya Meryem'in geldiğ ine 
ve ya şadığı na dair Dinler Tarihi bilginlerince hiçbir id- 
diada bulunulmamış tı r. Aksine Filistinde ya ş adığı na 
dair ilmi deliller güçlüdür. 

Bütün bu belirttiklerimize ve Papa 12. Pius'un 
1950 yılinda Meryem'in mezar ının olmadığ 'ı , onun cis-
miyle göğe ç ıktığı  kararına ve resmi kilise akidesin.e 
rağmen, dogmas ından sonra di ğ er bir papannı. (VI. Paul) 
Türkiye'de Meryem Mezar ı (?) nı  ziyaret etirmesi ve 
onun oraya götürülmesi en basitinden bir bilgisizlik ör-
neğ i olmuş tur. 

Meryem zaman ı ndan kalma bir kilise olmas ı  da müm-
kün değ ildir. Zira bu çağ larda Hıristiyanlık yasakt ı , giz-
lice evlerde ibişidet edilirdi. Ancak yüzy ıllarca sonra "Kos-
tantin (306-337) devrinden itibaren, artık din serbestli- 
ğ ini (324) kazanan hı ritiyanlar hususi ibadetgâhlar 
bina etmeğe baş lamış lardır.',106  

İlmi hakikati arzetme ğe çalış tık. Hâlen bu çevrede 
özel rahipler görevlendirilmekte, büyük, gösteri ş li ayinler-
le bir ortaçağı  havası  vücuda getirilmektedir. 

Ürgüp'e yak ı n Göremedeki kaya kiliseleri çevresinde 
de turist mevsiminde özel olarak gönderilmi ş  rahiplerin 
faaliyeti gözden kaçmamaktad ı r. 

105 Prof. Annemarie Schimmel, Dinler Tarihine Giri ş , Ankara 1955 
Sf. 141. 

106 Y.K. Sf. 146. 
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Mersin çevresinde de bir taraftan Dinler Tarihi 
bakımından önemli eserler yan ında bu tarihi eserleri 
din ve siyasi maksatlarla sömürme çabalar ı  dikkati çek-
mektedir. Tarsus'ta Hz. Isa'nı n yakın ve çok faal müri-
di ve hıristiyanlığı n önemli misyoneri Paulus'un doğ -
duğ u ve ya şadığı  bilhassa hıristiyan yay ı nları  içinde 
belirtilmektedir. Onun ad ını  ta şı yan ta ş  bir kemer, kap ı  
durumundad ır. Ş ehir içinde Paulus kuyusu denilen yer 
yakınında ünlü Hıristiyan azizinin do ğduğu ileri sürül-
mektedir. 

Tarsus'tada Hıristiyanlığı n ilk dönemlerinde putpe-
restlerden kaç ıp, bir ma ğarada köpekleriyle 300 y ıl 
uyuduğu ileri sürülen 7 ki ş inin "Eshab-ı  Kehrin. ma-
ğ aras ı  bulunduğu ileri sürülmektedir... 

Dinler Tarihi bak ımından çok zengin olan ve de-
ğ erli ara ş tırmalarla ancak bir k ısmı  ortaya ç ıkarılan 
eserlerle Türkiye' çok önemli bir de ğ ere sahiptir. Bunun 
yan ı nda Kilise, Hı ristiyanlık ve Bizans'la ilgili eserle-
rin tarihi hüviyetleri dışı nda art niyetli, siyasi ve misyo-
nerlik çalış maları  ile sömürülme gayretlerinin bo ş a çıka-
cağı nı  tahmin etmek mümkündür. Bütün bunlarla da, 
olumlu veya olumsuz olaylarla da Dinler Tarihi için 
Ti,irkiye'nin ne derece önemli bir mevkii oldu ğu bir defa 
daha ortaya çıkm ış  bulunmaktadı r. 

İ lmi çalış maları n yanı nda bu siyasi ve misyoner, 
emperyalist çalış ma ve gayelere biz burada k ısaca iş aret 
etmi ş  oluyoruz.w7 

107 E. Kırş ehirlio ğ lu, Türkiye'de Misyoner Faaliyetleri, Bedir 
Yay, 1st. 1963. 

x Enver Baytan, Ihristiyanla ş tırma Te şkilâtına Cevap, 1st. 1964. 

x Enver Baytan, H ıristiyan Misyonerleri Nas ı l Çalışı yor, 1st. 1965. 

x Prof. Dr. Mustafa Haliç% Dr.Phil. Ömer Faruk, islâm -ülkelerinde 

Misyonerlik ve Emperyalim, Çeviren: Osman Ş ekerci, 1st. 1968. 

x Türkobah Osman Erkmen, Garp Hizmeti -Lozan ve Wiesbaden 

Mektupları , Ankara 1973. 
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10— Ankara Anadolu Medeniyetleri (Arkeoloji) 
Müzesindeki Baz ı  Eserler: 

Türkiye, Dinler Tarihi bak ım ı ndan da baş tan baş a 
bir tarih hazinesidir. ş aheser Camiler, minberler, mih-
raplar, minareler ve türbeler, eski dini mabedler, tarihi 
harabeler, peygamberlere, evliyalara, azizlere dair yerler 
birçok şehirleri kaplamaktadı r. Eski dini kalıntılar, tür-
lü inançlar ve mezhepler incelenme ğ e elveri ş li durumuy-
le Türkiye üzerinde hâlen devam etmektedir. Ba ş ta 
İ slam dini olmak üzere di ğer dinler üzerinde ara ş tır-
malar yapmak mümkündür. Dini folklor, dini etnoloji 
malzemeleri çok boldur. Bilhassa Arkeoloji müzeleri 
çok zengindir. Burada herbiri üzerinde geni ş  ş ekilde 
duracak de ğ iliz. Yalnız bir örnek sunaca ğı z: 

Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri (Arkeolojoi) 
Müzesinde Dinler Tarihi bak ımından ş u eserler dikkati 
çekmektedir: 

Çatalhöyük'te bulunan, Neolitik devirden, Ana 
Tanrıça heykel ve heykelcikleri, Hac ılar'da bulunan, 
Kalkolitik devirden, Ana Tanr ı ça figürinleri, heykelcik-
leri, Canhasan'da bulunan, Kalkolitik devirden Ana 
Tanrıça heykelcikleri, Alacahöyük B mezar ından, Eski 
Tunç devirden gümü ş  ve bronzdan tanr ı  sembolleri, 
gene eski tunç devirden, Alacahöyükte A mezar ından 
ele heçen bronz tanr ı  sembolleri ile alt ın süs e şyaları , 
Alacahöyük'te mezarlarda bulunan bronz, gümü ş  tan-
rı  sembolleri, elektron.dan tanr ı  sembolleri, bronz 
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idoller, Hasano ğ lan'da bulunan, alt ın kaplamah elek-
tron ana tanr ıça heykelci ğ i, Karao ğlan Etiyokuş u'nda 
bulunan gen.e eski tunç devrin.den. kalina hayvan. 
figürleri ve idoller, Semayük'te bulunan mer-
mer idoller, Ahtahtberde bulunan. P.T. idoller, III. 
Aliş ar döneminden, Beycesultan ve Kültepe'de bulu-
nan. (Su mermerinden. idoller), Eski Hitit döneminden 
inandık'ta bulunan, Mukaddes odada tanr ı  heykelciğ i, 
Urartu döneminden, Alt ıntepe'de bulunan kanath cin-
ler, ı dilcevaz'da bulunan figürinler, Frig dönemin-
den, Boğ azköy'de bulunan Kybele heykeli (Vitrin Nu: 
122), muhtelif dönemde, Gordion'da bulunan Kybele 
heykelcik ve kabartmalar ı  (Vitrin 123), gene Frig 
döneminden Ankara'da bulunan Kybele kabartmas ı  
(Vitrin 124), Geç Hitit döneminden, Etlik-Ankara'da 
bulunan Kybele kabartmas ı ... 108 

İstanburdaki Arkeoloji müzesi °°9 ve Tii ı kiye'deki 
diğ er Arkeoloji ile ilgili eserleri toplayan müzelercle Din-
ler Tarihinde yer alan muhtelif inançlara dair birçok bul-
gular mevcuttur. 

Grek ve Romen dinine ait kal ı ntı lar pek fazladı r. 
İslâmi eserleri toplayan müzelercle görülmeye sayan eser-
ler büyük bir zenginlik göstermektedir. Türk- İ slâm Eser-
leri müzesi ve etnografya ile ilgili müzeler dikkati çekici 
değer de eserlere sahiptir. 

108 Arkeloji (Anadolu Medeniyetleri) müzesi Listesi. ve:  

Prof. Dr. H.G.Güterbock, Ankara Bedesteninde Bulunan Eti Müze- 

Büyük salonunun Kılavuzu, Çev. (Prof.) Dr. Nimet özgüe, Istanbul 
1946. 

Raci Temizer, Ankara Arkeoloji Müzesi, Ankara 1966, Sf. 6, 7, 11, 

12, 13, 21, 28, 33. 
109 Istanbul Arkeoloji Müzeleri Resimli Rehber,- Sumer, Akat, 

Asur, Babil, Hitit, Eski Mı sır ve Arabistan Eserleri Kolleksiyonlan. 1st. 
1955. 

(Bu kitapta muhtelif kavimlere ait tanr ı  resimleri vardır.) 
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Anohin, A. V., 35 
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Andrian, Ferdinand Von, 8 
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Ankara, 51 
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B 

Bâbil, 6 
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Bâki, Edip Ali, 49 
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Berg, Weiser, 8 
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Bogren (Kutsal Yer), 69 
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Boyabat, 70 
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Büyü, 77 

C 

Can, Ş efik, 45, 46, 52, 53, 54, 57 
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Dünyan ın Orta Da ğı , 43 
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E 
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Ekrem Re ş it, 48 
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