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Lâpseki ve Yöresinde Manevi Ziyaret Yerleri ve Buna Ba�l� Anlat�lar  

 
—Mekân ve �nsan �li�kisi Bak�m�ndan—  

 
� Aziz KILINÇ 

                                                                                                         �� 
 

Mekân ve �nsan aras�nda do�rudan ve sürekli bir ba� söz konusudur. Mekân� vatan 
yapma, tarihî süreçte, orada ya�ayan halk�n inançlar�n�, dü�üncelerini, geleneklerini k�sacas� 
hayat�n� oraya yans�tmas� ile mümkün olur. Ferdi ya�ad��� toplulu�un bir üyesi yapan do�up 
büyüdü�ü, vatan olarak gördü�ü mekând�r. Bu ba�lamda bir yöre halk�n�n kutsall���na 
inand���, sayg� duydu�u ve ziyaret etti�i yerlerin toplum hayat�nda önemli bir yeri oldu�u 
tart��mas�z do�rudur.  

Edebiyat�m�z�n bütün �ubelerinde mekân� konu alan eserler mevcuttur. �airler ve yazarlar, 
üzerinde ya�ad��� mekân� anlatan, metheden eserler yazm��lard�r. Divan �airlerinin 
�ehrengizleri bu türün güzel örnekleridir. Nedim, �stanbul için yazd��� �stanbul Kasidesi’nde 
“Camilerinin her biri bir kuh-� tecelli” m�sra� ile �stanbul ve �stanbul camilerinde bir yücelik 
görür  

Yine, halk edebiyat� �airleri de bu konuda güzel örnekler vermi�lerdir. Karaco�lan’�n 
topra�a ruh ve mana veren bak��� dikkat çekicidir. Karacao�lan Toroslar� sadece  bir do�a 
olay� olarak görmez. Onu ki�ile�tirir ve bir birli�e inanan insanlar gibi k�yamda görür: 

“A�ac�m�z yapraklarla donan�r,  
Ta�lar�m�z bir birli�e inan�r,  
Hep çiçekler ba�r�n�zda gönenir,  
P�nar�n�z ça�lar, ak���r da�lar” 

 Modern Türk edebiyat�nda da mekâna has yaz�lar ve �iirler edebiyat�m�z�n en güzel 
numuneleridir. 

Ahmet Hamdi Tanp�nar, Be� �ehir adl� deneme kitab�nda �ehirleri Hac� Bayram Veli, 
Emir Sultan, �eyh Zeyneddin Hâfi gibi manevî büyükler hakk�nda söylenen anlat�lar �����nda 
�ehirleri görür ve de�erlendirir. Onlar�n ziyaret edilen türbe ve mezarlar� ba��nda tarihle ân� 
bir anda ya�ar. �ehirlerin kimliklerini belirleyen söz konusu mekânlar ve buna ba�l� 
anlat�lard�r. 

Yine Tanp�nar, Bursa’da Zaman �iirinde �ehri bu semboller �����nda görür ve 
anlamland�r�r. Gümü�lü ve Muradiye bu sembollerin en dikkate de�er örnekleridir: 

 
“Bir zafer müjdesi burda her isim:  
Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim  
 
... 
 
Gümü�lü bir fecrin zafer aynas�,  
Muradiye, sabr�n ac� meyvesi,”  
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Ömrünün timsali beyaz Nilüfer,  
Türbeler, camileri eski bahçeler,” 

 
 Gerçekten de, Bursa’n�n yukarda sözü edilen mekânlar�n� ve tarihî süreçte burada 
ya�ayan insanlar� ile ayr� dü�ünmek söz konusu de�ildir. Yukar�daki m�sralarda, camiler, 
türbeler, bahçeler �ehre kimlik kazand�ran ba�l�ca sembollerdir. Nitekim dü�man i�gali 
s�ras�nda Yunanl� askerlerin ilk hedef ald��� yerlerin ba��nda Osman Gazi’nin ve Ertu�rul 
Gazi’nin türbeleridir.  

Yahya Kemal, Esans�z Semtler adl� denemesinde mekân ve insan aras�ndaki ili�kiden 
bahsederken Müslüman ve Türk olmay� ki�inin içinde do�up büyüdü�ü mekâna ba�lar. 
Mekân ve insan aras�ndaki ili�kiyi belki de en güzel ifade eden edebiyatç�lardan biri Yahya 
Kemal’dir. Özelikle mekân�n çocuklar üzerindeki etkisi üzerinde duran ve “çocukluk rüyas�” 
olarak gören yazar�n �u ifadeleri oldukça dikkate de�erdir. 

 
 “��te bu rüya, çocukluk dedi�imiz bu Müslüman rüyas�d�r ki bizi henüz bir 
millet hâlinde tutuyor. Bu günkü Türk babalar�, havas� ve topra�� Müslümanl�k 
rüyas� ile dolu semtlerde do�dular, do�arken kulaklar�na ezan okundu, evlerinin 
odalar�nda namaza durmu� ihtiyar nineler gördüler, mübarek günlerin ak�amlar� 
bir minberin kö�esinden okunan Kur’an’�n sesini i�ittiler; bir raf üzerinde duran 
Kitabullah’� indirdiler, küçücük elleriyle açt�lar, gülya�� gibi bir ruh olan sar� 
sahifelerini koklad�lar. �lk ders olarak besmeleyi ö�rendiler; kandil günlerinin 
kandilleri yanarken, ramazanlar�n, bayramlar�n toplar� at�l�rken sevindiler. Bayram 
namazlar�na babalar�n�n yan�nda gittiler, camiler içinde �afak sökerken Tekbir’leri  
dinlediler, dinin böyle bir merhalesinden geçtiler, hayata girdiler. Türk oldular” 
(Yahya Kemal; 1985) 

 
 Yahya Kemal, atalar�m�z�n yerle�tikleri toprak parças�n� nas�l vatan yapt�klar�n� 
çarp�c� ifadelerle ortaya koyar:  

 “Ah! Büyük cedlerimiz! Onlar da Galata, Beyo�lu gibi Frenk semtlerinde 
yerle�irlerdi, fakat yerle�tikleri mahallede Müslümanl���n nûru belirir, be� vakitte 
ezan i�itilir, asmal� minare, gölgeli mescid peyda olur; sokak kö�esinde bir türbenin 
kandili uyan�r, has�l� o topra��n o kö�esi imana gelirdi.” (Yahya Kemal; 1985) 
 

Yahya Kemal, Türk halk�n�n ortak de�erlerini “anne millet” olarak niteler. �nsan ve  
mekân aras�nda kurdu�u ili�ki �u yarg� cümlesi ile tamamlar: 

“Biz ki minareler ve a�açlar aras�nda ezan seslerini i�iterek büyüdük. O 
mübarek muhitten çok sonra ayr�ld�k. Biz böyle bir sabah namaz�nda anne millete 
tekrar dönebiliriz. Fakat minaresiz ve ezans�z semtlerde do�an, Frenk terbiyesi ile 
yeti�en Türk çocuklar�, dönecekleri yeri hat�rlayamayacaklar!” (Yahya Kemal; 
1985) 

 
Bildirimizde alan ara�t�rmas�nda dikkatimizi çeken Lâpseki ve yöresinde bulunan 

manevî ziyaret yerleri ve bu yerlere ba�l� anlat�lar üzerinde duraca��z. Bu mekânlar yöre halk� 
taraf�ndan ziyaret edilmekte, burada metfun olan tarihî ve efsanevî �ahsiyetler büyük sayg� 
duyulmaktad�r. Mekânlarla ilgili anlat�lar sözlü kültür ortam�nda halen ya�at�lmaktad�r. Buna 
ba�l� anlat�lardan birkaç tanesi üzerinde insan ve mekân ba�lam�nda tahlil denenesi 
yapaca��z.  
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Kum Anlat�s� 

Bugün Lâpseki ilçe merkezi ve köylerinde birçok ki�inin dinledi�imiz “Kum Anlat�s�” 
vard�r. Tarihî ki�ilerin de ad�n�n geçti�i bu anlat�n�n te�ekkülünün Rumeli’ye geçi�le ba�lam�� 
oldu�u anla��lmaktad�r.   Bu anlat�, mekân� vatan yapman�n fetihle birlikte ba�lamas�na güzel 
bir örnektir. Farkl� varyantlar�n� Lâpseki ve baz� köylerinde dinledi�imiz bu anlat�lardan bir 
tanesi �öyledir.  2006 y�l�n�n nisan ay�nda Çardak’ta dinledi�imiz anlat� �öyledir: 

 
“Osmanl�’n�n  Rumeli’ye geçi� haz�rl�klar� Salba� mevkiinde ba�lam��. K�rk evliya 

Salba�  mevkii Kutluk köyüne gelerek çad�r�n� kurmu�. Rumeli’ye geçi� için burada sallar 
yapm��lar. K�rk evliyan�n içinde Süleyman �ah’la birlikte K�z�l Deli Sultan da vard�r. 
Haz�rl�klar tamamland�ktan sonra Süleyman �ah ‘Biraz dinlenelim, uyuyal�m öyle yola 
ç�kal�m’ diyor. Uyuyup dinlendikten sonra kalk�p toplan�yorlar. K�z�l Deli sultan hala 
uyanmam��. Süleyman �ah, ‘Kald�rmayal�m, zaten deli b�rak�n uyusun’ diyor. Sallara binip 
denize aç�l�nca K�z�l Deli Sultan uyan�yor ve bak�yor ki arkada�lar� denizin ortas�nda. Ete�ine 
biraz kum al�yor ve denize serpiyor. Önüne aç�lan yoldan gitmeye ba�l�yor. Bunu gören 
Süleyman �ah ‘Dönüp alal�m’ diyor. Bulu�tuklar�nda K�z�l Deli sultan ‘Ümmet-i 
Muhammediye’ye �ifa niyetine’ diyerek ete�inde kalan kumlar� saç�yor. O saç�lan kumlardan 
çardak kumlu�u olu�uyor.”1 

Yöre halk� Çardak kumunun eklem a�r�lar�, romatizma gibi iyi geldi�ine inan�yorlar. 
Çardak’ta,  24-25 A�ustos’a “Kum Günü” ad�n� veriyorlar ve bugün kumum daha �ifal� hale 
geldi�ine inan�yorlar.  
 
Kum Dede 
 
       Görünürde bir yat�r� yoktur ancak yörede Kum Dede diye birinin kumlarda gömülü 
oldu�una inan�lmaktad�r. 

 Bu yerde bulunan kumlar�n, toprak yeme al��kanl��� olan küçük çocuklara 
yedirildi�inde bu çocuklar�n bu davran��� bir daha tekrarlamad�klar� söylenir. Buraya sadece 
bu köyden de�il di�er köylerden de çocuklar getirilmektedir.2 
  
       Kum Dede’nin görünürde bir yat�r� yoktur.Ancak bulundu�u yerde gömülü oldu�u 
söylenmektedir.Bu yerde bulunan kumlar�n toprak yeme al��kanl��� olan küçük çocuklara 
yedirildi�inde bu çocuklar�n bu davran��� bir daha tekrarlamad�klar� söylenir.Bu yat�ra sadece 
bu köyden de�il di�er köylerden de çocuklar getirilmektedir. 

 
Garip Dede, Kara Dede ve Kurt Tepe Dede Yat�rlar� 

Adatepe köyünün 7-8 km uza��nda bulunan eski yerle�im yerinde, üç ayr� tepede 
Garip Dede, Kara Dede, Kurt Tepe Dede yat�rlar� bulunmaktad�r. Köy halk� adak adayaca�� 
zaman ya da bir iste�i oldu�unda bu yat�rlar� ziyaret ederler. �steklerinin  gerçekle�ece�ine 
inan�rlar. Bazen de imam köy halk�n� toplayarak yat�rlar� ziyaret eder, mevlit okuyup dua 
ederler.  

Bu yat�rlardan Garip Dede ile ilgili �öyle bir anlat� vard�r: Garip Dede ya�ad��� 
dönemde yöre halk�n�n çe�itli hastal�klar�na çare bulurmu�. �lâçlar� köyün yan�ndaki 
ormandan üretmekteymi�, ilâçla düzelmeyecek durumlarda ise dua edip halk�n dertlerine 
çareler bulmu�tur.  

Halk aras�nda, üç ayr� tepede bulunan dedeler geceleyin ellerinde fenerlerle birbirlerini 
ziyaret etti�ine inan�l�yor. Söylentilere göre halk aras�ndan bu dedeleri görenler oldu�unu 
söylüyorlar.  
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Garip Dede’nin yan�nda da iki mezar daha bulunuyor. Anlat�lanlara göre bu 
mezarlardan birinde bir gelin bulunmaktad�r. Bu gelin köyden bir delikanl� taraf�ndan 
kaç�r�lm��t�r. Uzun bir süre da�larda gezen k�z ve erkek köylerine dönüp dü�ün yapm��lar. On 
be� gün sonra k�z ölmü�. 3  

Mezar ta��na gelinin simgesi olarak alt�n figürleri i�lenmi�.Garip dede yat�r� köyün 
eski yerle�im yerinde bulunuyor.  

 
Kamber Dede Yat�r� 
 

Kamber Dede yat�r� Balc�lar’a yak�n bir mevkidedir. Anlat�lanlara göre, çok eskiden 
E�elek köyünden bir ya�l� adam hacca gider. Balc�lar’�n çoban� da bir gece hacca giden 
dedeye börek götürüp geri döner. Dede hac dönü�ü köy meydan�nda kar��larlar. Dede 
kendisine börek getiren çobana “ as�l hac� sensin ben de�ilim beni arayan olursa �u 
yukarday�m” der. Kamber dede ölür oraya gömülür. Oras�n�n ad� Kamber Dede yat�r� olarak 
kal�r.4 

Kamber Dede hakk�nda anlat�lan olay� ba�ka bir kaynak ki�i �u �ekilde anlat�yor: 
Bir zamanlar köyde Kamber adl� bir çoban ya�arm��. Bu çoban a�as�na çok dü�künmü�. 

Günün birinde a�a hacca gitmi�. A�a evde yokken a�an�n kar�s� helva pi�irmi�. A�as�n�n 
helvay� çok sevdi�ini bilen çoban, onun yiyememesine çok üzülmü�; a�an�n han�m�na 
“Han�m�m, helvadan birazc�k sar da a�ama götüreyim.” demi�. Han�m gülmü�, a�a hacda hiç 
oraya helva götürülür mü, demi�. Çoban cevap vermemi�. 

A�a hacda namaz k�larken secdeye vard���nda bir bakar ki, evdeki helva önüne gelmi�. 
�a�k�nca etraf�na bak�n�rken bir önceki safta çoban� namaz k�larken görür. 

Hacdan döndü�ünde elini öpmek isteyen insanlara elini vermeyen a�a, “Benim elimi 
öpmeyin; Kamber’in elini öpün, o benden daha üstün!” der. Lakin hemen o anda Kamber ölür. 

Köylüler kamberi öldü�ü yere gömerler ve ona orada bir mezar yaparlar.5 
 

Kale Tepe 
 Beyçay�r� köyünün yukar�s�nda Kale Tepe denilen yerde Bizansl�lardan kalma kale 
kal�nt�lar� bulunmaktad�r.�nan��a göre bu kalenin sahibi Bizans beyi bir ustadan  buraya su 
getirmesini istemi�, kar��l���nda k�z�n� verece�ine söz vermi�tir.Usta suyu getirdi�inde nas�l 
yapt�n diye soranlara köpek gibi getirdim demi�. Su, bu söz üzerine geri gitmi�.Köy halk� 
burada bir hazinenin oldu�una inanmaktad�r.6 
 
Tekke Dedesi 
 

Tekke Dedesi’nin Gökköy’ün ilk gelenlerinden oldu�u söylenmektedir. Mezar� köye 
20 dakikal�k uzakl�kta bir tepede bulunmaktad�r. Zaman�nda keramet ehli biri oldu�u 
söylenmektedir. Ayr�ca köyde, yan�nda birçok ki�iyi çal��t�rd���, onlara yemek verdi�i ve 
yatacak yer sa�lad���, hay�rsever bir insan oldu�u söylenmektedir. Bu yat�ra olan sayg�, köyde 
1976 y�l�nda ç�kan ve köyün tüm civar�n� kül edene yang�n�n Tekke Dede mezar�n�n çevresine 
etki etmemesiyle daha da artm��t�r. 
 Köylü yat�r�n çevresindeki a�açlar�n ulu oldu�unu dü�ündü�ü için buradan a�aç 
kesmenin ve dal k�rman�n u�ursuzluk getirece�ine inan�yor. 
 Tekke Dedesi ile ilgili anlat�lan bir rivayete göre yat�r�n yak�nlar�ndan yüklü e�e�iyle 
geçen bir adam orada bebe�ini emziren bir kad�n görür. Kad�na sark�nt�l�k etmek ister. 
Dönü�te kad�n� aramaya ba�lar. Ancak kad�n� bulamaz ve e�e�inin yan�na geldi�inde e�e�in 
yüküyle birlikte a�açta as�l� oldu�unu görür. Bu ve benzeri anlat�lardan dolay� yat�ra yak�n 
yerlerde hiçbir �eye el sürülmemektedir. Hayvanlar yat�ra yakla�t�r�lmamakta, orada otlayan 
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hayvanlar�n ölece�ine inan�lmaktad�r. Yak�n bir zamanda tarla yollar�n� düzelten bir dozer bu 
yat�r�n etraf�n� da düzeltmek istemi� fakat b�ça�� k�r�larak i�i b�rakm��t�r. 
 Önceden hay�r günü Tekke Dedesi’nde yap�lmaktayken, günümüzde köy meydan�nda 
yap�lmaktad�r.7 
 
Do�ru Atan Dede 
 

Eski bir sava�ç� mezar�d�r. Bu askerin okçu oldu�u ve okunun hiç hedef �a��rmad��� 
anlat�lmaktad�r. Köyün ç�k���nda Do�ru Atan Dede’ye ait mezar ta�lar� hala bulunmaktad�r.8 
 
Koyun Baba Yat�r� 
 

Koyun sürüleri bulunan Koyun Baba bütün hayat�n� koyunlar�n�n içinde 
geçirmekteymi�. Namaz�nda, niyaz�nda, dinine ba�l�, kimseye kar��mayan bir insanm��. 
Koyunlar�n�n aras�nda namaz�n� k�larken vefat etti�i için bu ad� alm��t�r.  Gökköy’de ayr�ca 
Kilimli Nene, Bayrakl� Dede yat�rlar� da bulunmaktad�r.9 
 
Teke Ta�� 

K�z�ldam köyüne yak�n bir mevkidedir. Tekeler bu büyük kayan�n üstünde güre�ir 
ço�u zaman da buradan dü�üp ölürlermi�. Bu yüzden ad� teke ta�� olmu�. Sonralar� dilek 
dileme yeri hâline gelmi�. �nsanlar bu kayan�n üstüne ç�karak dilek dilerler ve dileklerinin 
gerçekle�ece�ine inan�rlar.10 

 
Habip Dede Yat�r� 

Ne zaman ya�ad���na dair kimse net bir �ey söyleyemiyor. Habip Dede’ni mezar� 
Suba�� köyünün eski mezarl���nda a�açlar�n içinde bulunmaktad�r.   

Hakk�nda anlat�lanlar: Habip Dede 93 harbinde evliyalarla toplan�p dü�mana toprak 
atm�� ve dü�mana kar�� üstünlük sa�lam��lar.  Habip Dede’nin mezar�n�n üstünde pazartesi 
günleri ���k yand���n� söyleyenler var. Kaynak ki�i de ayn� �eyi söylüyor. Köyden Lâpseki’ye 
biri gitti�inde oradan birisi “geçmi� olsun, ak�am köyünüz yan�yordu” der. Köylü öyle bir �ey 
olmad���n� söylemi�. Adam da nas�l olur “Habip Dede’nin mezar� taraf� yan�yordu demi�. 
Durum sonradan anla��lm��. I��k, Habip Dede’nin mezar�ndan gelmekteymi�.11 
 
Garip Dede 
 
        Yenice köyde bulunmaktad�r. As�l ismi Garip �smail olan Garip Dede’nin yat�r� eskiden 
ta� öbe�i �eklindeymi�.Garip Dede bir gece köyden �erif Ali Koru adl� ki�iye görünmü�.Daha 
sonra �erif Ali Koru buray� türbe hâline getirmi�. 

Köyde âdetlere göre her gelin bu türbenin önünden geçirilir. Türbede geceleri mum 
yak�l�rm��.Bu mumu yakan ki�i bir dilek tutarm��. Dile�inin gerçekle�mesi için arkas�na 
bakmadan geri dönermi�.12 
 
 
Çaml�k Dede 
 
          Çardak’ta “Arap” diye biri varm��.Bu adam hamama odun ta��rm��. Odunlar� çaml���n 
arkas�ndaki ormandan kesermi�.Bir gün geç kalm��, uza�a gitmemek için çaml�ktan kesmeye 
karar vermi�.Odun keserken baltan�n alt�ndan durmadan küçük bir ku� geçiyormu�. Adam 
hayret etmi�.Bu s�rada kendi hayvanlar� da birden bire ürkmü�.Adam ald�rmam�� ve çamlar� 
hamama getirip ate�e atm��.Gece rüyas�nda Çaml�k Dede’yi görmü�.Dede ona odunlar� tekrar 
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ald��� yere götürmesini söylemi�.Arap yanan odunlar� nas�l götürece�ini dü�ünürken 
odunlar�n ate� içinde yanmad���n� görmü�.Odunlar� al�p tekrar çaml��a götürmü�.Çaml�k 
Dede kar��s�na ç�km�� ve Araba: “Ku� oldum anlamad�n.Hayvanlar�n� ürküttüm 
anlamad�n.Bir daha bu çaml�ktan odun kesme.” demi�.Arap bu olaydan k�rk gün sonra 
ölmü�.13   
    Köyde yat�rlara olan inanç çok büyüktür. Özellikle Çaml�k Dede’ye büyük sayg� 
gösterilmektedir.Bu yüzden onun bulundu�u çaml�ktan tek bir dal bile al�p evlerine 
götürmemektedirler.E�er al�rlarsa ba�lar�na kötü bir �ey gelece�ine inan�rlar.Bu inançtan 
dolay� çaml�ktaki a�açlar kendi kendilerine y�k�l�p çürümektedirler.  
 
Havanl� Dede 
 
       Rivayete göre köyden birine havan laz�m olmu�.Evinde havan olmad���ndan Havanl� 
Dede’nin havanlar�n� alm��.Havanlar bütün gece evin içinde kendi kendilerine yuvarlan�p 
durmu�lar.Adam ertesi gün erkenden havanlar� al�p yerlerine götürmü�.Bu olaydan sonra 
havanlara köyden kimse dokunmam��.14 
 
Galfad�z Dede 
 
        Sava� zaman� köyden üç karde� sava�a gidiyorlarm��.Köyün ç�k���nda bir alfat a�ac�n�n 
alt�nda namaza durmu�lar.Namaz� bitirip kalkarken bir dedeye rastlam��lar.Dede: “Nereye 
gidiyorsunuz gençler?”diye sormu�.  

- Sava�a gidiyoruz dede demi�ler 
- Bak�n ba��n�z s�k���rsa Galfad�z Dede diye seslenin o size yard�m eder, demi�. 

       Gençler sava� s�ras�nda s�k��m��lar.Birinin akl�na gelmi�: Yeti� Galfad�z Dede! diye 
ba��rm��. 
       Gençler daha ne oldu�unu anlamadan bir dede dü�man� da��tm��.Olaydan sonra sava� 
alan�nda k�r�k bir ö�endir ucu dikkatlerini çekmi�.Y�llar sonra sava� bitmi� gençler k�r�k 
ö�endir ucu ile köye dönmü�ler. 
     

Köye girdiklerinde kar��la�t�klar� o dedenin çift sürdü�ünü görmü�ler.Bakm��lar ki 
dedenin elindeki ö�endirin ucu k�r�k.Getirdikleri ö�endir ucunu takm��lar.Dedenin sopas�na 
tam olmu�.Bu dedenin Galfad�z Dede oldu�unu anlam��lar. 
         Dede:��te bunu yapmayacakt�n�z.�uraya mezar�m� kaz�n da içine gireyim.Çünkü 
âdettendir sava� meydan�nda dü�en sava� meydan�nda kal�r, demi�.O günden sonra köyde 
dedeyi kimse görmemi�.15 
 
Mustafa Dede Türbesi 

 Ta�tepe köyünde, ermi� bir ki�i olarak bilinen Mustafa Dede’nin mezar�n�n ba��nda 

bulunan a�aca köylü dilek tutarak çe�itli bezler ba�lamaktad�r. Dilek tutup dua eden köy 

halk�, dilekleri gerçekle�ti�inde türbenin ba��nda mevlit okutmaktad�r.16 

 

Ele ald���m�z, Lâpseki çevresindeki yat�rlar�n ve bunlar�n etraf�ndaki pratiklerin  
Anadolu ve Türk kültür co�rafyas�ndakinden çok farkl� olmad���n� söyleyebiliriz. Dinle 
çeli�meyen eski Türk inan��lar�n�n izleri ile bütün toplumlar için geçerli olan sihrî 
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uygulamalar� bir arada toplayan yat�rlar, halk�n çe�itli ihtiyaçlar�na  kar�� pratik çözüm 
ihtiyac�ndan do�mu�tur.  

Kültür tarihimiz aç�s�ndan çok önemli olan bu yat�rlar ve buna ba�l� anlat�lar�n, 
yerle�ik hayat�n tarihini çok eskilere dayand���n� göstermekle birlikte, mekân� vatan 
yapma konusunda da önemli bir i�leve sahip oldu�u bir gerçektir. �nsanlarda, ya�ad��� 
mekân� sahiplenme duygusu geli�tiren bir i�leve de sahip olan yat�rlar ve sözlü kültürün 
ürünü olan bu anlat�lar, benzer yollarla gelecek ku�aklara da aktar�lmaya devam edecektir.  
 

  
                                                 
1 Kaynak ki�i : Recep KOCAEREN, 1957 do�umlu, Ö�renim  Durumu:Lise.  
2 Kaynak ki�i:Orhan KAHRAMAN, ya��:41,Ö�renim durumu: �lkokul mezunu. 
3 Kaynak ki�i: Ramazan Akçay, ayn� köyden ve o yörede çobanl�k yap�yro. 
4 Kaynak ki�i: �smail Gökgöz,, Ya�� 82, okur-yazar. 
5 Kaynak ki�i: Ay�e erol, ya�� 44, ö�renim durumu: ilkokul mezunu. 
6 Kaynak ki�i: Mehmet SAVA�, Ö�renim  Durumu: Lise / Müezzin,ya�� 80. 
7 Kaynak ki�i: Seyfettin �ahin, ya�� 50,Ö�renim durumu:�lkokul mezunu. 
8 Kaynak ki�i: Seyfettin �ahin, ya��:50, ö�renim durumu:�lkokul mezunu. 
9 Kaynak ki�i: Seyfettin �ahin, ya�� 50, ö�renim durumu:�lkokul mezunu 
10 Kaynak ki�i: Aynur �AH�N, ya��:20, ö�renim durumu:�lkokul Mezunu. 
11 Kaynak ki�i: Ay�e Demir, ya�� 55, ö�renim durumu:�lkokul mezunu. 
12 Kaynak ki�i:Ahmet KORU, ya��: 53, ö�renim durumu:�lkokul Mezunu. 
13 Kaynak ki�i:Hasan TOSUN, ya��:57, köy muhtar�. 
14 Kaynak ki�i: Orhan  KAHRAMAN, ya��.41, ö�renim durumu:ilkokul mezunu. 
15 Kaynak ki�i:Hasan TOSUN, ya��:57, köy muhtar�. 
16 Kaynak ki�i:Hasan ÇET�NKAYA, ya�� 75, okur-yazar. 
 


