den 450 m. yükseklikte olup, Akhisar’a 17 km.
Manisa’ya ise 69 km. uzaklõktadõr. 2000 yõlõ
nüfusu 459 ki$i olup, Sivas ve Tunceli’den
birkaç hane göç almõ$tõr. Göç edenler de Ale"
vî’dir. Köyün büyük kõsmõ %mam Rõza koluna
ba!lõdõr (&ahan, 2005: 9).

MAN!SA !L! AKH!SAR
!LÇES! YATA"AN
KÖYÜNDE EVL!YA KÜLTÜ

Gürol Pehlivan
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ÖZET
Manisa ilinin Akhisar ilçesine ba!lõ Yata!an, bir Ale"
vî köyüdür. Köy, Saruhano!ullarõ zamanõnda ya#adõ!õ
dü#ünülen Yata!an Mahmud Sultan’õn türbesi etra"
fõnda kurulup geli#mi#tir. Burada 1826 yõlõnda kapatõ"
lan bir Bekta#î zaviyesi oldu!u bilinmektedir. Köy, 20.
yüzyõl ba#larõnda ikiye ayrõlmõ# ve Sünnetçiler adõnda
yeni bir köy kurulmu#tur.
Çalõ#mamõz burada yaptõ!õmõz alan ara#tõrmasõna da"
yanmaktadõr. Köy çevresindeki yatõrlar incelenmi#,
ayrõca köyde yapõlan ritüellerde evliya kültünün izleri
tespit edilmeye çalõ#õlmõ#tõr. Bu ritüellerde, çok belir"
gin bir Hz. Ali kültü ile karõ#õk bir hâlde, evliya kül"
tünün izleri görülmektedir.
Bu çalõ#mamõzla, inceledi!imiz köy ile yöredeki Sünnî
köyler arasõnda, velîye inanç hususunda temelde fark
olmadõ!õ tespit edilmi#tir. Her iki grubun uygulama"
larõnda görülen farklõlõklar ise, tarihsel devirler içinde
olu#mu# kimi törensel de!i#imlerin bugünkü #ekilleri"
dir.
Anahtar Kelimeler: Manisa, Yata!an, Evliya Kültü,
Hubyar Sultan Oca!õ, Yata!an Mahmud Sultan.

Köyün
Bizans
devrindeki
adõ
Karapavli’dir (Gökçen, 1950: 47). Köyün
Saruhano!ullarõ zamanõnda Yata!an Mahmud
Sultan’a vakfedildi!i bilgisi ileri sürülmektey"
se de (Müderriso!lu, 1956: 12; Can, 1997: 80)
bu görü$, tam olarak kanõtlanamamaktadõr.
Çünkü bu görü$e mensup olan Müderriso!lu
ve Can’õn, 1371 tarihli Revak Sultan vakfiyesi
$ahitleri arasõnda yer alan &eyh Osman"õ Rumi
o!lu Mahmud Dede’yi Yata!an Mahmud Sul"
tan olarak kabul etmelerinin bilimsel bir kanõtõ
yoktur (Uluçay, 1940: 28). Osmanlõlar zama"
nõnda Gördük kazasõna ba!lõ köyün daha son"
ra vakõf durumu iptal edilerek tõmar hâline
getirildi!i; ancak sonrada eski statüsüne ka"
vu$tu!u görülüyor.1 Nitekim zaviye olarak
varlõ!õ sonraki yüzyõllara ait belgelerde de
açõkça görülmektedir (Müderriso!lu, 1956: 13"
14). 1826 yõlõnda Yeniçeri Oca!õyla birlikte
kapatõlan Bekta$î tarikatõna ait mal ve araziler
de müsadere edilmi$tir. %$te bu müsadere es"
nasõnda Yata!an Köyü’nde bulunan ve Yata"
!an Baba Zaviyesi olarak anõlan dergâhõn
1354,5 dönüm tarla ve ba!õnõn oldu!u kayõtlõ"
dõr (Telci, 1997: 35, 41"43) Bizce köyün bir Bek"
ta$î zaviyesinin hemen yanõnda kurulmasõ,
günümüzde varlõ!õnõ sürdüren pek çok yatõrõn
köyde bulunmasõnõ açõklamaktadõr. Muhteme"
len bu zaviyenin etrafõna gömülen $eyh ve
dervi$ler yatõr olarak kabul edilmi$, bunun
#########
Uluçay, 1946: 71"72; bu arada Can’õn Yavuz Sultan
Selim’in Yata!an Baba’ya Saruhano!ullarõ’nõn temlik
etti!i yeri geri aldõ!õ (s. 87), ifadesinin hatalõ oldu!unu
belirtelim. Çünkü belgede açõkça vakfõn Yavuz’dan
evvelki bir zamanda mensuh oldu!u kayõtlõdõr. Bu
mensuhluk da muhtemelen Fatih Sultan Mehmed’in
vakõflarõ iptal etmesi uygulamasõyla ilgilidir. Fatih’in
bu uygulamasõ için bkz. %nalcõk, 2000: 130"131.
1

Giri#
Yata!an Köyü, Manisa’nõn Akhisar ilçesi"
ne ba!lõ bir Alevî köyüdür. Deniz seviyesin"
#########
Celal Bayar Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatõ
Bölümü, Halk Bilimi Anabilim Dalõ.
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sonucu olarak da köy örne!ine az rastlanacak
kadar çok sayõda yatõr barõndõran bir kült
merkezi olmu$tur.
Yukarõda co!rafî ve tarihî durumundan
kõsaca bahsetti!imiz köy hakkõnda evliya kül"
tünü tahlil etmeyi amaçlayan bir çalõ$ma yap"
tõk. Türk halk Müslümanlõ!õnõn evliya kültü
merkezli olu$u gerçe!i bu sahaya dikkatimizi
yo!unla$tõrmamõza sebep te$kil etmi$tir. Nite"
kim Ahmet Ya$ar Ocak:
“Hangi nedenle olursa olsun, daha önce de
söylendi!i üzere, Türk halk $slamõ’nõn temel karak"
teristi!i, evliya kültü merkezli olu#u, dolayõsõyla,
daha yukarõda açõklandõ!õ gibi, geni# ölçüde mistik
bir mahiyet ta#õmasõ, ba#ka bir ifadeyle, tasavvufi
etkilerin #ekillendirdi!i bir Müslümanlõk yorumu
olmasõdõr.” (Ocak, 2001: 52) diyerek bu durumu
tespit etmi$tir.
Bu ara$tõrmada köydeki yatõrlar, bunlar
etrafõnda olu$mu$ uygulama ve anlatõlar tespit
edilerek, “yorumlamacõ” ve “anlamacõ” bir
eksende analiz edilecektir.
1. Velînin Özellikleri
Yata!an Köyü’nde velî olmanõn ilk $artõ
Hz. Muhammed’in torunu olmak veya onu ve
torunlarõnõ canõndan çok sevmektir. Anlayõ$a
göre “Peygamberin torunlarõnõ sevmeyen ki#ilerin
duasõ kabul olmaz ve onlarõn kalbi katõdõr.” Bilin"
di!i gibi Alevîlikteki Hz. Ali anlayõ$õ ile tarihi
Hz. Ali arasõnda önemli farklar vardõr (Birge,
1991: 151"157; Fõ!lalõ, 1996: 246"252). Bu du"
rum, özellikle Hz. Ali’nin menkõbevî hayatõnõn
anlatõmlarõnda bütün canlõlõ!õ ile görülmekte"
dir. Köyde Hz. Ali’nin do!um öncesinde olan"
lar ve do!umuyla ilgili bir menkõbe bunun en
bariz göstergesidir:
“Hz. Ali annesinin karnõndayken öyle a!õr"
la#mõ# ki kocasõ, ailesi yanõna gelince kadõn yerin"
den kõpõrdayamõyormu#. Kim gelirse gelsin kõpõr"
dayamõyormu#. Hz. Peygamber gelince karnõndaki
çocuk kadõnõ aya!a kaldõrõyormu#, ama bu durumu
kadõndan ba#ka hiçkimse bilmiyormu#. Fesatçõlar
Hz. Ali’nin babasõna ‘Karõn sen girince aya!a

kalkmõyor da Hz. Muhammed girince aya!a kalkõ"
yor.’ diyorlarmõ#. Hz. Ali’nin babasõ da bu duruma
üzülerek, durumu karõsõna açmõ# ‘Sen niye böyle
davranõyorsun?’ diye serzeni#te bulunmu#. Karõsõ
da ‘Bunu ben kendim yapmõyorum ki bu karnõmda"
ki beni kaldõrõyor.’ demi#. [Kocasõ] ‘Madem öyle
karnõnõn bir tarafõna de!irmen ta#õ, öte tarafõna bir
de!irmen ta#õ ba!layalõm, bakalõm seni yine kaldõ"
racak mõ?’ demi#. Yine Hazretin babasõ giriyor ve
yerinden kõpõrdamõyor. Hz. Peygamberi ça!õrõyor"
lar. Peygamber daha kapõyõ açar açmaz de!irmen
ta#õ ile beraber aya!a kalkõyor. O zamanlar Hz.
Muhammed’in peygamber oldu!u biliniyor. Hz.
Ali, Allah’õn hikmet"i ilahisine bak ki daha anasõ"
nõn karnõnda iken Hz. Peygamber’e saygõ gösteri"
yor. Bunun üzerine Hz. Peygamber #u hadisi söy"
lüyor: ‘E!er ana rahminden do!du!unu görmesey"
dim Alim Allah diye sana tapardõm.’. Ali’de öyle
bir güç var ki Hz. Peygamber bu sözü söylemek
zorunda kalõyor.
Alim de anadan dünyaya geldi
Gören ebelerin tepkisi #a#tõ
Hiç kimse tutamadõ yüz üstü dü#tü
Yüz üstü dü#en Ali’dir
Hz. Ali anadan do!unca yüz üstü dü#mü# ve
kimse tutamamõ#. Elinden tutup kimse kaldõrama"
mõ#. Herkes #a#õrmõ#, ‘Bunda bir varlõk var.’ demi#"
ler. Zaten anasõnõn karnõndayken bir varlõk oldu!u
belliymi#. Bir de a!lama tutmu# ki Mekke #ehrini
sallõyormu#. Gök gürültüsü gibi. Ali’nin narasõna
benzeyen kudretten bir varlõk. Gidiyorlar Peygam"
beri ça!õrõyorlar. Hz. Peygamber gelince [Ali, Pey"
gamberin] koluna yapõ#õyor. Evvela Hz. Peygam"
ber’in yüzünü göreyim, diye yere kapanmõ#. Hz.
Peygamber’i görünce sesi kesiliyor. Peygamber ‘Su
getirin.’ diyor. Hz. Ali’yi yõkõyor, yõkarkene o mü"
barek kendili!inden çevriliyor. Çevrile çevrile yõ"
kamõ# Hz. Peygamber. [Görenler] ‘Ya Resulallah
bu yeni do!an çocu!u sen yõkarken; çocuk, sa!dan
sola, soldan sa!a dönüyor. Bunun hikmet"i ilahisi
ne?’ demi#ler. [Peygamber de] “%imdi ben bu çocu"
!u yõkarken çocuk dönüyor. Ben de ölünce cenaze"
mi Ali yõkayacak. Ben de öyle dönece!im.’ demi#.
Hakikaten de Hz. Ali efendimiz, Hz. Peygamberi"
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mizi yõkarken Peygamber’in vücudunu döne döne
yõkamõ#.” (K.K.1)
Görüldü!ü gibi Hz. Ali’nin do!umu da
ola!anüstüdür. Bilindi!i gibi dinî $ahsiyet ve
kahramanlar halk anlatõlarõnda di!er insanlar"
dan farklõ olarak dünyaya gelirler. Bu durum
onlarõn Tanrõ’nõn korumasõnda olduklarõnõn
en bariz göstergesidir. Burada da Hz. Ali daha
do!arken Hz. Muhammed’e olan saygõ ve
ba!lõlõ!õnõ göstererek, gelecekteki konumunun
ilk i$aretlerini vermektedir.
Hz. Ali’nin yaratõlõ$õndan gelen bu ba$ka"
lõk gelenekte $u $ekilde açõklanmaktadõr:
“Allah, Hz. Muhammed ve Hz. Ali’yi kendi
nurundan yarattõ. O yüzden, bunlar ne dediyse
Allah yapõyor. Bu nedenle Alevîler; Hz. Ali’ye,
Hacõ Bekta#’a, Baba ve Dedelere saygõ gösteriyor"
lar. Çünkü bunlarõn tamamõ Peygamber sülalesi"
dir.” (K.K.1)
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Baba ve dedelere saygõ gösterilmesinin
nedeni, onlarõn Peygamber sülalesinden olma"
larõdõr. Bu kadar çok Baba ve Dedenin olu$u
ise inanç içinde $u $ekilde mantõ!a büründü"
rülmü$tür:
“Cebrail Peygamber’e geldi. ‘Ya Ebu’l Kasõm’õ
veya Fatõma’nõn o!ullarõndan birini alaca!õm’
dedi. Peygamber ‘Kasõm’õ alõrsa ben üzülürüm;
Hasan ya da Hüseyin’i hem Fatõma hem de Ali
üzülür.’ diye dü#ündü ve kendi o!lunu Cebrail’e
verdi. Bunun üzerine kâfirler ‘Senin soyun kesik.’
diye Peygamberle u!ra#tõlar. Hz. Peygamber üzün"
tü ile dü#ünürken Cebrail geldi. ‘Senin soyun
dünyadaki en çok soy olacak.’ dedi. Bu nedenle
Peygamber’in ailesi en geni# ailedir. $ki büyük
varlõk [Hz. Fatõma ile Hz. Ali] birle#mi#ler ve Ehl"i
Beyt olmu#.” (K.K. 2)
Alevî inanç sisteminin en önemli
ögelerinden olan Hz. Muhammed’in zâhiri,
Hz. Ali’nin ise bâtõnõ temsil etti!i fikri bu köy"
de de mevcuttur. Dolayõsõyla velî algõlamasõn"
da Hz. Ali’nin çok önemli bir yeri vardõr.
Köyde “Allah be# ki#inin her istedi!ini yapmakta"
dõr.” görü$ü hâkimdir. Bu $ahõslar ise Hz. Mu"
hammed, Hz. Ali, Hz. Fatõma, Hz. Hasan, Hz.

Hüseyin’dir. Bu ki$iler aynõ zamanda dünyayõ
yönetmekle görevlidirler. “Hz. Ali ile Allah
arasõna mümkün de!il girilmez.” cümlesi, Hz.
Ali’nin bâtõnõn efendisi oldu!unun göstergesi"
dir.
On iki imam içinde köyde en fazla ismi
geçen Hz. Hüseyin’dir. Bunun ba$ta gelen
sebebi de Kerbela’da hunharca $ehit edilmesi"
dir. Örne!in susuz kalmasõyla ilgili bir anlatõ
$u $ekildedir:
“Kerbela vak’asõnda Hz. Hüseyin isteseydi su
içerdi. Parma!õ ile Fõrat nehrine i#aret etmesi kâfi
idi. Ancak o, Allah’a söz vermi#ti. Onu takip eden"
ler ona su vermedikçe su içmeyecekti. Nitekim
kâfirlerle konu#tu, dedi ki: ‘Ben su içecek olsam i#te
su, o sõrada elinden veya aya!õndan su fõ#kõrdõ, ama
ben Allah’a söz verdim. Sizden bir yudum su içme"
dikçe su içmem. Maksadõm da sizi cehennemden
kurtarmak.’ Ama su vermediler, #imdi cehennemin
en altõndalar.” (K.K. 1).
Köydeki yatõrlara gelince, bunlarõn Hz.
Ali’nin torunlarõ, yani Ehl"i Beyt’ten oldu!una
inanõlmakta ve bu nedenle saygõ gösterilmek"
tedir.
Velî olabilmenin di!er önemli bir $artõ da
“Kalbi temiz, dili kalaylõ” olmaktõr. Bu durumu
ifade edebilmek için bir köylü $u menkõbeyi
anlattõ:
“Hõzõr aleyhisselam yolda gidiyor. Yolda bir
çobana rastlõyor. Çoban ‘Ak keçi kara keçi, ak keçi
kara keçi’ diyor. [Hõzõr] ‘Ne yapõyorsun o!lum?’
diyor. Çoban ‘$badet ediyorum.’ deyince, Hõzõr
‘Böyle ibadet olmaz.’ [diyor]. Çoban ‘Nasõl yapa"
yõm?’ diyor. Hõzõr: ‘Allahü Ekber, de; Kur’an oku.’
falan diyor. Çoban namaza duruyor. ‘Allahü Ekber’
diyor. [Bu sõrada] Hõzõr denizin üzerinde gidiyor.
Çoban ne diyece!ini unutunca, bir taban, Hõzõr’õn
arkasõndan geliyor. Hõzõr bir bakõyor, denizin üstü
tozlu yol olmu#, çoban arkasõndan geliyor. ‘Ne
yaptõn o!lum?’ diyor. Çoban ‘Ne diyecektim ben?’
diye sorunca, Hõzõr ‘Be!endi!ini oku.’ diyor. Er"
mek ille Hz. Peygamber’in sülalesinden olmakla
de!il, kalbi temizlemekle” (K.K. 2).
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Köylüler tarafõndan evliyaya yapõlan ni"
yazlarõn, gösterilen hürmetin sebebi velînin
iradesinin Allah’õn iradesinde yok olmasõdõr.
Dolayõsõyla Allah’õn iradesi, velînin iradesinde
ifadesini bulmaktadõr. Bu durum, köylüler
tarafõndan “Erenler her #eyi yapmaya kâdirdir.”
cümlesiyle ifade edilmektedir.
“Evliya yüksek yerleri, da!lõk tepelik yerleri
sever.” inancõnõ hâkimdir. Bunun nedenini
sordu!umuzda ya cevap alamadõk ya da aldõ"
!õmõz cevaplar “daha rahat ibadet edebilmek”
örne!inde oldu!u gibi fazla tatmin edici de"
!ildi.
Köyde, erenleri ziyaretten sonra, yatõrõn
çevresinden hiçbir $ey alõnmamasõ gerekti!i
inancõ, kuvvetli bir biçimde ya$amaktadõr.
Köylüler arasõnda, evliyadan izin alõndõ!õ
takdirde, yatõrõn çevresinden bir $eyler alõnõp
alõnamayaca!õ konusunda fikir birli!i mevcut
de!ildir. Bir kõsmõ alõnabilir, derken; di!er bir
kõsmõ, özellikle kadõnlar, kesinlikle alõnmamasõ
gerekti!ini ifade ettiler. “Erenler korudu mu tam
korur.” yargõsõ, bu inancõ dillendirmektedir.
Evliyanõn sava$ zamanõnda Müslüman
ordularõna yardõm etti!ine inanõlmaktadõr. Bu
durum, Türkiye’de yaygõn bir inançtõr ve ko"
nuyla ilgili pek çok anlatõ mevcuttur. Biz de
köyde derledi!imiz bir inanç anõsõnõ kaydet"
mek istiyoruz:
“Kõbrõs olayõnda bir gece damdaydõk. Yâren
Baba tepeden kuzeye do!ru öyle bir hõzla gidiyordu
ki arkasõndan alevler parça parça kopuyordu. An"
cak bir ça!õran oldu mu erenler ‘imdada yeti#eyim’
diyerekten hõzla giderler. O gün ‘Erenlerin acele bir
i#i vardõ ki muhakkak ona gidiyor.’ dedim.”
(K.K.1).
Evliyanõn cuma ve pazar ak$amlarõ birbi"
rini ziyaret ettikleri inancõ köyde hâkimdir.
Cuma ak$amõndan kastedilen per$embeyi
cumaya ba!layan gecedir. Pazar gününe ise
köyde “Palamut” adõ verilmektedir. %nanõ$a
göre erenler birbirlerini ziyarete gittiklerinde
a$ikâr görülebilirler. Bunun olabilmesi için
$art olan: “Yalnõz a!zõn kalaylõ olacak, biraz kal"

binde onlara kar#õ saygõn olacak.” $eklinde ifade
edilen gönül temizli!i ve inançlõ olmaktõr.
Evliyanõn sadece mezarõnda de!il, onun
keramet gösterdi!i yahut nazarõnõn de!di!i
yerde de dilek dilenebilir, dua edilebilir. Bu"
nun köydeki örnekleri Zincirli Dede ve Pala"
mut a!acõdõr. Sözü geçen palamut, köyün
dõ$õndaki ulu bir a!aç olup bugün ortadan
kalkmõ$tõr. Buralarõn erenlerin nazargâhõ ol"
du!una inanõlmaktadõr. “Erenler ‘Bizi görmek,
ziyaret etmek isteyen burayõ ziyaret etsin.’ demi#”
inancõ hâkimdir.
Evliya ile ilgili bir di!er inanç da cesetle"
rinin çürümedi!ine dairdir. Bu konuda Hacõ
Bekta$ Velî türbesinde yatan Mürsel Bali ile
Kerbela olayõnda, ba$ta Yezid’in taraftarõ iken,
Hz. Hüseyin’in tarafõna geçen hür örnek ola"
rak gösterilmektedir.
Sadece insanlar de!il, hayvanlar bile evli"
yaya hürmet gösterir, onlara niyaz ederler.
Örne!in köylüler turna ku$larõnõn kuzeye göç
ederken Yâren Baba Yatõrõ’nõn etrafõnda üç kez
dönmelerini zikretmektedirler. Turnalarõn
dönü$leri esnasõnda seslerini de de!i$tirdikle"
rine inanõlmaktadõr.
Velînin ate$e hükmedebilmesiyle ilgili
olarak da Hacõ Bekta$ Velî ve Karadonlu Can
Baba ile Mo!ollar arasõnda geçen menkõbe
anlatõlmaktadõr (Gölpõnarlõ, 1990: 38"43).
Köyde evliyalarõn çe$itli hayvanlara dö"
nü$ebildi!ine inanõlmaktadõr. Örne!in Hacõ
Bekta$ Velî’nin güvercin donuna girerek Ana"
dolu’ya geldi!i esnada, Karaca Ahmed $ahine
dönü$erek kendisini yakalamaya çalõ$mõ$;
ancak Hacõ Bekta$ onu alt etmi$tir. Bu olay,
bilinen ve sõkça anlatõlan bir menkõbedir. Ayrõ"
ca köydeki yatõrlardan Zincirli Dede’yle ilgili
de böyle bir anlatõ tespit ettik.
Evliyalarla ilgili üzerinde durmak istedi"
!imiz son özellik, öldü!ü zaman vücudunu da
kurtararak gö!e yükselmesidir. Görü$tü!ü"
müz bir kaynak ki$i konuyla ilgili $u bilgiyi
verdi: “Evliyalarõn bizim gibi kemi!i olmaz me"
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zarda. Onlar ruhunu kurtardõktan sonra, tenini de
kurtarõp öyle giderler cennete.” (K.K. 1).
Buraya kadar verdi!imiz özelliklere çok
sayõda ba$ka nitelik de eklenebilir. Çünkü
bütün bu özellikler, velînin iradesinin Allah’õn
iradesi oldu!una dair sarsõlmaz inançtan kay"
naklanmaktadõr. Bu itikat, di!er tüm inançlarõ
mümkün kõlmaktadõr. Böylece velî; güvercine
dönü$ebilir, ya!mur ya!dõrabilir, gerekirse
dü$manlarõnõ tabiî felaketler aracõlõ!õyla yok
edebilir. Artõk o her $eye kâdirdir; çünkü her
$eye kâdir olan Allah’õn dostu ve sevdi!idir.
Bu durum sadece halk inançlarõyla açõklanabi"
lecek bir mahiyette de!ildir. Özellikle tasavvu"
fî akõmlarõn bu inançlarõn kökle$mesinde çok
önemli bir i$levi oldu!u söylenebilir.
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Tasavvufun velîye verdi!i özel önem ve
ona yükledi!i özellikler çok sayõda çalõ$manõn
konusu olmu$tur.2 Tasavvufun klasik kaynak"
larõndan
popüler
mahiyetteki
menâkõbnâmelere kadar uzanan çizgide, bu
özellikleri pek kolay bir $ekilde görmek müm"
kündür. Bu inanç, uygulama ve anlatõlara
bakõldõ!õnda Türklerin %slamiyet’ten önceki
inançlarõnõn da etkileri bariz bir $ekilde görü"
lür. Eski Türk inanç sistemi, &amanlõk, Uzak"
do!u ve %ran dinleri, Yahudilik ve
Hristiyanlõ!õn etkileri bu anlayõ$õn olu$masõn"
da çe$itli derecelerde katkõda bulunmu$lardõr
(Ocak 1983).
2. Yatõrlar
Yata!an Köyü, Akhisar’õn geneli dikkate
alõndõ!õnda engebeli ve yüksek bir arazide
kurulmu$tur. Oldukça geni$ bir kült alanõ
olu$turan çevresindeki yatõrlar da genellikle
tepelerdedir. Köyde yatõr kelimesinin yerine
“Dede” sözcü!ü kullanõlmaktadõr.
Da! ve tepeler gökyüzüne yakõnlõklarõ do"
layõsõyla eski devirlerden beri ululuk, ilahilik
timsali olarak kabul edilmi$ ve dolayõsõyla
ilahi varlõklarõn mekânõ olarak dü$ünülmü$"
#########
2

tür. Orta Asya’da Türklerin da!larõ kutsal
kabul ettikleri, bu durumun %slamiyet’ten son"
ra da devam etti!i açõktõr (Ocak, 1983: 70"78).
Yatõrlarõn bulundu!u kült alanlarõyla ilgili
di!er önemli bir özellik de a!açlõk alanlarõn
içinde bulunmalarõdõr. Çamlarla kaplõ bu alan"
lardan a!aç kesilmemekte, hatta bir kuru dal
bile alõnmamaktadõr. Köyde yaygõn olan inanç,
yatõrlarõn a!açlarõ korudu!u $eklindedir. Bir
ki$inin, yanlõ$lõkla bile olsa, evine buradan bir
dal götürmesi durumunda; Dedelerin o ki$iyi
rahatsõz edeceklerine inanõlmaktadõr. Bu
inanç, çe$itli anlatõlarla desteklenmektedir:
“1998 yazõnda Yata!an Köyü’nde bir ki#i do"
zerle yol yapõyormu#. Yol Martla (Mert Dede)’nõn
oradan geçiyormu#. Mert Dede’nin önündeki adak
kesilen çamõ ‘Çürük bu çam, kaktõrõverelim’ diyerek
iteklemek istemi#ler. A!acõ kaktõrmak için dozeri
kullanan ki#i birdenbire bir gümbürtü duymu#,
zelzele gibi bir gümbürdeme. Etraftaki di!er insan"
lar hiçbir #eyin farkõnda de!ilmi#ler. Dozerci ‘Ne
oldu?’ diye sormu#, etraftakiler ‘Bir #ey yok.’ diyor"
larmõ#. Dozerci ‘Mutlaka bir #ey oldu.’ demi# ve
biraz sonra da ‘Tamam ben bõrakõyorum.’ diyerek
geri dönmü#.” (K.K. 1, 2).
Bu ve bunun gibi anlatõlar için köylülerin
yorumlarõna ba$vurdu!umuzda, erenlerden
izin almak gerekti!ini, e!er kalbinde kötülük
yoksa Dedelerin yapõlan $eylere izin verebile"
ce!ini ifade etmektedirler. Ancak yakmak
veya satmak için odun toplayanlarõn i$lerinin
do!ru gitmedi!ini, yoksulluk çektiklerini de
ilave ettiler. Bu konuda bir köylünün söyledi!i
“Erenler korudu mu tam korur.” yargõsõ köydeki
genel kanaati özetlemektedir.
Alevî köylerinin genellikle gözden uzak,
da!lõk yerlerde kurulmalarõ ve çok erken ta"
rihlerde köyde bir Bekta$î zaviyesinin varlõ!õ,
burayõ evliya kültü bakõmõndan ilginç bir ko"
numa getirmi$tir.
Mekânla ilgili bu açõklamalarõn ardõndan
köy ve çevresinde bulunan yatõrlar hakkõndaki
tespitlerimize geçmek istiyoruz.

Örne!in Selvi, 1990; Ocak, 1992.
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Yâren Baba
Köyün ve yörenin en yüksek tepesindedir.
Tepede bir kaleye ait olabilecek birtakõm kalõn"
tõlar mevcuttur. Buraya “Kõrklar Tepesi” adõ
da verilir. Yâren Baba hakkõnda bilinenler
menkõbevî mahiyettedir.
Bu yatõrla ilgili $u menkõbe köyde anlatõl"
maktadõr:
“Yâren Baba gelmi#, #uraya tepeye konmu#.
Konunca #avkõ, bu mübareklerin alõnlarõndaki nur
#avk yeri, Manisa’da oturan Saruhan beyine her
gün görünürmü#. [Yâren tepesi Manisa’nõn tam
kar#õsõna dü#mektedir.] Birkaç devamlõ göründü!ü
bu #avk, beyin nazar"õ dikkatini çekiyor. Birkaç
atlõyõ ‘I#õ!õn yanõnda kim varsa bana getirin.’ diye"
rek gönderiyor. At[lõ]lar geliyor, bakõyorlar ki bir
dervi# oturur durur orada. Askerlerle ho# be# ettik"
ten sonra, askerler Saruhan beyi tarafõndan yollan"
dõklarõnõ ‘%avkõnõ gördü!ü için seni almaya gönde"
rildik.’ diyorlar. [Yâren Baba] ‘Ben gitmem Saru"
han beyi kendisi gelsin.’ diyor. Her hâlde asker,
gelsin, diye zorlamõ#tõr; ama Yâren Baba nasõl
yaptõysa gelmiyor. Askerler götüremeyince Saru"
han beyine gidiyorlar. ‘Dervi# Baba gelmiyor, seni
istiyor.’ diyorlar. Saruhan beyi ‘Peki, gidin söyle"
yin. Beni askerlerimle, her #eyimle a!õrlayabilecekse
geleyim.’ diyor. Bir ki#inin orduyu nasõl besleyebi"
lece!ini erenler biliyor; ama bey bilmiyor herhâlde.
At[lõ]lar Yâren Baba’ya gidip ‘Saruhan beyi
gelecek; ama her #eyiyle onu a!õlayabilirsen gele"
cek.’ diyorlar. Yâren Baba ‘peki, gelsinler. Benim
hepsini a!õrlamaya gücüm yeter.’ diyor. Saruhan
beyi tüm a!õrlõklarõyla geliyor. Ho# be# ettikten
sonra önce hayvanlara yem vermek gerekiyor. Sa"
ruhan beyi ‘Dervi# Baba, hayvanlarõmõzõn karnõ
acõktõ. Yem verelim.’ diyor. Yâren Baba ‘Peki’
deyip, erenler bizim kaba a!acõn birine aya!õ ile
dokunuyor. A!açtan arpa akmaya ba#lõyor. Hay"
vanlarõnõ doyuruyorlar. [Saruhan Beyi] ‘Eee hay"
vanlarõ sulama vakti geldi erenler.’ diyor. Yâren
Baba ta#a basõyor, ta#tan su çõkõyor, hayvanlarõnõ
suluyorlar. ‘Dervi# Baba bizim de karnõmõz acõktõ
ne olacak? diye sorulunca, Yâren Baba ‘Siz sofra
olun öte yanõ kolay.’ diyor. Herkes sofra oluyor.

Görünmezinden siniler üzerinde yemekler geliyor.
Herkes doyduktan sonra, sofra görünmez kimse
tarafõndan kalkõyor. En sonraki sofranõn bir tanesi
kalkmõyor. Dervi# Baba ‘O sofranõn bir noksanõ var
da ondan kalkmõyor.’ diyor. Saruhan beyi ‘Ne nok"
sanõ var?’ deyince, kõymetli ka#õklar, çatallardan
birkaç tanesini askerden biri a#õrmõ#. Çatalõ ka#õ!õ
yerine geri koyuyorlar, o sofra böylece kalkõyor.
Saruhan beyi, o sõrada ne konu#tularsa, nasõl
idare oluyor musun mu, dedi. Ne dediyse, ‘Sana
biraz ülke vereyim de bu masraflarõnõ kar#õlasõn.’
demi#. Sonra ‘Nereden nereye vereyim?’ demi#.
Erenler ‘%u bastonumu arkama atayõm, dü#tü!ü
yerden bu tarafa olan yerin emla!õ benim olsun.
Ben bunu fakire, fukaraya, dervi#lerime yedireyim.’
demi#. Saruhan beyi ‘Canõm oturdu!un yerden
attõ!õn zaman nereye dü#ecek?’ demi#. Yâren Baba
da ‘Bey, ben kalkar da atarsam sana ülke kalmaz,
senin ülkeni geçer benim bastonum.’ demi#. Sonra
oturdu!u yerden bastonu atõyor. %imdi Medar
çayõnõn ya kayna!õ ya da üzerindeki köprüden
girerken içeriye oradaki yolun orada bir su varmõ#.
O su hâlâ orada duruyormu#, baston oraya kadar
dü#mü#. O arazi Yâren Baba’ya verilmi# ve tüm
gelenler tekkenin emla!õndan istifade ediyorlarmõ#.
Bu anda Saruhan beyi Yâren Baba ile ne ko"
nu#tularsa Saruhan beyi ‘Sana kõzõmõ verdim.’
diyor. O mübarek de, erenler ‘Ben de evlatlõ!a
aldõm, kabul ettim.’ diyor. Yâren Baba ile Saruhan
beyinin kõzõ orada bir hayat ya#arken geyikler var"
mõ#. Kõz geyikleri güder, sa!armõ#. Bir gün canõ
sõkõlmõ# Leyla Hatun’un. Yâren baba bunun farkõ"
na varmõ# ‘Leyla, kõzõm, bugün canõn sõkkõn ne
oldu?’ deyince, kõzca!õz seslenmemi#. O, anlamõ#
i#i [Leyla Hatunun] a!zõna tükürüyor ve kõz bun"
dan hamile kalõyor. $#te o a!zõna tükürmesinden,
#imdi köyde türbede yatan Hayran Mahmut dün"
yaya geliyor. Anasõyla o!lu #imdi türbede yatõyor.
Karõsõ ile Hayran Mahmut de!il.” (K.K.1).
Yukarõdaki menkõbe, Anadolu’da pek çok
varyantõ tespit edilen bir olay örgüsüne sahip"
tir. Bu tip menkõbelerde ilgili dervi$e tekke
kurmasõ için yörenin hâkimi tarafõndan toprak
verilmesi, velînin kerametlerine ba!lanarak
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izah edilmektedir. Anadolu’nun Türkler tara"
fõndan iskânõnda çok önemli bir yeri olan
kolonizatör dervi$lerin (Barkan, 1942) hatõrala"
rõnõn halk dü$üncesinde ya$ayõ$ biçimi olarak
kabul edilebilecek bu tip anlatõlar, hem kutsal
tarihi in$a ederek yöre insanõn geçmi$iyle ba!"
lar kurmasõnõ temin eder hem de dünyevî
otorite ile kutsal otorite arasõndaki güç dengesi
hakkõnda dinleyenlere mesajlar verir. Bu men"
kõbeyi tahlil etti!imizde $u adõmlardan olu$"
tu!unu görüyoruz:
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1. Yâren Baba bölgeye gelir, nuru Mani"
sa’dan görülür,
2. Saruhano!ullarõ beyi kendisini yanõna
ça!õrtõr; ama o gitmez ve beyi bulundu"
!u yere ça!õrõr,
3. Bey, maiyetiyle geldi!inde onu a!õrla"
yõp a!õrlamayaca!õnõ sordurur. Dede,
a!õrlayabilece!ini söyler,
4. Bey gelir. Yâren Baba, beyin hayvanla"
rõnõ bir a!açtan çõkan arpayla besler,
ta$tan çõkan su ile sular,
5. Bey ve adamlarõnõ görünmez kimsenin
hizmet etti!i sofra ile doyurur, bu sofra"
lardan biri kalkmaz. Dede, sofradan bir
$eyin çalõndõ!õnõ söyler. Alõnanlar iade
edilince sofra kalkar,
6. Bey, Baba’ya toprak vermek ister. Yâren
Baba kabul eder,
7. Arkasõna attõ!õ bastonun gitti!i yerleri
beyden ister, bey azõmsar. Bunun üze"
rine ayaktayken attõ!õnda bastonun be"
yin topraklarõnõ a$aca!õnõ ifade eder.
Attõ!õ baston ovanõn öteki ucuna gider,
bey o topraklarõ Baba’ya verir,
8. Bey, kõzõnõ Yâren Baba’ya verir. Baba,
kõzõ evlat olarak kabul eder,
9. Baba ile ya$ayan Leyla Hatun, geyik
güder ve sa!ar; fakat bir gün canõ sõkõ"
lõr. Durumu fark eden Yâren Baba, kõzõn
a!zõna tükürerek onu hamile bõrakõr.
Do!an çocuk Hayran Mahmut Sultan
olur.

Menkõbenin ilk üç adõmõnda velî zat (ma"
nevî hâkim) ile bey (dünyevî hâkim) arasõnda
tanõ$ma ve bir anlamda birbirini deneme söz
konusudur. Yâren Baba, beyin aya!õna gitme"
yerek dervi$leri ça!õrmanõn de!il, onlarõn aya"
!õna gitmenin $art oldu!unu beye ifade eder.
Bey de görünü$te hiçbir $eye sahip olmayan
birinin kendisi ve adamlarõnõ nasõl a!õrlayaca"
!õnõ sorarak, Yâren Baba’ya hafif bir alaycõlõkla
hitap eder. Ancak a!õrlanaca!õ cevabõnõ alõnca,
Baba’yõ denemek maksadõyla onun aya!õna
gider.
Sonraki iki adõmda Yâren Dede gösterdi!i
dört keramet ile beyi ikna eder. Ta$tan su çõ"
karma, yoktan yiyecek var etme gibi motifler,
Kur’an"õ Kerim ve hadislerde de görülen mu"
cize
motifleri
olup
Gayr"õ
Sünnî
menâkõbnâmelerde sõkça görülmektedirler
(Ocak, 1992: 75). Bu motiflere Sünnî
menâkõbnâmelerde pek rastlanmamaktadõr
(Ocak, 1992: 76). Gizli olaylarõn farkõna varma
ise, her iki grupta olan menkõbelerde de sõkça
rastlanõlan bir motiftir.
6"8. adõmlarda bey artõk ikna olmu$ gibi
görünse de aslõnda yine de velînin gücünü
tam olarak idrak edemedi!i metin tarafõndan
gösterilmektedir. Çünkü Yâren Baba’nõn bas"
tonunu atabildi!i uzaklõk kadar yer istemesini
küçük görmektedir. Bu kerameti de görünce
bey tam olarak inanmõ$ ve en büyük mükâfat
olarak kõzõnõ Baba’ya vermeyi teklif etmi$tir.
Velî ise, dünyadan vazgeçti!inin bir kanõtõ
olarak, beyin kõzõnõ evlat olarak kabul etmi$tir.
Görüldü!ü gibi burada mana sultanõ, madde
hükümdarõna galip gelir. Böylece bu tip anlatõ"
lar inananlarõn hayatõnõ tanzim etme görevini
yerine getirmektedirler. Ayrõca bir tekkenin
nasõl bu köyde kurulmu$ oldu!u da kutsal bir
biçimde izah edilerek, mekânõn kutsalla$tõrõl"
masõ i$lemi tamamlanmõ$tõr. Çünkü çevre
ancak anlatõlar ve uygulamalar yoluyla kutsal"
la$tõrõlabilir. Bu durumda anlatõ, uygulamanõn
izahõ, geçmi$in hatõrlatõlmasõ ve dolayõsõyla
tekrar ya$atõlmasõ i$levini yerine getirir.
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Son adõm, aslõnda ya ba$ka bir menkõbe"
nin bu metne dâhil edilmesi sonucu ortaya
çõkmõ$tõr ya da bu anlatõnõn ikinci epizotu
olarak dü$ünülebilir. Çünkü burada birinci
bölüm sonuçlanmõ$, artõk Yâren Baba’nõn o!lu
olan Hayran Mahmut Sultan’õn nasõl dünyaya
geldi!inin açõklandõ!õ ikinci bir olay ba$lamõ$"
tõr. Yapõsal olarak bakõldõ!õnda menkõbe me"
tinlerine bu tür eklemelerin sõklõkla yapõldõ!õ
görülmektedir. Çünkü asõl amaçlarõ kutsal
hikâyeyi anlatmak olan ki$iler, genellikle, bu
tür konulara dikkat etmemektedirler. Geyik"
lerle bir arada olmak, Bekta$î anlatõlarõnda
sõkça kar$õmõza çõkan motiflerdendir. Özellikle
sözlü menkõbelerde kar$õmõza çõkan bu motif
geyiklere tuz getirmek, çift sürdürmek, ta$
ta$õtmak gibi çe$itli motiflere sahiptir (Ocak,
1983: 62"63). %kinci motif olan a!za tükürmek
suretiyle hamile bõrakmak ise, Hacõ Bekta$
Velî’nin Kadõncõk Ana’yõ hamile bõrakmasõ
motifiyle paraleldir (Gölpõnarlõ, 1990: 63"64).
Bu konuda köyde hâkim olan anlayõ$ $öy"
ledir:
“%imdi erenlerin, her konuda, i#ine karõ#mak
Allah’õn i#ine karõ#mak gibi olur. %imdi elini sürse
de hamile olur, tükürse de hamile olur.”
Burada son olarak ele almak istedi!imiz
konu, yukarõda Yâren Baba’ya dair kaydetti"
!imiz menkõbenin, aynõ boydan gelen ve yine
bir Alevî köyü olan Sünnetçiler’de Hayran
Mahmut için anlatõlmasõdõr. Amacõ kutsal
tarihi in$a etmek ve velînin bulundu!u mekâ"
nõn kutsallõ!õnõ açõklamak olan insanlar için
anlatõnõn kime ait oldu!u çok önemli de!ildir.
Hayran Mahmut Sultan
Yata!an Baba, Yata!an Mahmut Sultan ve
Hayran Mahmut olarak bilinmektedir. Yata"
!an köyünde daha çok Hayran Mahmut ola"
rak anõlmaktadõr. Menkõbevî olarak Yâren
Baba’nõn nefes evladõ olarak kabul edilmekte"
dir. Köy içerisindeki türbede Leylihan Sultan
ile yan yana yatmaktadõr. Mezar ta$õnda her"
hangi bir yazõ yoktur. Leylihan Sultan’nõn
(yörede Leyla Ana olarak anõlõr), Hayran

Mahmut’un annesi mi karõsõ mõ oldu!u hak"
kõnda kesin bir bilgi yoktur. Ancak köylüler,
annesi oldu!una inanmaktadõr. Türbedeki
mezar ta$õnda Neylihan Mehpare Sultan kaydõ
vardõr (Can, 1997: 321). Köylüler Leylihan
Sultan’õn da keramet sahibi oldu!una ve yõlan"
lardan urgan yaparak odun, çõrpõ ta$õdõ!õna
inanmaktadõrlar (&ahan, 2005: 44). Türbenin ne
zaman yapõldõ!õ bilinmiyorsa da, 1799’da ta"
mirden geçip yenilendi!i biliniyor. Bu tamir
esnasõnda buraya bir oda daha ilave edilmi$ ve
Yata!an kolunun ba$õ Mehmet A!a buraya
gömülmü$tür (&ahan, 2005: 18).
Hayran
Mahmut hakkõnda anlatõlan menkõbeler $öyle"
dir:
“Hacõ Bekta# Velî zamanõymõ#. Tabiî erenler
birbirlerine her zaman serangâha, gezmeye giderler.
Hayran Mahmut da aslana binmi#, yõlanõ kamçõ
etmi#, Hacõ Bekta# Velî’ye ziyarete gitmi#. O mü"
barek de ‘At Kayasõ’ dedi!imiz ta#a biniyor, kaç
yüz ton bilmiyorum. 4,5"5 metre var, 180 cm. eni
var, koltuk gibi ta#õn oturma yeri var. Ona biniyor,
bir rüzgâr, bir fõrtõna bizim Hayran Mahmut’la bir
mevkide kar#õla#õyorlar. Birbirlerine sarõlõyorlar.
Hacõ Bekta# Velî ‘Ya Mahmut, sana hayranõm.’
diyor. [Sonra da Hacõ Bekta# Velî] ‘Canlõya binmek
marifet de!il, asõl böyle cansõzõ yürütmek marifet.’
diyor. Böylece ‘Hayran’ ismini Hacõ Bekta# vermi#
oluyor.” (K.K. 1).
Yukarõdaki menkõbenin Menakõb"õ Hacõ
Bekta$’ta geçen Hacõ Bekta$ ile Seyyid
Mahmud"õ Hayrani kar$õla$masõna benzerli!i
çok açõktõr.3 Bilindi!i gibi Mahmud"õ Hayrani
Ak$ehir’de türbesi olan ba$ka bir erendir; do"
layõsõyla Yata!an köyüyle ilgisi yoktur. Anla$õ"
lan isim benzerli!i sebebiyle Menâkõbnâme’de
geçen bu menkõbe, Yata!an Mahmut Sultan’a
uyarlanmõ$tõr. Bu metinde geçen ta$õ canlandõ"
rõp ona binme motifi, Eski Türklerde mevcu"
diyetini bildi!imiz ta$ ve kaya kültleriyle do!"
rudan ili$kilidir. Eski Türklerde pek çok ta$õn
#########
Bu menkõbe için bkz. Gölpõnarlõ, 1990: 49; At Kayasõ
için ise, Noyan, [1964]: 75"77.

3
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kutsal oldu!u, bu inancõn günümüz Anado"
lu’sunda da ya$amaya devam etti!i pek çok
çalõ$mayla belgelenmi$tir (Tanyu, 1987). As"
lõnda ilginç bir $ekli olan bu kayanõn, neden
bu $ekilde oldu!unu açõklaya yönelik bir yapõ"
sõ olan bu metin, aynõ zamanda erenlerin bir"
birleriyle mücadelesini de vurgulayan bir olay
örgüsüne sahiptir. Ocak’a göre sadece Gayr"õ
Sünnî menâkõbnâmelerinde görülen, kendin"
den üstün bir velî olmasõna tahammül edeme"
yen, rekabetçi eren tipi, Anadolu ve Rume"
li’ndeki yerle$me ve iskân esnasõndaki tarikat"
lar ve $eyhler arasõndaki mücadele ile açõkla"
nabilir (Ocak, 1992: 92). Ancak bu durumun,
bizce asõl nedeni, bugün Orta Asya’da bulu"
nan ve geçmi$te de var oldu!unu dü$ünebile"
ce!imiz $aman anlatõlarõndaki rekabetçi $aman
tiplerdir. Bunlarla ilgili pek çok anlatõ derlen"
mi$tir (Bayat, 2005: 213"244).
Hayran Mahmut Sultan’la ilgili bir di!er
anlatõ da $udur:
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“Yâren’den bir ta#õ aya!õyla atmõ#. Dü#tü!ü
yerde ta# delinmi#. ‘Bundan geçen sudan içenin
a!rõlarõ kesilir.’ demi#.” (Can, 1997: 256).
Bu anlatõ, Yata!anlõlar tarafõndan do!ru
kabul edilmemektedir. Köylülere göre, delikli
ta$ vardõr ve $ifalõdõr; ancak Hayran Mah"
mut’la bir ilgisi yoktur. Yata!an’a yakõn ve
aynõ kökten gelen bir ba$ka Alevî köyü olan
Sünnetçiler Köyü’nden olan ara$tõrmacõ, belki
de kendi köyündeki bir anlatõyõ kitabõna koy"
mu$tur. Bu tür yerlerle ilgili anlatmalarõn çok
kõsa zamanda çe$itlenebildi!i göz önüne alõ"
nõrsa, bu durumun normal oldu!u kendili!in"
den ortaya çõkar.
Kalburca Dede
Yata!an"Sünnetçiler yolunun solunda
Martla ile aynõ hizadadõr. Buradan bütün ova
çok net görülür. Yatõrõn bulundu!u alanda bir
çe$me vardõr ve a!açlar sõkçadõr. Burada yatan
Kalburca Dede’nin kim oldu!u hakkõnda bilgi
yoktur. Bilinen menkõbesinin iki varyantõ var"
dõr:

“Erenler birbirinin yanõna giderkene ke"
rametini göstermek için bir $ey götürürmü$.
Bu Dede de kalburla su götürmü$.”(K.K.1).
Di!er anlatõmdaysa:
“Kalburca Dede’nin e#i hastaymõ#, e#ine su
götürmek için kap bulamamõ#. Suyu kalburla almõ#
ve e#ine öylece götürmü#. Su hiç dökülmemi#.”
(K.K.1).
Görüldü!ü gibi metinler yatõrõn adõnõ
açõklamaya yöneliktir.
Lokmacõ Dede
Köyde eski mezarlõ!õn içerisindeki binada
gömülüdür. Yata!an Mahmut soyundan ol"
du!u söylenmektedir. “Lokmayõ pi#irirken, lok"
mayõ çatalla veya demirle alaca!õna bizim erenler
eliyle almõ#” (K.K.3) biçimindeki bir anlatõ ne"
deniyle bu isimle anõlmaktadõr.
&imdiki türbesi yapõlaca!õ zaman, köyde,
yatõrõn yeri konusunda bir anla$mazlõk olmu$.
Bunun üzerine kaynak ki$imiz “Ya Rabbi bende
kabiliyet olmayabilir. Bir iyi arkada#õmõzõn gönlüne
gir de #u türbeyi nerede yapacaksak oraya yapa"
lõm.” demi$. Bunun üzerine $u $ekilde bir rüya
görmü$:
“Cereyan bulmak için topra!õ kazõyoruz. He"
men bir ses geldi sa! tarafõmdan. [Lokmacõ Dede]
‘Sen, dedi. Neden cereyan arõyon benim topra!õm"
da, benim topra!õmõn her tarafõnda cereyan var.’
dedi. Biz istedi!imiz yere mezar yaptõk.” (K.K.3).
Bu inanç anõsõnda “cereyan” evliyanõn
manevî enerjisi, etkisi anlamõndadõr. Kaynak
ki$i, bu rüyasõnõ “Benim mezarõmõ sa!da solda
arama.” $eklinde yorumlamõ$tõr ki bu durum,
yatõrlar hakkõnda ara$tõrma yapanlarõn sõk
kar$õla$tõ!õ bir haldir.4
Martla (Mert Dede)
Yata!an’õ Sünnetçiler ve Akhisar’a ba!la"
yan yol üzerindedir. Yata!an’a 1 km.’den az
mesafededir. Yatõrõn oldu!u tepe geni$ çam
alanlarõyla doludur. Eskiden iki adet olan
çe$melerden bugün biri faaldir. Konumu ve
#########
4

Örnek için bkz. Özen, 1996: 23.
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a!açlõk olmasõ dolayõsõyla en çok bilinen, ziya"
ret edilen yatõrlardandõr. Hõdõrellez de genel"
likle burada kutlanõr. %ki kabir bulunmaktadõr.
Biri Mert Dede’ye, di!erinin ise e$ine ait oldu"
!una inanõlmaktadõr. Burada yatan zatlarla
ilgili çe$itli rüyalar anlatõlmaktadõr. Bunlardan
birinde Mert Dede, kõsa boylu ve göbe!ine
kadar sakalõ olan birisi olarak tasvir edilmi$tir.
Di!er rüyalar ise, ikinci kabirle ilgilidir. Bu
rüyalarõn ilkinde kabirde yatanõn Mert De"
de’ye hizmet eden emirlerden oldu!u, ikinci
rüyada ise yatan $ahõsõn Turabi isimli biri ol"
du!u görülmü$tür (Can, 1997: 27).

açõkladõ. Bu açõklamanõn mevcut sosyo"
kültürel ya$antõ sonucu yapõlmõ$ bir akõl yü"
rütme oldu!u açõktõr. Kõrklar toplantõsõnda
insanlarõn nasõl hareket edece!i, nasõl ibadet
edece!i karara ba!lanõr. Hz. Muhammed
(s.a.v) ve torunlarõ anõlõr. Onlar için kimi a!lar,
kimi ibadet eder, kimi saygõ gösterir. Semah
dönerler.

Bu yatõrõn etrafõndaki a!açlarõ korumasõy"
la ilgili çe$itli anlatõlar mevcuttur:

Yörede bu mekân ile ilgili bir takõm inanç
anõlarõ da anlatõlmaktadõr. Örne!in Ahmet
Karata$’õn babasõnõn ba$õndan geçen bir olay,
bu metinlerden sadece biridir:

“1995 yõlõnda takriben 73 ya#larõnda olan
Üzeyir isimli Yata!anlõ birisinin Kõrklarda [Yâren
tepesi] Hõdõrellez günü bize anlattõ!õna göre olay
aynen #öyle: Ben çocuktum, buralarda öküz güdü"
yordum. O sõrada Kõrka!aç’ta yapõlan okul ve hü"
kümet binalarõ için buradan askerler a!aç kesiyor"
lardõ. Köylüler buradan a!aç kesmenin do!ru ol"
madõ!õnõ söylemi#ler. Fakat askerler dinlememi#,
kesmeye devam etmi#. Ba#larõnda da rütbesini
bilmedi!im bir subay vardõ. A!aç baltayla kesili"
yordu. Biz de birkaç çocuk seyrediyorduk. A!aç
yarõya kadar kesilince, a!açtan gürültüyle beraber
#im#ek gibi bir ate# çõktõ. Asker geriye dü#tü. Bunu
gören kumandan ve askerler her #eyi bõrakõp kaçtõ"
lar ve bir daha gelmediler.” (Can, 1997: 263"264).
Kõrklar
Burasõ Yâren tepesindedir. Yâren De"
de’nin kabri dõ$õnda, ta$larla çevrili olan ve
erenlerin toplandõ!õna inanõlan bir yerdir.
Kõrklar meclisinin burada toplandõ!õna ina"
nõlmaktadõr. Köydeki inanca göre, erenler
yanlarõna gelen misafirleriyle yahut ibadet
edecekleri zaman orada toplanmaktadõrlar.
Ta$larla çevrili bu mekânõn giri$ ve çõkõ$ için
iki ayrõ kapõsõ vardõr. Bu yerin dõ$õnda, kadõn
erenlerin toplandõ!õ ayrõ bir bölme daha var"
dõr. Kadõn ve erkek erenlerin ayrõ oturdu!una
inanõlmaktadõr. Kaynak ki$imiz bunun nede"
nini “Erkeklere hizmet edecekler.” cümlesiyle

“%imdiki meclis gibi, orada kõrklar toplanõrlar.
Kõrklar ceminde eski evliyalar, bütün erenler topla"
nõrlar. $nsanlar onlarõn orada [Kõrklar tepesinde]
toplanaca!õnõ biliyor da o yüzden burayõ ziyaret
ediyorlar, bir dua alayõm diyerekten.” (K.K.1).

“Babam bir gün Harta [Bakõr] istasyonundan
çõkmõ# köye gelirken tepenin tabanõndan geçerken
‘Bir erenleri ziyaret edeyim.’ demi#. Kõrklarõn top"
landõ!õ yere yakõnla#õnca bir ses duymaya ba#lamõ#.
Sesi dinlemi#. Cemde kullanõlan kelimeler kullanõ"
lõyormu#. La ilahe illallah, %ah illallah, sen güzel
#ahõmsõn eyvallah gibi. Babam ‘Bakalõm kim olabi"
lir?’ diye merak etmi#. Kõrklarõn toplandõ!õ yere
yakõnla#mõ#. Ses önlerinde ama kimse görünmüyor.
Tam o çizgiye gelmi#, aya!õnõ bir adõm ileriye ata"
mamõ#. O çizgiyi evliya kendilerine hudut çizmi#"
ler, öteye kimseyi geçirmiyorlarmõ#.” (K.K.1).
At Oynadan
Burasõ yatõr de!ildir. Üstü düz, geni$ bir
alanõ kaplayan bir kayadõr. Mert Dede ve Kal"
burca Dede arasõnda, sõk çam a!açlarõyla kaplõ
bir yerdir. Kayalarda muhtelif izler vardõr.
Bunlar insan ve hayvan izlerine benzemekte"
dir. Bu izler bugün büyük ölçüde silinmi$tir.
%nanõ$a göre erenler, burada keramet göster"
mek için at oynatmõ$lardõr (Can, 1997: 273).
Dedecik
Yata!an’dan Sünnetçiler’e giden yol üze"
rinde bir çamlõk içerisindedir. Martla’dan a$a"
!õ yukarõ 500 m. Sünnetçiler yönündedir. Bu"
rada yatanõn kimli!i hakkõnda hiçbir bilgi
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yoktur. Köyden çok sayõda ki$i buraya adak
adamaktadõr (Can, 1997: 273). Yatõrõn bulun"
du!u yerde, yapõlan hayõrlarõ pi$irmek için,
içinde ocak bulunan bir dam vardõr.
Kõzlar Yâreni
Yata!an’dan Sünnetçiler’e giderken yolun
solunda bulunan bir çamlõk içinde olup Sün"
netçiler köyüne 1 km. mesafededir. Buraya
niçin bu isimin takõldõ!õyla ilgili bir bilgi bulu"
namamõ$tõr.
Zincirli Dede
Yata!an köyünün giri$inde bulunan bir
evin yanõndadõr. Burasõnõn bir velînin
nazargâhõ oldu!u kabul edilir. Bu nedenle
burasõ bir yatõr olarak kabul edilmektedir.
Burasõyla ilgili efsane $öyledir:
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“Köyün içindeki bir evin orada bir evliya
nazargâhõ varmõ#. Ev yanmaya ba#lõyor. Ev yanar"
ken bir ku# uçmu# yangõn içerisinden. Kanatlarõ
zincir, kuyru!u zincir. Yangõnõn içinden çõkõp bir
tarafa konmu#. Her tarafõnõ bir zincir olarak gör"
mü#ler, yangõnõ söndürmeye gidenler. Ku#un kon"
du!u yeri [nazargâhõ] bir mezar gibi çevirmi#ler.
Zincirli Dede buradan gelir.” (K.K. 1).
Nazargâh veya makam adõ verilen yerler
aslõnda içinde bir mezar olmayõp öyle kabul
edilen mekânlardõr. %nanca göre, bir velî “Bizi
ziyaret etmek isteyen burayõ ziyaret etsin.”
dedi!inde, i$aret etti!i yer de en az kendi kab"
ri kadar kutsal bir hâl almaktadõr. Anadolu’da
bulunan bazõ yatõrlar bu grupta de!erlendi"
rilmektedir. Manisa $ehrindeki Kemal Ümmî
yatõrõ veya Anadolu’nun çe$itli yerlerindeki
Veysel Karanî makamlarõ bu duruma örnek
gösterilebilir.
Ci$erci Dede
Yata!an"Sünnetçiler yolu üzerindedir. Te"
pede ve a!açlõk bir yerdedir. Kim oldu!una
dair bilgi yoktur. Kaynak ki$imiz, bu yatõrõn
ismiyle ilgili açõklama yaparken, köydeki veli"
lerin bazõ özellikleri hakkõnda da bilgi verdi:
“Ci!er pi#irirken, ci!eri ka#õkla karõ#tõraca!õna
eliyle karõ#tõrmõ#. O da keskin, kerametleri a#ikâr

evliyadõr. Bazõlarõ çok sabõrlõ, bazõlarõnõn canõ çok
tezdir, adamõ çarpar.” (K.K.1).
Bu velî sõkça görülürmü$; bunun sebebini
de kayna!õmõz $u $ekilde açõkladõ:
“Erenler arasõndaki birbirine olan ziyaretleri
Ci!erci Dede çok yapar.” (K.K.1).
Abbas Dede
Yata!an köyüne en uzak mesafedeki ya"
tõrdõr. Tepelik ve a!açlõk bir bölgededir. Kim"
li!ine dair herhangi bir bilgi yoktur.
Yediler
Yâren Baba’ya çõkarken ayrõ bir mevkide"
dir. Ta$la çevrili yedi mezara verilen isimdir.
Yemi#li Dede
Yata!an köyündedir. Hakkõnda bilgi yok"
tur (&ahan, 2005: 18).
Sulu Dede
Yata!an köyündedir. Kimli!i bilinmemek"
tedir (&ahan, 2005: 18).
Garip Dede
Yata!an köyündedir. Hakkõnda bilgi yok"
tur (&ahan, 2005: 18).
Kayõp Dede (Kayõr Erenlerden)
Yata!an"Sünnetçiler yolu üzerindedir.
Kimli!i hakkõnda bilgi yoktur (&ahan, 2005:
18).
3. Uygulamalar
Evliya kültüne ba!lõ adak yerleri, çe$itli
dileklerin gerçekle$mesi için ziyaret edilmek"
tedir. Bu ziyaretlerin daha çok maddî beklenti"
ler için yapõldõ!õ bir gerçekse de, sadece ziya"
ret edilen velînin ruhaniyetinden feyiz almak
için yapõlan ziyaretlerin de var oldu!unu kay"
detmeliyiz.
Alevî inanç sisteminde adak yerlerinin ve
buralarda yapõlan adaklarõn çok önemli oldu"
!u bariz bir gerçektir. Her ne kadar Sünnî
kesimlerde de yatõr ziyaretleri halk Müslü"
manlõ!õnõn merkezinde olsa da resmî din ile
çatõ$õr bir durumdadõr. Bu çatõ$manõn uzun bir
geçmi$i vardõr ve çatõ$ma hala sürmektedir.
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Dilekler ve Adaklar

Ziyaret Adabõ
Yata!an köyünde yatõrlarõn ziyaret adabõ"
nõn de!i$meyen iki i$lemi vardõr: Yatõra niyaz
ile velînin ruhu için bir Fatiha, üç %hlâs suresi
okumak.
Yatõra niyaz $u $ekilde yapõlmaktadõr:
Öncelikle e$i!in önünde durulur ve e$i!e
secde edilir.5 Daha sonra önce sa! duvar, son"
ra sol duvar öpülür. E$i!e secde edilirken
Allah, sa! duvar öpülürken Muhammed, sol
duvar öpülürken Ya Ali kelimeleri içten geçiri"
lir.6 Daha sonra sa! ayak ile türbeye girilir.
Türbeye girilince sandukanõn yanõna gidilir.
Bir Fatiha, üç %hlâs suresi okunarak velînin
ruhuna hediye edilir. Bunun ardõndan velînin
ruhaniyetinden yardõm istenip dilekler içten
geçirilerek dua edilir. “&u yatan evliyanõn
yüzü suyu hürmetine dualarõmõ kabul et ya
Rabbi.” gibi bir cümle ile ziyaret sona erdirilir.
Daha önce de söz etti!imiz gibi, di!er
önemli bir ziyaret edebi de yatõrlarõn etrafõn"
dan hiçbir $ey almadan geri dönmektir. A!aç
parçasõ, ot vs. almak evliya tarafõndan rahatsõz
edilme sonucunu do!urur. Kaynak ki$ileri"
mizden birinin babaannesi, bu $ahsa çocuklu"
!unda, yatõrlarõ ziyaretten döndüklerinde
$öyle dermi$: “Aman aman silkeleyin üstünüzü
ba#õnõzõ, gece geri götürttürür.” (K.K. 3).
Bu arada yatõrlara yapõlan ziyaretlerin eski
manevî havada olmadõ!õnõ belirten bir köylü,
konu hakkõnda $u açõklamayõ yaptõ:
“Ziyaretlerdeki eski ruhaniyet kalktõ. Piknik
karõ#õmõ gibi yapõyorlar. Eskiden Dede’ye hayõr
için, dileklerin yerine gelmesi için giderlerdi. Koç,
dana vs. keserler, lokma dökerlerdi. %imdi piknikle
karõ#õk bir hal var. Bu di!er ziyaretçiler için de var.
Bu durum #eyhlerin ruhaniyetleri için de geçerli.
Eskiden müritler #eyhin ekme!inden yeyip suyun"
dan içmek isterlerdi. %imdi de istiyorlar; ama açlõk"
larõndan istiyorlar”
#########
E$i!in kutsallõ!õ için bkz. Birge, 1991: 195.
Üçleme için bkz. Birge, 1991: 149"151; Fõ!lalõ, 1996:
226"232; Birdo!an, 1995: 537"538.
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“Adak (nezir) pek çok dinde görülen, her"
hangi bir konuda Tanrõ’ya gönüllü olarak ta"
ahhütte bulunma; dinen mükellef tutulmadõ!õ
halde, ki$inin kendi iste!iyle üzerine vacip
kõldõ!õ ritüel” (Gündüz, 1998: 15) $eklinde
tanõmlanmaktadõr. Terim, Eski Türkçe’deki
“Idhuk” kelimesinden gelir (Eröz, 1980: 112).
Kan dökülmek suretiyle gerçekle$tirilene kanlõ
kurban; süt, içki, kõmõz, gibi içeceklerin ser"
pilmesi veya yatõr, a!aç gibi yerlere çaput, bez,
ip ba!lanmasõ biçiminde yapõlana kansõz kur"
ban adõ verilir (Erginer, 1997: 139"140).
Ara$tõrma alanõmõzda “adak, hayõr, kur"
ban” isimleriyle anõlan bu faaliyet, Türkiye
genelinde yapõlan uygulamalarla paralellik
göstermektedir.7 Köyde kanlõ ve kansõz kurban
gelene!i ya$atõlmaktadõr. Büyük isteklerde
kan akõtõlõrken, ufak isteklerde kansõz kurban
uygulamasõ yapõlmaktadõr. Ancak ekonomik
ko$ullarõn zorla$masõ, kanlõ kurban uygulama"
larõna olumsuz bir etki yapmaktadõr. Bu nok"
tada yörede oldukça serbest bir tutum söz
konusudur. Önemli olan yatõrdan bir dilekte
bulunurken kar$õlõ!õnda bir $ey vermektir.
Adak uygulamasõndaki bu durum,
Durkheim’in de dikkatini çekmi$tir. Adõ geçen
sosyolog, kurban ibadetinin “bir hediye ve
feragat” eylemi oldu!unu dü$ünür ve deva"
mõnda:
“Kurban her zaman, ibadet edenin özü"
nün ya da yiyece!inin bir parçasõnõ Tanrõ’lara
bõrakmayõ bir ön gerçek olarak kabul eder.”
der. (Durkheim, 2005: 406) Yine o, bu ritüele
ili$kin “do ut des” (ben sana vereyim sen de
bana ver) ilkesinin geçerli oldu!unu dü$ünür.
Bu prensip, Tanrõ ile kendisine ibadet eden
arasõnda kar$õlõklõ olarak istenilen bir hizmet
alõ$veri$i olmasõ anlamõndadõr (Durkheim,
2005: 410). Ada!õn “feragat” temeline dayan"
masõ, bizce de oldukça makul bir izah tarzõdõr.
Alandan derlenen bulgular da bu yargõyla
#########
7

Türkiye örnekleri için bkz. Tanyu, 1967.
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örtü$mektedir. Ancak bu karma$õk ili$kiyi, her
durumda, “kar$õlõklõ bir hizmet alõ$veri$i”
$eklinde basitle$tirmemiz de mümkün de!il"
dir. Nitekim herhangi bir adak adamadan
dahi, ki$i, sõrf evliyaya hürmet ve güven duy"
gusuyla bir yatõrõ ziyaret ederse, iste!inin ka"
bul olaca!õna dair kuvvetli bir inanç vardõr. Bu
noktada köylülerce önemli görülen husus
“Kalbin temiz, dilin kalaylõ [temiz, põrõl põrõl]”
olmasõdõr. Kurban kesimi esnasõnda, kurbanõn
kanõnõ yere akõtmamak ve etini bütün olarak
pi$irmek dikkat edilen hususlardõr.8
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Köyde en sõk istenen $ey çocuktur. Türk
toplumunda çocuk sahibi olmanõn önemi dü"
$ünüldü!ünde, bu durum çok do!aldõr. Soyun
devamõnõn çocuk sahibi olmaya ba!lõ olu$u ve
buna ba!lõ olarak da mutlu evlili!in çocukla
mümkün olaca!õnõn dü$ünülmesi, bu konu"
nun evli çiftlerin en önemli gündem maddesi
olmasõ sonucunu do!urmaktadõr. Evlili!i ta"
kip eden süre içinde kadõnõn hamile kalmama"
sõ durumu, toplum tarafõndan derhal dediko"
du malzemesi yapõlmakta ve kadõna “kõsõr”
damgasõ vurulmasõna neden olmaktadõr. Bu
nedenle normal sürede çocuk olmadõ!õnda,
evli çiftler derhal çareler aramaya ba$lamakta,
çe$itli yollar denemektedirler. Bunlar arasõnda
en geçerli yollardan biri de yatõr ziyaretleridir.
Yata!an köyünde çocuk sahibi olmak için
tüm yatõrlar ziyaret edilebilir; ama özellikle
Hayran Mahmut türbesine gidilir. Bunun ne"
deni Hayran Mahmut’un do!umunun bakire
bir kõzdan oldu!una inanõlmasõdõr. Aynõ $e"
kilde keramet olarak, Leylihan Hatun’un a!zõ"
na tükürerek çocuk sahibi olmasõnõ sa!layan
Yâren Baba da bu konuda ziyaret edilen bir
di!er yatõrdõr. Ziyaret esnasõnda yatõrõn etra"
fõnda üç defa dola$õlõr. Bunun anlamõ “Allah,
Muhammed, ya Ali”dir. Daha sonra velî vasõ"
tasõyla Allah’a dua edilir. Bunun ardõndan
yatõrõn etrafõnda bulunan böcek, bu!day vs. ne
#########
Konuyla ilgili olarak bkz. Birdo!an, 1995: 523;
Bozkurt, 1990: 130.
8

bulunursa o $ey yutulur. Yutulan bu $eyin,
do!acak çocu!un teninde “ben” $eklinde gö"
rülece!ine inanõlõr. Bu uygulama tüm yatõrlar
için geçerlidir. Mutlaka bu yatõrlarõn çevresin"
den alõnan bir $ey yutulur. Bu uygulamanõn
sonucuyla ilgili pek çok inanç anõsõ mevcuttur.
Örne!in Ahmet Karata$’õn Palamut Dede’ye
yaptõ!õ niyaz kabul oldu!unda, do!an o!lu"
nun üç parma!õnda palamut $eklinde bir iz
çõkmõ$. Bir di!er efsane oldukça ilginçtir:
“Martla’ya gelen bir hanõm niyazõnõ yap"
tõktan sonra bir böcek yutmaya çalõ$õr. Böce!i
yutarken kaçtõ zannedip bir böcek daha yutar.
Bu hanõmõn çocu!u oldu!unda çocu!un sõr"
tõnda iki adet siyah ben görülmü$tür.” (&ahan,
2005: 45).
Bu uygulama, yatõrla temasõ ve etkiyi te"
min etmeye yöneliktir. Böylece yatõrõn çocuk
yapma hassasõ büyüsel olarak çocuk isteyen
kadõna geçer (Tanyu, 1967: 327).
Çocuk olmasõ için Mert Dede’ye gidenler
ise, kurban kestikten sonra yatõrõn önünde
bulunan iki me$e a!acõna beyaz bir bez ba!lar"
lar (&ahan, 2005: 29).
Sõtma için yörede özellikle Kalburca De"
de’ye gidilir. Buraya bir tavuk götürülür. Ora"
daki çe$mede sõtmalõ ki$i yõkanõr, su içer ve
ardõndan getirdi!i tavu!u salõverir. %nanõ$a
göre sõtma orada kalõr. Ancak bugün köyde
sõtma kalmadõ!õndan bu uygulama ya$ama"
maktadõr. Görüldü!ü gibi bu uygulama, tam
anlamõyla, “saçõ” gelene!inin bir örne!ini
olu$turmaktadõr.9
Ba$ a!rõsõ için köyün dõ$õndaki palamut
a!acõna so!an çivilenir. Çivileme, Türk halk
kültüründe ba$ a!rõsõ için sõkça kullanõlan bir
tedavi yöntemidir. Manisa $ehrindeki bir Bek"
ta$î yatõrõ olan Haki Baba’da da, benzer bir
uygulamayla, yatõrõn bahçesindeki iki a!aca
çivi çakõlmaktadõr. Sõrt a!rõsõ içinse At
Oynadan’a gidilir ve oradaki izlerin üzerinde
yuvarlanõlõr. Çünkü gerek palamut a!acõ ge"
#########
9

Saçõ için bkz. %nan, 1995: 98.
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rekse At Oynadan evliya nazargâhõdõr. Yani
evliyanõn nazarõnõn de!di!ine, kerametlerini
gösterdi!ine inanõlan yerlerdir. Dolayõsõyla
$ifa verme özelli!ine sahip mekânlardõr.
Bu tür isteklerin sonu yoktur. Her ne dile"
nirse dilensin, evliyanõn yardõmõ ve bu yardõ"
mõn gerçekli!ine kesin olarak inanõlmasõ $ar"
tõyla dileklerin olaca!õna inanõlõr. Dilek sahip"
leri, istekleri yerine geldi!inde adaklarõnõ ger"
çekle$tirmek zorundadõrlar. Büyük dileklerde
kesilen kurban, adak yerinde parçalanõr ve
tüketilir. Alevîlerin Sünnîlerden önemli bir
farkõ, adak etinden ada!õ kesenin de yemesi"
dir. Ayrõca hayõr olarak da!õtõlan nesnenin
tamamõnõn yatõr ziyareti esnasõnda tüketilmesi
gerekmektedir. Bu kurala uyulmadõ!õ takdirde
evliyanõn hayõr sahibini uykusunda rahatsõz
edece!ine inanõlmaktadõr.
Kurban dõ$õnda, hayõr olarak, Lokmacõ
Dede’de lokma, Ci!erci Dede’de ci!er da!õtõ"
lõr. Bunun sebebi, kerametlerini adõ geçen nes"
nelerle ilgili olarak gösteren bu velîlerin, bu
yiyeceklerle yapõlan hayrõ daha makbul gör"
düklerine inanõlmasõdõr. Ancak hayõr farklõ
nesnelerle de yapõlabilir.10
Mum ada!õyla ilgili olarak kaynak ki$ile"
rin cevabõ “Eskiden õ$õk yoktu. Türbenin içini
aydõnlatmak için mum yakardõk.” $eklindedir.
Kaynak ki$iler bugün bunun gereksiz oldu!u"
nu, çünkü türbelerin aydõnlatõlabildi!ini söy"
lediler. Onlara göre kadõnlarõn mum yakmasõ,
gelene!i devam ettirmekten ba$ka bir anlam
ifade etmemektedir.11 Yöre kadõnlarõ ise, niçin
mum yaktõklarõnõn açõklamasõnõ yapamamak"
tadõrlar. Ancak ilk açõklama olan “türbeyi
aydõnlatma” ifadesini, özellikle Alevîlerde
önemli bir ritüel olan “çera! yakma” ile
ba!lantõlamak mümkün olabilir. Bilindi!i gibi
Alevîlerde çera!, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in
Allah’tan gelen ilk õ$õk olmasõ anõsõna ruhun
#########
Evliyanõn me$rebine göre adak adanmasõ için bkz.
Tanyu, 1967: 9"10.
11 Kar$õla$tõrõnõz Tanyu, 1967: 316"317.
10

aydõnlanmasõnõn bir sembolü olarak algõlanan
ve cem törenlerinde kullanõlan kandil, lamba,
mum veya çõra anlamõna gelmektedir (Kork"
maz, 1993: 80). Ayrõca oca!a niyaz etme âdeti
de Alevîlerde ate$ kültünün önemini gösteren
di!er bir i$aretti (Ocak, 1983: 194). Hacõ
Bekta$’la ilgili menkõbelere bakõldõ!õnda, onun
da her büyük olay için mum yaktõ!õ görülür.
Hacõ Bekta$ “görünmez varlõklar” olan Gayb
Erenleri’nin geldi!ini ardõç a!açlarõnõn bulun"
du!u kutsal Hõrkada!õ’nda, iki ki$inin bekle"
di!ini gösteren iki mumun yakõlmõ$ olmasõn"
dan anlar. Osman Gazi’ye el vermeden önce,
bir mum yakarak onun önüne koyar. Hacõ
Bekta$’õn otuz altõ bin müridi oldu!u, her
mum bir müride kar$õlõk gelmek üzere, otuz
altõ bin mum yaktõ!õ belirtilmektedir
(Melikoff, 1998: 129"130). Görüldü!ü üzere
mumun, dolayõsõyla õ$õ!õn transandantal olan"
la ili$ki kurmada sembolik bir anlamõ vardõr
ve yatõra iste!i iletirken dahi böyle bir durum
söz konusu olabilir.
Bez ba!lama köyde, hâla mevcuttur. Hay"
ran Mahmut Sultan türbesinin pencereleri bez
parçalarõyla doludur. Bu durum di!er yatõrlar
için de geçerlidir. Biz, ba!lanan bezin, bir son"
raki adak için bir ön anla$ma nesnesi oldu!u"
nu dü$ünüyoruz. Bu i$aret ile ziyaretçi ken"
dinden bir parça ile yatõr arasõnda bir ba! ku"
rarak, dile!ini sembolik olarak mühürler. %ste"
!ine kavu$unca da asõl ada!õnõ yerine getirir.
Bir di!er uygulama ise, yine evliya
nazargâhõ oldu!una inanõlan delikli ta$la ili$"
kidir. Bu ta$õn bir üstünde bir de yan tarafõnda
olmak üzere iki delik vardõr. Üstteki delikten
ta$õn ortasõndaki oyu!a doldurulan su, daha
sonra yandaki delikten bir barda!a akõtõlarak,
özellikle korkan, heyecanlanan, baygõnlõk geçi"
ren insanlara içirilir ve tedavi sa!lanõr.
Ya$mur Ya$dõrma Töreni
Köyde ya!mur ya!madõ!õ zamanlarda
ya!masõnõ sa!lamak için duaya çõkõlmaktadõr.
Bu uygulama esnasõnda kullanõlan nesnelere
“çelikler” adõ verilmektedir. Evliyalarla ili$ki"
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lendirilen ve Horasan’dan atõlõp dü$tü!ü yer"
de bugün içinde bulunduklarõ kuyunun ortaya
çõkmasõna sebep olan bu nesneler, eskiden
dört parçaymõ$lar; ancak günümüzde üç parça
halinde muhafaza edilmektedirler. Çeliklerin
bulundu!u kuyunun a!zõ mermer dö$eli olup
derinli!i üç metredir. Suyunun hiç bitmedi!i
rivayet edilen kuyu, günümüzde dört be$
artezyen tarafõndan suyu çekildi!i için, kuru
haldedir. Kuyunun yakõnõnda tekke vardõr.
Bugün burasõ faal de!ildir. Köy halkõnõn ço"
!una göre Horasan’dan buraya kim geldiyse
çelikler de ona aittir.
Ya!mur duasõ $u $ekilde yapõlmaktadõr:
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Kuyunun suyu temizlenip çelikler çõkartõ"
lõr, üçü birbirine ba!lanarak kuyunun ba$õn"
daki dut a!acõna asõlõr. Gelen geçen, “Gökten
rahmet, yerden bereket. Âmin.” diyerek çelik"
lere su serper. Bu sõrada kuyudan su alanlar
da önce çeliklere bir kova su dökerler, sonra su
alõrlar. Çeliklere su dökülmesinin nedeni “On"
lar õslansõn, biz de rahmetten õslanalõm.” dü"
$üncesidir. Çelikler üç hafta dalda asõlõ durur"
lar. Eskiden anasõndan ilk do!an erkek çocu"
!una çam dallarõndan giysi yapõlõr, bu giysi
kõyafetinin üstüne giydirilir, bir de deve çanõ
takõlõrmõ$. Bu çocuk köyün bütün evlerini
gezermi$. Evlerden hayõr için un, bulgur, ya!
vs. toplanõr, hayvan alõnõp kesilirmi$. Kapõnõn
önüne hayõr almaya gelindi!inde iki ki$i bir
kazan su getirir, kazanõn içindeki tasla çocuk
õslatõlõrmõ$. Bu sõrada õslatõlan çocu!a refakat
eden di!er çocuklar “Gökten rahmet, yerden
bereket. Âmin.” diye ba!õrõrlarmõ$. Bu arada
hayõr için gereken malzemeler de toplanõrmõ$.
Bugün deve yapõlmõyor; çünkü deve yapõlan
çocuk çok õslanõyor. Fakat hayõr için malzeme
toplanmaya devam ediliyor. Ö!len 14:00 sula"
rõnda yemek hazõrlanõr. %$ gününe denk gel"
diyse ikindi vaktine do!ru yemek yapõlõr.
Herkesin i$ten gelmesi beklenir. Herkes toplu
halde yemek yer. Yemekten sonra tekrar ya!"
mur duasõna durulur. Okuyan ki$i imam veya
ba$ka birisi olabilir. Hem Arapça hem de

Türkçe olarak dua edilir. Dua esnasõnda avuç"
lar yere bakacak biçimde tutulur.
Bu törende velîlerin rolüne dair bir efsane
köyde anlatõlmaktadõr:
“Bilindi!i gibi kuyular eskiden a!açtan yapõlõp
dolap denen bir nevi palanga ile kovalar ve insanlar
indirilerek temizlenirdi. Son zamanlarda bu külfetli
i#ten vazgeçilmi# ve kuyu motopompla temizleni"
yor. Motopompla temizlenmeye ba#landõ!õ ilk za"
manlarda birisinin rüyasõna [Hayran Mahmut]
girmi#. Rüyada ‘Zahmete girmediniz, kendiniz
temizlemediniz. Bu yõl size ya!mur yok’ demi#. O
yõl ya!mur ya!mamõ#. Bunu da anlatan Ali
Ba#’tõr. Kimin rüyasõna girdi!i veya rüyada söyle"
nen kim oldu!u hakkõnda bilgi yok.” (Can, 1997:
261)
Can’õn nakletti!i bu rüya, tarafõmõzdan
köyde do!rulandõ; ancak biz de rüyayõ kimin
gördü!ünü ö!renemedik. Bu anlatõ, ya!mur
töreninde velîlerin rolünü bariz bir biçimde
göstermektedir. Köy halkõ, velîlere ait olmalarõ
dolayõsõyla, onlarõn manevî gücüne sahip ol"
du!una inanõlan çelikler vasõtasõyla ya!mur
ya!dõ!õna inanmaktadõr. Burada dua veya
hayõr ikinci derecede önemlidir. Manevî gücün
bir parçasõ olan bu nesneler, asõl kayna!õ da
etkileyebilmektedirler ki burada yine büyünün
temas ilkesi geçerlidir. Daha önce ele aldõ!õ"
mõz yatõrõn yanõndan böcek, tahõl vs. alõp yut"
ma uygulamasõ da aynõ ilkeyle ilgilidir.
Sonuç
Bir Türkmen Alevî köyü olan Yata!an kö"
yü, tarihten bu yana Yata!an (Hayran) Mah"
mut Sultan’la birlikte anõlmõ$tõr. Anadolu’nun
Türkle$me ve Müslümanla$ma sürecinde ken"
dine dü$en tarihî görevi yerine getirdi!i anla"
$õlan bu $eyh/dervi$, sonraki yõllarda adõ ge"
çen köyde önemli bir kült alanõ meydana ge"
tirmi$; zaman içinde bu isme yeni isimler de
eklenerek günümüzdeki yapõ ortaya çõkmõ$tõr.
Alanda yaptõ!õmõz gözlem ve derlemeler"
den çõkardõ!õmõz sonuca göre, “Kul ile Allah

A l e v i l i k - B e k t a i l i k A r a t õ r m a l a r õ D e r g i s i , Sayõ 1

arasõna kimse giremez.” yargõsõ Türk halk
Müslümanlõ!õ için geçerli de!ildir. Velî, eren,
dede olarak isimlendirilen $ahõslar kul ile Al"
lah arasõnda aracõ görevi görmektedirler. Bu
açõdan bakõldõ!õnda velîyi algõlama, hürmet
gösterme, aracõ kõlma gibi noktalarda Sünnî
Türkler ile Alevî Türkler arasõnda bir fark
görülmemektedir. Hatta birçok velînin türbesi
hem Sünnîler hem de Alevîler tarafõndan ziya"
ret edilmektedir. Biçimdeki farklõlõklar ise,
örne!in adak etinin Alevîlerce yenip Sünnîler"
ce yenmemesi veya Alevîlerin türbenin e$i!ine
niyaz etmeleri, tarihten gelen törensel farklõlõk"
lardõr.
Bizden önceki ara$tõrmacõlarõn tespit etti!i
da!, ta$, ate$, a!aç gibi kültlerin varlõ!õnõ ve
etkilerini biz de alanda gördük. Türk evliya
kültünü bu unsurlardan ayrõ dü$ünmek
mümkün de!ildir. Bu durum Alevî köylerinde
daha belirgindir.
Burada vurgulamak istedi!imiz bir di!er
nokta, köylülerin “biz kendimizi kurtaramamõ"
#õz”, “kendi günahõmõz ba#õmõzõ a#mõ#”, “biz de ne
var ki” cümleleriyle ifade ettikleri kendini al"
çak görme e!ilimidir. Bu mütevazõ tavõr, velî
kültünün ya$amasõna psikolojik bir katkõ
yapmaktadõr. Kendi ibadetlerini küçümseyen
köylüler, velîlerin Allah’la kurdu!u ili$kiyi
ula$õlmaz bir basamak olarak görmekte; dola"
yõsõyla onlara kar$õ büyük bir saygõ, hayranlõk
ve korku duymaktadõrlar.
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DER HEILIGENKULT IM DORF
YATA"AN DES KREISES
AKH!SAR VON MAN!SA
Gürol Pehlivan
Zusammenfassung
Das Dorf Yata!an im Regierungsbezirk
Manisa, Kreis Akhisar, ist ein alevitisches
Dorf. Das Dorf entstand und entwickelte sich
um das Grabmal des Sultan Yata!an Mahmud
herum, von dem angenommen wird, dass er
zur Zeit der Saruhano!ullarõ gelebt hat. Es ist
bekannt, dass es hier kleine Konvente (hier für
zaviye) gegeben hat, das im Jahre 1826 ge"
schlossen wurde. Das Dorf teilte sich zu Be"
ginn des 20. Jh. und ein neues Dorf mit dem
Namen Sünnetçiler wurde gegründet.
Diese Arbeit gründet auf der Feldfor"
schung. Die Heiligengrabstätten im Umfeld
des Dorfes wurden untersucht, außerdem
wurde versucht, in den Ritualen, die im Dorf
durchgeführt werden, Spuren des Heiligen"
kults zu finden. In diesen Ritualen sind Spu"
ren eines hervorstechenden Ali"Heiligenkults
vermischt mit dem allgemeinen Heiligenkult
festzustellen.
Mit dieser Untersuchung wurde festges"
tellt, dass zwischen dem untersuchten Dorf
und den im Umfeld liegenden sunnitischen
Dörfern, hinsichtlich des Glaubens an die Hei"
ligen im Grunde keine Unterschiede bestehen.
Die auftretenden Unterschiede in der Durch"
führung beider Gruppen sind heutige Formen
mancher zeremonieller Veränderungen, die im
Laufe der Zeit entstanden sind.
Schlüsselwörter: Manisa, Yata!an, Heili"
genkult, Sultan Hubyar Bruderschaft, Sultan
Yata!an Mahmud.
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