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1- EFSANE ÜZERİNE BAZI SÖZLER
Efsane, bir yerde, halk arasında ağızdan ağıza dolaşan; çoğu zaman söze 

dayalı ve arada yazılı duruma geçmiş; kültür değerleri içerisinde; ilgi çeken bir 
tür sayılmaktadır. Türk Dil Kurumu Sözlüğü'ne bakıldığında; "Halkın 
imgesinde doğarak; ağızdan ağıza dolaşan ve konusu çok defa olağanüstü 
nitelikte olan hikâye....” şeklinde açıklanmaktadır. Bu efsane için doğru bir 
yaklaşım içerir. Diğer sözlüklere de bakıldığında; buna yakın tanımlar 
çıkmaktadır. Buna, “Masal, asılsız hikâye, hurafe.” girişlerinden sonra; “Şöhret 
bulup; dillere düşen vaka ve hâl” diye de açıklanır. Bunlar da doğru olan 
efsaneyi belirleyen ifadeler olmaktadır. İşte bu tanımlar veya açıklamalar 
sınırları içerisinde baktığımızda; genel olarak, halkın hayalinden doğarak; söz 
dayalı ve ağızdan ağıza; nesilden nesile aktarılan; konu ve konular içerdiği 
şeklindedir. Bunlar genelde söze dayalı olarak anlatılsalar bile; yazılı duruma da 
geçirilirler. İşte biz de derlediğimiz efsanelerimizi; yazılı bir belgeye bağlamayı 
amaçladık. İşe buradan başlayarak yollara düştük...

Olay olan efsane halkın imgesine veya hayaline dayanır. Bunun için de 
efsanenin; olağanüstü nitelik taşıması; böylesi bir anlatım zinciri içerisinde; daha 
da olağanüstü bir duruma da geçebilmişlerdir. İlave ve katkılar olmuştur; olması 
muhtemeldir. Bu üstünlük, hikâyeleştirir; efsanenin niteliğini artırır. Böylesi 
ifadelerde; genelilik içinde kalınarak; halkın hoşlandığı; benimseyip, taşımakta 
olduğu kültür birikimine girer. Böylesi bir olgu içerisine bürünür. İfade edildiği 
üzere; efsane, konu olarak; çok eski çağlara kadar uzanırlar. Ayrıca dünya 
üzerinde görülen veya görülmüş devletlerin de ayrı veyahut; o benlikleri içinde 
kalan efsaneleri görülür. Biz Türkler'de bu olgu veya tarzda; efsanelerimiz ilk 
çağlara kadar uzanır ve o günlerden beri de genelde yaşatılırlar...

-  Ergenekon Efsanesi, buna örnek gösterilebilir;
-  Oğuz Kağan Destanı ve efsanesi gibi,
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Tarihi süreç içerisinde ve bunlardan sonraki dönem veya çağlarda; efsanelerle 
ilgili geleneğimiz sürmüştür. “Anadolu Efsaneleri” araştırmalarına bakılırsa; bunun 
tipik örnekleri alabildiğince çokçadır. “Küçük Asya” çoğu zaman da “Ön Asya” 
olarak ismi geçerken “Anadolu” sözcüğünü getiren; efsaneye de raslanır. Özetle 
söylemek gerekirse; savaşa gitmek üzere; yahut, zaferden dönmekte olan Türk 
akıncıları; bir köy yakınlarında mola verir. Yayığından yeni ayran boşaltmış yaşlı bir 
kadın; ayran dolu bakracını kaptığı gibi “Varayım, şu yavrulanma ayran vereyim; 
mataralarını doldursunlar...” deyip askerlerin yanına koşar, efsaneye göre, onbinleri 
aşan asker; ayranı matarasına doldurmuşlardır. Gelenlere “Doldur oğul, doldur.” 
sözlerini söyler. Askerler de cevap olarak “Ana dolu, ana dolu.” cevabını verirler...

-  Bugün övgü ile adını andığımız “Anadolu” ismi bu efsaneye dayanır. 
Selçuklular zamanında geçtiği ve yaşlı kadının “Kırmızı Ebe” olarak anıldığı da 
doğrudur. (1)

Destanlara dayalı efsaneler sadece bunlar da değildir. Aynca konusu aşka 
dayalı ve sonucu aynlık ve hüzünle biten hayli efsaneye raslanır. Bu gelenek 
bizlerda; yeni Türk geleneğinde çok görülür. Amasya'da yaşanmış olan “Ferhat ile

Şiıin” bunun tipik örnekleri sayılabilir. Destanı ve aşkı aşan ve aynca dini bir nitelik 
içeren efsanelerde çok görülür. Bunlara da çok raslanır. Bunlar genel olarak 
“Olağanüstü” veya şöhret bulup; dillere düşen vaka; hâl veya hurafe şeklinde de 
olabilirler. Bunlar, yapı ve kaynak olarak sözlü edebiyatın hakim olduğu dönemlerden 
gelirler, olağanüstü nitelik gösteren hikâye şeklini alırlar. Bunlar genelde; efsanenin 
özellikleridir. Efsanelerde görülen dini nitelikler; İslamiyet ve diğer Hıristiyanlık 
dinlerinden öncelerini de içine alır. Onlardan önce görülen inanma ihtiyacı veya denen 
Allah fikri olmasa bile; korku veya kuşkunun ya da insan aklının getirdiği nitelik de 
sayılabilir.

-  Çok tanrılı dinlerde de bu gibi efsaneler görülür.
(1) - Anadolu Efsaneleri - Melımet Önder



Genelde, efsanelerde görülen ve onun karakterini oluşturan imkânsız gibi görünme veya 
olağanüstü zorluklar içerirler. Hayret ve hikmetlere bağlı olarak; olmuş zannı verir ki; işin espirisi 
de buna dayalıdır. Bu durum karşısında '‘Bir ilahi güç sağlamış olmalı” fikrini doğurmuştur. 
Bunun bazen da “Bir İlâhi güç sağladı” şeklinde de kabullenip; işin içinden çıkmaya 
çalışmışlardır. Efsanenin kaynağı da böyle olsa gerektir. Biz araştınnalanmızı bu yönd yaparken 
ve “Amasya Efsaneleri” dericen; yola bu esaslardan çıkmayı yeğledik.

-  Halkı ve onun sözlerini derlemeye çalıştık;
Yaptığımız ve yapmaya çalıştığımız bundan başkası olamaz; olmamıştır,
-  Açık seçik; ikibini aşkın mekânda ve bir o kadar, işin ustası kimselerle konuşarak;
-  Onlann bilgilerini ve sözlerini derleyip sunuyoruz.
Kusur ve fazlalıklar, veya noksanlıklar olacaktır.
Bu itiraf ve ana gerçeğimiz esas alındığında; Anadolu efsaneleri içerisinde “Amasya 

Efsanelerinin gerçek bir yerini bulduk. Buna da çok sevindik ki; sizlere, kitapçıklar hilende de 
sunuyoruz. Ele aldığımız efsanelerimizde:

-  Olay vardır ve görülür,
-  Hikâye şekli ağırlıklı olarak sürer,
-  Vaka veya hâl vardır bunlar yaşanırlar,
-  Şöhret bulup, dillere düşme görülür,
-  Din ağırlıklı veya hurafe şekline de ramlanabilir. Böyle olduğu zaman bile; akıl ve izana 

sesleniş görülür. Anlattığımız veya anlatmayı amaçladığımız efsanelerimizde; bunları 
bulabilirsiniz. En azından birini veya ikisini; ağırlıklı olarak sezinleyebilirsiniz. İşe bu açılardan 
baktığımızda; dinlendirici bir edayı; akla dayalı yorumu ve hisseleri de görmek kabil olabilir. 
Aşka dayalı efsanelerin; mutlu sonla bitmemesi de bir ayn efsanedir. Bu duygular içerisinde 
sizleri Amasya Efsaneleri ile baş başa bırakıyoruz....

Efsaneleri yer ve mekân olarak alırken; belli bir sıralamayı akla getirmedik. Zamana 
yolculuk yaparken; belli bir tarihi sırayı gözetmedik. Ancak, tahmini de olsa efsanenin ne zaman 
ve nerede geçtiğini belirtmeden de geri kal ınm ay acıktır.. İyi günler ve gelecek-yine bunlarla 
olacaktır. Bütün bu değerlerle; “Amasy.a Anadolu'nun Oxforcfu” olmuşsa; işe böyle 
başlanmışür. Osmanlı Sultanlarının bir çoğunun Şelızadelik dönemlerini yaşadığı; Osmanlfyı 
Cumhuriyet'e taşıyan değerlerin banndığı; İstiklâl Savaşında Milli İradenin oluştuğu ve yeniden 
yapılanma kararlannın alındığı bu yerleşim yerinin; efsaneleri de; öylesi bir değer taşırlar. Bunlan 
yazılı eser haline getirmekten şeref duyarım. Damla damla emeği geçenlerden Allah razı olsun.
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“Antik Çağ” dan, günümüze taşman “İpek Yohı”...
Bu yol, efsanelerimizin de yolu olmaktadır. Aslımızın yolu olan bir tarih. Amasya, 

bu yolu; Karadeniz'e bağlar.



2- FERHAT İLE ŞİRİN (KISACA)

Amasya efsanelerinin başına gelir. Bizim ve bizden anlayanların efsanesi 
olduğu için; Amasya belgeseli olarak yıllar öncesine dayanır. Milat'tan öncçcki, belki 
bininci yıl içerilerinde yapıldığı söylenir. Bu gerçek efsanemiz; Hayat 
Ansiklopedisi'nde “Masallarımızın kahramanı Ferhat'la Şirin'in yaşadığı 400 yıllık 
geçmişi olan; tarihi bir Orta Anadolu Şehri” olarak giriş yaptığı; Amasya bölümünde 
şu satırlara raslanır:

“Ferhatdağf ndan şehre su getiren eski kemerler; Fransız seyyalli Charler Texier'ye 
göre; masal kahramanı olan ve Amasya Padişahı'nın kızına gönül veren Ferhat adındaki 
biri tarafından yapılmıştır. Bu Ferhat, halk edcbiyetimizde nesillerin benimsediği “Ferhat 
ile Şirin” masalının kahramanıdır. Masala göre; Ferhat sevgilisine kavuşmak için; tek 
başına bu dağı delmiş; bu yüzden de dağa Ferhatdağı adı verilmiştir...”

Masalı çok aşıp efsaneleşen ve dilden dile dolaşan Ferhat ve Şirin'in öyküsüne 
dayanır. Çağlar boyunca; birçok hükümdar ve büyük komutanlara yurtluk eden Amasya; 
Ferhat Su Yolu ile bir ayn efsaneleşir. Bu sadece şehrin su ihtiyacı için de değildir. Bunun 
yanında, bağ ve bahçe çalışmalarında sebze ve meyvelerin sulanmasında da bu amaç yatar. 
Milat'tan öncesi yıllara; bir yerde Türkler'in hakim olduğu M. Önce bininci yıllara rasladığı 
doğnılanmaktadır. Şahinkaya'dan ve Yeşilırmak akağından alman su yolu; bir süre toprak 
üzerinde seyreder. Şimdiki Halvacı Mahallesi'ne gelindiğinde; 75 cm. genişliğinde ve şehrin 
sağ ortalarından geçerek; şimdilerde Ayvasıl Bağlan denen Doğu'yönüne doğnı uzanır. 
Kayalar yanlmış kanal olmuş; toprak kısımlar horasan harçla tünel oluşturularak; toprak 
altından akışı sağlanmıştır. Bugün bu kısımların çoğu görünmektedir...

-  Kanal ve su yolu “Terazi” sistemine göre ayarlıdır;
-  Su şehrin içinden geçip, Doğu'ya doğru akıtılmıştır;
-  Yer yer, bozulmuş ve tahrip edilmişse de taş kanalların çoğu görünürdedir;
-  Korumaya alınması gereklidir. (1)

- 8 -



Ferhat U sta 'n ın  da bir 
kalbi varm ış. Bu yürek, alev 
alev Şirin için yanm aktadır. 
Aynı garip duygular Ş irin 'in  
yüreğinde de görülür olmuş. 
A m asya S u ltam 'm n  bu güzel 
kız kardeşi ve Ferhat; 
ateşlenen yüreklerinde; ateş 
olup yangın yerine dönm ez 
mi? O yıllarda da; saraya 
yakın ve iyi kalpli insanlar 
varm ış. O nlar aracı yapm ayı 
denem iş. Bir akşam , birkaçı 
çıkm ışlar içeri Şeh ir'dek i 
saraya. Sultan Hatun güzel 
kardeşini verm ek istem ez. 
G elenleri de k ıram adığı için; 
k im senin  yerine
getirem eyeceği sandığı 
şartını döker ortaya;

-  Şu dağın ötesindeki 
suyu şehri akıtacak yiğite 
vereceğim  kardeşim  Ş irin 'i 
deyiverir...

Tek başına koca bir 
dağ yarılır m ı? Y irm i 
kilom etreyi aşacak olan 
uzaklıktan su aşılabilir 

m iydi? M ahm ene Banu S u ltan 'ın  olum suz görülen isteği; F erh a t'a  iletilir. 
“Gönül ferm an d inlem ez” m isali; Ferhat bu isteği geri çevirm ez. Bu aşk 
dağı da yarar; göğü de yere indirir... A lm ış bolyozu eline; Ferhat çıkm ış 
Şahinkaya yollarına...

Ver elini Şahinkaya;
Çiz yolunu Koca Ferhat.
Suyu getir vura vura;
Aksın sular Am asya'ya...
Ferhat şair değildir ama; aşkı onu şair de yapmış. Vurduça ferahlamış; 

ferahladıkça vunnuş. Taşlar bileklerinde erimiş; su yolu olmıış.Toprak karşı 
koymamış da; kayalar bir ayrı arzu içinde; küçülmüş, küçülmüşler. Kiilüngü ve 
çelik kalemini vurdukça vunnuş. Sanki samanı yaba ile atar olmuş...

Ferhat bir yiğ it delikanlıdır. Nakkaşlık yapar. Saraylar  
siisler. Fırçasından, renkler dökülür. Seyredeni hayrete 

düşürür, dudaklarını ısırttırılmış. Ama Ferhat'ın  fırçasından  
dökülen güzellikler hep Şirin içinmiş. Böyle derler.

Şirin Am asya Sultanı Melımeııe Banu 'nun kı: kardeşidir.
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Engel olur, çengel olur;
Ejder gelir, sular kurur;
Banu ister, sebep bulur;
Bu ejderi çatlatan kim?
Topraklar açılmış, horasan tünellere yol vermiş. Kayalar açılmış, kanal 

olmuş. Bir zaman sonra açılan su kanalından şehre gelecek suyun yankıları 
duyulur olmuş. Böylece iş bitmiş amma; Ferhaı emeline kavuşabilmiş mi? 
Kötülükler onu da bulur olmuşlar. Akan suların kuruduğu ve bir damlacık bile 
akmadığı haberleri yayılmış, etrafa. Bakmışlar ki kocaman bir ejder; Şahinkaya 
önlerinde kendini suya kapatmış; vermiş ağzını kanala; kanala akıtılan suyu 
kurutuveriyor. Şehirde suyun sesi ve yankıları da kayboluvermiş. Yeşillenen 
bağlar kurumuş; şehir susuzluktan kırılır olmuş. Şiirimizdeki “Bu ejderi çatlatan 
kim?” sorusu da yayılıp durmuş. Bir çare düşünmüşler; ejderi tuz yedirerek 
çatlatıp öldürme akıllarını gelmiş...

Köylerden avuç avuç tuzlar toplanmış; iki telis kadar. Ertesi gün, semiz 
bir katıra yükleyip; yavaşça azılı ejdere yaklaştırmışlar katırı. Azılı ejder bir 
saldırı ve bir nefeste katırı; sırtındaki tuzlarla birlikte yutuvermiş. Birkaç saat 
sonra da tuzun verdiği hararetle; başlamış ırmağın suyunu çekmeğe. Çektikçe 
çekmiş, karnı dağ gibi olmuş. Az sonra da çatlayıp ölmüş. Başta Ferhat ve Şirin 
olmak üzere Amasyalı da bu felâketten kurtulmuş. Yeniden suyun sesini 
işitilmiş ve dağlarda, yankılanarak akmaya başlamış...

-Fakat işler ağıra alınıp; bir türlü Şirin verilmez;
Buna üzülen Amasyalı:
-  Bu da neyin nesi; bu kadar da olmaz; demeye başlamış.
Şehre suların aktığı günlerde; Şirin'in öldüğü haberi üzerinde durulmaz 

mı? Öyleki sabırsızlık içinde yüreğini yakan ve kanal boyu gezinti içinde olan 
Ferhat'a böylesi acı bir haber iletilecek ne dersiniz...

Yürekleri yakan büyük bir aşkla; kırk bile değil; otuz dokuz günde 
bitirilen kanal; Ferhat Su Yolu, ümide doğru akmayacak mı ne? Engel üstüne 
engel çıkarılıyor; veya çıkıyormuş...

Ferhat ile Şirin'in mezarları; yakınları ve ejder
-  1 0 -



“Etme bülbül, ötme bülbül;
Derdim çoktur, yapma bülbül;
Şirin derdi bana yetti;
Bir dert de sen etme bülbül.”
Ferhat'ın bu dertliliği sarayın suskunluğundan ve bir engelin olacağını 

sezinlemesindenmiş. Bu üzüntü içerisinde; Şimdilerde “Helvacı” denen yerde 
gezinti yaparken; gözönüne cadı tipli bir kadın ilişir. Elinde bakır bir tepsi; 
kapıları topkamlıyor ve Ferhat'a işittirecek tarzda “Şirin'in ölü aşu var; size ayrıca 
onun helvasını veriyorum. Duymadınız mı, Şirin öldü ya:” seslerini çıkarır...

Cadı kadın tutumunu sürdürür, kapılan açtırır; açanlara da:
-  Size Şirin Kız'ın helvasını getirdim. Duymamış olabilir siniz; öldü size 

de söylemiş olayım; der diğerine gider.
Şirin'inin öldüğüne inanmak istemese de Ferhat artık rahatsızdır ve bir 

telaştır alır. Sonradan ve çevresindekilere mırıldanır şekilde “Benim ölümü de şu 
dağın üzerine gömünüz. Oradan Şirin'e bakmaya çalışırım...” gibilerden sözler 
eder. Sonradan da:

-  Şirin yoksa, bu dünyada işim ne ki? Artık yaşamak haram bana demişiyle 
birlikte kırk okkalık, yaklaşık atmış kilogramlık külüngünü; yukarıya atarık başını 
altına tutmasıyla birlikte oracıkta ölüverir.

Yanındakilerd elinden külüngü almaya çalışmışlarsa da bunu beceremezler. 
“Şirin” diye derinden bir ses yanlalanır Amasya üzerinden. Bu yankı bir ses 
olmuş ve Şirin'e Ferhat'ın öldüğü haberi olarak iletilmiş...

Böylesi kara haberi duyan Şirin dururmu? O tarafa bu tarafa şaşkınlık 
içinde koşarken; o tatlı canını verivermiş Ferhat'a ulaşmak için. Amasyalı'lar 
O'nu da alıp Ferhat'ın yanına gömmüşler. Yan yana iki mezar oluşmuş oralarda. 
Bu dağa da “Ferhat dağı” demişler. Dertleri ile dertlenmeleri; o gün bugün 
sürermiş. Bu iki mezarın arasında bir gül fidanı dikilmiş. Yılda iki gül açarmış 
üzerinde. Biri kırmızı, diğeri beyaz olarak...

-  Mezarları arasındaki “Karadiken Çalısı” da o cadı kadını temsilenmiş... (1)
1 - Bu öykü ve efsanemiz “Ferhat ile Şirin” isimli kitabımızdan özet olarak 

alınmıştır.
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Amasya'da şu dörtlükler çok söylenir; Şirin ve Ferhat'ın ağzından: 
Aşkın aldı, beni benden;
Saldı Ferhat'a Ferhat'a.
Canını alsın bedenimden;
Vursun, Ferhat'a Ferhat'a.

Havzasından suvu çıkar;
Kanal olsun, şu kayalar;
Ablam ister, tuzak kurar,
Vardım Ferhat'a Ferhat'a.

Ferhat ise, şöyle seslenir

Ağlaya ağlaya, düştüm yollara;
Abla anla, başa geldi bu sevda;
Bir güzeli bir yiğide bağlarsa;
Alın bu sevdayı Ferhat'a salın

Biliniz sizler, bilsinler bizi;
Sevgi bizi, bu yerlere bağladı.
Gülsün Amasyalı, görmesin sızı,
Unutman bizleri, ülkem insanı....
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4- AYNALI MAĞARA EFSANESİ (2)
Dünyanın, şu üzerinde yaşadığımız dünyamızın; bin biı* türlü hali varmış. 

Oluşundan veya inancımız odur ki; yaratılışından bugüne neler gelmiş; neler geçmiş. 
İlk iki insan ve ondan sonraları neler görülmemiş ki? İnsanlar çoğalmış; çoğalmış 
Bunların ilki atalarımız olarak; Türk olarak. Orta Asya ve kısacası; Asya'da 
görünmüşler. “Büyük Göç”le dalga dalga dağılmışlar ve buralara da gelmişler. “Ön 
Asya” mı desem; yoksa “Küçük Asya”mı desek; buralara; yani, “Anadolu” ya gelip 
yerleşmişler. Burası ünü, içinden akan ırmaktan gelen; kayalıklarla dağlaşan; iki 
yamaçtaki dağın üzerine kale yapılmaya da müsaitmiş. Ayrıca verimli ovaları 
bulunurmuş. Bunlar burasının iyi bir yerleşim yeri olmasını sağlamış. İlk gelen Türk 
soyu; Amazonlar ve yöneticileri de “Anıas” veya “Amis” mis. İsmi, kurandan gelmiş 
ve “Amasis Şehri” demek olan “Amasia” diye belgelenmişler. Özelliğini göre değişik 
isimler de almış.

- “Bilginlerin toplandığı yer” anlamında“Kubbetül Ulema” en hoş olanıymış;
-  Şimdilerde “Amasya” diye kayıtlıdır. Buna ek olarak; çoğu zaman 

“Şehzadeler Şehri” denir. Bu da Osmanlı kaydı ve aslını gösterirmiş.
Gerçek olan buymuşki; Amasya tarihi boyunca; Türk insanlık kültürüne, 

sanatına ve tarihine emek veren, gayreti bitmeyen insanların diyarı olarak tanınmış. 
Bu vasfını da sürermiş; sürdürürmüş...

Amsaya'nın özelliği sadece bunlar da değilmiş. Tarih boyunca yerleşim yeri 
olduğu için; değişik ve tarihi mirası çok olan bir yermiş. Genelde Türkler kurmuşlar 
ve uzun bir süre onlar yaşamışlar. Şimdilerde de değişmez ve şaşmaz sahibi onlarmış. 
“Bu Allah vergisi ve O'nun yardımı” derler ve ülkesini severlermiş. Tarih bu ya; bazı 
çağlarda yabancılar egemen olmuş bu yörelerde.

-Pontus hakimiyeti görülmüş bir süre;
-  Romalılar egemen olmuşlar ve bunların ikiye bölünmesiyle de “Doğu Roma” 

nın eline verilmiş. Buna tarihi kayıtlarda 
İstanbul'u başkent yapan “Bizans 
Devleti” demişler.

Bu durum M. Sonra 395 yılları 
oluvermiş. Amasya çevresini çevreleyen 
dağların dik yamaçlarından değişik 
özellikler üretilmeye başlanmış Genelde 
Kuzey'e bakan; o zaman ki ismiyle 
“Harşene Dağı” düz bir duvar misali, 
yükselen kayalar görülür. Kalker ve 
oldukça sert olan kayalar oyularak 
kazılıp onlara varan “Kral Kaya 
Mezarları” yapılmış. Bir zamanlar 
buraları elinde bulunduran Pontus 
Krallarının gömülü oldukları 
mezarlarmış bunlar. Amasya'ya ilk 
gelenin gözüne ileşen ve oldukça ilgi 
çeken bu mezarlar, bu gün bile korunur 
ve saklanırlar. O zamanlar yapıldığı 
vey# Bizansın ilk yallarında geçtiği 
sanılan bir mağara da vardır ki; buna,
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mağaranın yapısından ve özellikle taşından gelen şekliyle “Aynalı Mağara-’ adı verilmiş. 
İlk bakışta diğer Kralkaya Mezarlan'na benzese de; en iyi işlenmiş, özenle ve itinalı 
yapılmış bir mağaradır. Ziyaret Beldesi'nin eski yolu üzerinde ve Amasya'ya şimdilerde

/a Otogar'dan yürüyerek; bağ ve bahçeleri seyrederek 
gidilebilir. Yerden dört taş basamakla çıkılan; yüz 
altmışbeş cantimetre yükseklikte; genişliği de, bir 
metreye yakın mezarları görülebilir. Mağaranın bir 
özelliği olarak; aynayı andıran mermer bir yansıtıcı 
gibidir. Mezar olmadan öncesi ayna görevi görür. 
Burada şu efsane çok söylenir.

Pontus kralının çok mu çok güzel bir kızı 
varmış. Güzelliği dillere destan vebunu o kız da 
çok iyi bilinmiş. Ancak ayna olmadığı için 
güzelliğini göremez ve sadece yakınında olanlar 
söylerlermiş. Bu güzel kral kızı bir gün babasına 
“Baba ne olur benim güzelliğim dillere destan gibi. 
Bunu sizler de hep söyler durursunuz. Ancak ben 
güzelliğimi göremiyorum. Ne olur; güzelliğimi 
gösterecek bir mağara yap ve ben de kendi 
güzelliğimi oradan seyredeyim...” yalvarışında 
bulunur. Kral güzel kızını kırar mı? Aynalı bir 
mağara yapılmasını adamlarından ister ve mağara 

Aynalı Mağara , da birkaç gün içinde bitirilir.
Bu mağara üzerinde söylenen efsaneler biter mi?

-Söylenenler, insanı sevindirir ve üzen de olurmuş.
Derler ki, kız zaman zaman bu mağaraya uğrar ve güzelliğini duvardan 

seyreder. Düz satıhlı bir kayaya oyulmuş mağaralardan birisi bu güzel kıza aitmiş. 
Efsaneye göre bu güzel kızın güzelliği o kadar 
cazibeli ve yakıcı ki; güzel yüzüne kimseler 
bakamaz; bakanarın gözleri kamaşır; dizleri titrer 
ve sonradan da yığılır kalır; kar misâli, eriyip 
bitermiş, bu yüzden kız yüzünü kimseye göstermez 
veya yüzünü görmek isteyenler çekinirlermiş.

Kızın yüzündeki kalın peçeyi artık kimseler 
kaldırmaz olmuşlar. Aradan yıllar geçmiş; bu 
cezibeli ve güzel kız da evlenecek yaşa gelmiş.
Hani bizlerde bir söz vardır: “Kız büyüyünce, 
gayet dayıya düşer.” diye, Kızının büyüyüp; 
evlenecek çağa geldiğini gören kral “Kim kızımın 
yüzündeki peçeyi kaldırıp bakabilirse; kızımı o 
gence vereceğim...” ilânını yapar; bu emrini 
duyurur...

-  Bu ilân Amasya'nın her yanında söylenip 
durmuş. Bunu duyan gençler kızın yüzüne 
bakabilecekler mi?

-  İlk zamanlarda buna kimse cesaret 
edememiş...
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"‘Elde bulunan, beyde 
bulunmaz...” deyimimiz
hatırlatan durumlar çıkmış 
ortalara. Güzel kral kızının, 
yüzündeki paçayı kaldırıp, 
yüzünü görmek isteyenler 
olmamış değil. Olanlar da 
peçeyi kaldırsa da kızın yüzüne 
bakmayı göze alamamışlar. Bu 
durum saraydaki lerin canını 
sıkar olmuş. İşte böylesi bir 
günde fakir bir delikanlı sarayın 
kapısını çalmış:

-  İşte ben geldim, demiş, 
ben bakacağım ve kralımın 
güzel kızına da sahip olacağım. 
O güzel yüzü ben göreceğim ve 
ben bakacağım... Bu yiğit ve 
baylu, boslu delikanlıya acımak

_________________________________________ isteyenler ve onu bu sevdadan
caydırmaya çalışanlar olmuş.

-  Ama demişler, kıyma gel gençliğinde. Kimse onun güzelliğine 
dayanamaz gel vazgeç bu sevdadan...

Delikanlı:
-  Bu güzellik uğruna bin can feda... Ben bu güzelliğe aşığım. Bu yola baş 

koymuşum. Getirin onu, bir an önce görmek; muradıma ermek istiyorum.
Bu yalvarış ve candan isteğe karşı kayamamışlar. Sonucu bilseler de; 

getirmişler kızı...
Delikanlı bir eliyle kalbini bastırırken; öteki eliyle; kalın peçeyi yavaş 

yavaş sıyırmaya koyulmuş. İşte ne olduysa bu anda olmuş. Dayanılmaz bir şevk



Haberi duyan 
Amasyah; günlerce dı
şarı çıkmamışlar. Üzün
tülerini bu şekilde 
ortaya koymuşlar. Fakat 
elden ne gelirdi ki?

Olan olmuş, kral 
kızı ve delikanlı; o 
bakışa ve o güzelliğe 
dayanamayıp; kömür 
olmuşlar. Aynalı M ağa
ra; güzelliğine tanık 
olduğu bu kıza ve 
isteyeni delikanlı gence 
mezar oluvermiş. Götü
rüp bu kayada daha 
önceki “Ayna” olarak 
yapılmış mağaradaki 
mezarlara konmuş.
Onun için ışıldarmış bu mağara... Adına “Aynalı M ağara” demişler. Bir aşk 
ve güzellik efsanesinin de simgesi olmuş.

G üzel olsan, yiğit olsan ne çıkar;
İnsanın alnına, yazılan gelir.
Z engin olsan, yetkin olsa ne yazar,
G ün gelir ferm anın; yalana döner.
Güzelliğin ve yiğitliğin sonun iyiliklerle bitmesi istensede olmazmış. 

İnsanın başına yazılanlar gelirmiş. İşte efsanemizde böyle sürer. Şimdilerde 
bile Aynalı M ağara”ya uğrayanlar; efsanemizi yaşar gibi olurlar. Bakanın 
ismini aynen ve net göstermese de; yaşıldığı yıllardaki parlaklığını yine de 
korur. Bakanlar kendilerini görmeseler bile; oraya düşen görüntülerde güzel 
kızı ve isteklisi delikanlıyı görür gibi olurlar. Onun ve onların efsaneleri de j 
bitmez. Ben zaman zaman ziyaret eder dururum. Geceleyin gidip, I 
gördüğümü söyleyemem. Görüp seyredenler ve geceleyin oradan geçenler; 
garip bir ışık hüzmesinin mağaranın içinden çıkıp; süzüldüğiinü gördüler. 
Gördüklerini söylerler. Hele zifiri karanlık bir gecede; önünden geçen at ve 
eşeklerin; bu ışık karşısında “Hor, hor” edip ürkerek kaçtıklarını da 
söyleyenler olur.

-  Ziyaret edilecek bir yerdir. Hele Ziyaret K asabası'na da bu yolla 
ulaşılır;

-  Orada başka ziyaret yerleri de var mı ki?
-  Elbette, elbette...
-  İsmi “Ziyaret” olur da; neden olmasın?
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“Aynalı Mağara" ile ilgili efsanelerin bitmediği açıktır. Öncelikle başlı 
kakın ve bıraktığımız yere dönelim. Mağara ve mezar; ilk bakıldığı gibi değildir, 
kaya arasında; rutubet olmaması ve iç düzenlemenin bozulmaması için; üç 
tarafından, birer metre genişliğinde ve mağara yüksekliği seviyesinde genişlik 
bırakılmıştır. Dikdörtgen bir kapıdan girilen mezar yerinde; biri dikdörtgen, 
diğeri kare biçiminde iki oda verdir. Asıl iki mezarlar dikdörtgen alanındadır. 
Diğer oda Bizans döneminde yapılmıştır; duvar süslemesi ile güzelleştirilmiştir. 
Kadınlı erkekli figürler; Hz. İsa ve Meryem ile bazı yazılar oyulmuştur.

-  Aynalı Mağara ve efsanesi işte bunlardır;
-  İlave edenler ve edilenler vardır. Aslı, böylece olsa gerektir...

5- KURTBOĞAN HAZRETLERİ...

Amasya'ya gelenler; Trenle gelirlerse; İstasyon'un Batı tarafumdan bu 
türbeyi hemen görürler. Karayolu ile gelenler de; İstasyon Caddesi'ne doğru yola 
çıkıp; istasyon binası hizasına geldiklerinde yine bu zatı görüp, ziyaret edebilirler. 
Böylesi bir kolaylık vardır. Kurtboğan ve O'nun efsanesi bir değişiklik gösterir. 
Yaşantısına bakıldığında; Selçuk i ler zamanını anımsatır, buna Osmanlı 
Beyliği'nin kurulduğu dönemlerde denebilir. Köylü durumunda çalışmaları ile 
hayatını kazanan birisi olduğu da söylenu\ Zira, yaptığı ve yaşayışı kendisine has 
ve çok sadedir. Ermiş birisi olduğunu; yaşdaşları ve çevresi söylemez. Söylenecek 
açık bir belirtisi yoktur. Çalışır ve çalışır. Kimsenin aleyhinde değildir. Bir miktar 
koyunu ve diğer evcil hayvanlan vardır. Ailesi içinde mazbut, topluma ve 
çevresine karşı da 
saygın bir vaziyettedir.
Hikmet ve kerameti; 
yaşadığı zaman içinde 
hissedilmez; 
gizlenmiştir. İyi bir 
müslümandır. 
ibadetlerini normal 
yapar. Sistemli ve sade 
bir yaşantı içindedir.
Veli ve gönül adamı 
olmasını; sadece Allah 
b ilm ek ted ir. B öy lesi 
k im se le rin  g ö ze ttiğ i 
tek husus; ta n ın m a 
malarını
gözetmektedir. Bunlar 
genelde, kendileri 
gizlerler. Kurtboğan 
işte böyle birisidir....
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“ Kurtboğan’’ yaşadığı 
sürece bu isimle de anılmaz.
Amasya'nın Şeyh Cudi 
mahallesinde; Kavaklı denen 
semtinde yaşar. O n u  çoğu kimse 
de tanımaz. Tanıyanlar da dürüst ve 
kendi haline birisi olarak bilirler.
Başkasına yardım eder ve sağ elini 
kalbinin üzerine koyarak; çevresini 
selâmlar. Bu onun karakteri 
olmuştur. Savaşlara katılmış, 
buralarda büyük yararlılıkları 
görülmüştür. İyi bir askerdir.
Savaşlardan sonra yine 
Amasya'daki yerine gelir ve 
çalışmalarını bu minval üzere 
sürdürür. Artık yaşlanmıştır ve bir 
gün ömür biter. Tarihin o devirleri 
devamlı savaş yıllarıdır. Ordu ya 
sefere çıkar, savaşır: yahut da 
saldırılara karşı savunma 
yapılırmış. Bu durum malum;
Osmanh'nın son yıllarına kadar 
sürmüş...

Am asya'ya gelip İstasyon Köprüsü'nden geçerseniz; stada doğru ve istasyon dahil; her iki | 
tarafın eski mezarlık olduğunu söylerler; işitirsiniz. Şimdilerde buralar yerleşim yeri olmuş; treni 
istasyonu da alana yapılmıştır. Savaş yılları olmasının ir ayrı zorluğu daha varmış. Ölen insanlar! 
yaşlı kimseler ve arada kadınlar defmederlermiş. Bunun için de mezarlar gereği gibi erilmez: yufka 
bir toprak içinde; defin yazarlar gereği gibi eşilmez; yufka bir toprak içine; detin yapılırmış. Bu kural, 
ülkenin her yanı için öyleymiş... Başka bir çıkar yolu da olamazmış. Bunları niçin anlatıyorum; 
bilmen anlayabildiniz mi?

Amasya ve çevresi o  zamanlar büyük 
ormanlarla kaplıdır. Buralarda büyük canavarlar, 
kurtlar ve diğer vahşi hayvanlar: sürüler halinde 
dolaşırmış. Şimdilerde orman kalmadığı eiçin olacak 
ki; böylesi canavarları gören olmazmış. Çevreci 
kuruluşlar çaba gösterse de; çevrenin düşmanlan da 
çokmuş...

Sanırım  olayım ıza sıra gelm iştir.
Orm anlardaki canavarlardan birisi varm ış ki; 
mezarları kazıyor ve mevtayı yiyiveriyorm uş.
“ Bu canavar kurt bu akşam da bu ölüm üzü yer..” 
diyerek her kes evine döner. Akşam olmuş, 
herkes işini bitirerek: evine dönm üştür. Ocakta 
yanan odunla aydınlanan evler; etrafa korkunç 
bir karanlık da oluştururm uş. O  gece içinden 
defnedilen zatın; bu canavarca gelip 
parçalanacağı ve öylece yenm iş olacağı 
düşüncesi içinde herkes uykusuna yatar.
İçlerindeki endiyeşle de hem en m ezarlığın 
yolunu tutarlar. G ördükleri m anzara onları 
hayretler içinde bırakm az mı?. Tanıdıkları ve bir
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Gördükleri m anzara karşısında hayrete düşen akraba ve dostları; 
ölen yakınlarının çok inançlı ve A llah 'ın  iyi bir kulu olduğu yargısına 
varırlar. Bu durum onları hayli sevindirm iş “Artık ölülerim izi canavar kurt 
yiyemiyecek. Allah bizleri kurtardı...” diyerek; dışarıda kalan kolu içeriye 
yerleştirmek için; kurdu çekip alırlar. Ancak kol; bir türlü içeri girmiyor. 
Onlar alıp, vücudun yanma koyuyor; toprak atmaya başladıklarında; kol 
yeniden yukarıya doğru uzanıyormuş. Bunu hayretler içinde gören bir 
ermiş kişi; yanlarına gelerek:

-  İyi de, bu böyle olmaz. Geliniz bu kolu yeniden yıkayalım . Abdest 
verelim ve öyle gömelim. Bu el kirlenm iş der.

Öyle yapılır, kol yeniden abdestlenir ve toprağa gömülür. Bu 
kimsenin adı da konmuştur. Artık O 'na  “K urtboğan” derler ve efsanesi de 
dilden dile dolaşır durur. Mezarın üzerine de beş altı metrekarelik, sade 
ufacık bir türbe yerleştirmekten de geri kalmazlar. Şim dilerde bunu 
görürsünüz. Ancak bunun da bir efsanesi daha var; anlatalım  mı?

Kurtboğan Hazretleri, halka yakın; halkla beraber ve gönlünü 
H akk'a bağlam ış birisi olduğu ölüm üyle anlaşılır. Bir eliyle kurdun 
boğazını sıkmış ve bu belânın ortadan gitmesini sağlam ıştır. Bu Allah 
Katındaki m ertebesinin üstün olduğunu gösterirmiş. Gel zaman git zaman; 
burasına O sm anlı'n ın  son zam anlarına tren istasyonu yapılacaktır. Bu işi 
üstlenen Alman işçi ve m ühendisler burada mevcut mezarları alt üst 
ederler ve bozarlar. Sıra anlattığım ız “Kurtboğan H azretleri” için çevre 
halkının yaptırdığı, ufacık türbeye gelir. “Bunu da kaldıralım , bu da 
buraya kalam az.” diyenlerin ağızları çarpılır. Kazmayı vuranlar yığılır 
kalırlar. Kimisi yollara kadar atılır ve perişan olurlar. Bunu gören 
yetkililer de yıkımı durdurular. Osmanlı 
Devleti'niıı kurulduğu yıllardan beri burası 
ziyaret yeridir. B itişiğindeki türbe:
Akşem settin H azretlerinin m uhterem  
babası Şeyh Şerafettin H azretleri'ne aittir.
Fatih 'in emri ile yaptırılm ış sanduka, 
orta yerine konulmuştur. Türbe-Cam i 
olarak ve Osm anlı m imarisini 
gösterir...

-  Yanyana olan bu iki türbe; 
birlikte ziyaret edilir. Adak olan 
kurbanlar ve dilekler yerine 
getirilir;

-  Bu iki değerli zatımız;
İstasyon bahçesine de önemli 
bir değer katarlar.
K u r t b o ğ an ' l a  ilgi li  bi r  e f sa ne



6- Kurtboğan ve Şarkyıldızı Efsanesi:

1950 yılları, dünya değişik bir durumla karşı karşıyadır. Birleşmiş Milletler; Güne 
Kore'ye yardıma karar verir ve onalu üye asker gönderir. Türk Silıâhlı Kuvvetleri de dörtbin 
beş yüz kişilik bir tugayla ve işareti; “Şarkyıldızı” olarak savaşlara katılır. Türk Askeri' 
büyük yararlılıkları ve kahramanlık örnekleri verdiği “Kunuri Savaşları” ve kuşatması 
esnasında; savaş bütün şiddeti ile sürer. Siperlerde ve sonradan hucumlarda; yan yana iki 
asker çok üstün bir savaş örneği gösterirler. Bunlar birbirlerine merak eder ve sorarlar:

-  Sen nerelisin arkadaşım, ne güzel savaşıyorsun?
-  Ben Amasyalı'yım, ne yaparsın, savaşmak görevimiz. Sen de iyi silâl 

kullanırsın; ya sen nerelisin kardeş?
-  Ben de Tokat İli'nin Zile ilçesindenim. Merak içindeyim; ve seni çok sevdim 

Allah ömür verir de sağ salim ülkemize dönersek; seni nasıl bulurum Amasya'da?
-  Beni kolay bulursun arkadaşım. Amasya'ya gelip de “Kurtboğan'ı görmek 

istiyorum. Evini gösterir misiniz; dive kime sorsan bulursun beni; olmaz mı?
Savaş biter ve bunların da görev süreleri dolduğu için herkes; Türkiye'deki evine 

döner. Zaman gelir; Zileli olan vatandaşımız. “Benim bir asker arkadaşım vardu 
Kahramanlıklarına hayrandım; varayım şunu bir göreyim...” diyerek trene atlar ve 
Amasya'ya güle oynaya gelir. İlk rasladığı birisine;

-  Ben kurtboğan'ın Kore'den asker arkadaşıyım. Bana O'nun evini gösterebilir 
misin; diye sorar.

Amasyalı:
-  Arkadaşım benim bildiğim Kurtboğan Hazretleri öleli alu. yediyüzyıl kadar olsa 

gerek. Türbesi de İstasyon'a yakındır; oranın bahçesi içerisindedir; der ve tarifini de yapar
Zileli gelip türbeyi ve Kurtboğan'ı gördüğünde; işin esasını anlamıştır. Gözleri 

yaşarır, duasını okur çevresindekilerin işiteceği bir sesle; “Meğer ben kiminle arkadaşlık 
yapmıştım. Kore'deki zaferin hikmetini şimdi anlıyonım. Gülerek geldim; ağlayarak 
dönüyorum. Neden elini ayağını öpmemişim...” diyerek, hayıflanır ve trene binere^ 
Zile'nin yolunu tutar...

-  Bu olayın son kısımlarına tanık olmanın mutluluğu da bana yetmez mi? Allah 
onlardan ve onlar gibi ülke ve Hak uğruna savaşanlardan razı olsun...

-  Evliyalar ve Türbeler görevlerini bilirler...
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6- SERÇOBAN EFSANESİ...
Yeşilırmak, ovalar ve ovalan çevreleyen dağlar; Amasya'nın özelliklerini 

gösterir. Buralarda insanlar çalışır, çabalar ve hayatlarını öyle kazanırlar. Bir 
zamanlar bıı çalışmalar biteviye sünnüş gitmiş. İnsan kaynağımız; Oıla Asya'dan 
gelenler devam etmiş. Doğu Anadolu onlara yol olmuş; oralardan yerleşenler; 
sonra yine bu yönre doğru yönelmişler. Bu gelenlerin birisi var ki; özenle anlatılan 
bir efsanemizin kaynağını oluşturmuş. Bu geliş kervanına katılmış birisi; doğduğu 
yer Erzincan ve adını Abdullah koyarlar. Sağlıklı ve gürbüz bir çocuk olan 
Abdullah serpilmiş, büyümüş ve akrenleri gibi askerlik çağına gelmiş. Bu süre 
içinde de mahallede, okulunda; o zamanın sistemiyle okumuş ve kendisine temel 
olan bilgi, beceri ve alışkanlıklar kazanmış. Avcılık yapmış, ailesinin ve 
komşularının koyunlarmı gütmüş ve sonradan da askere çağrılmış...

O günlerde de asker yollama ve uğurlama bir ayrı yapılırmış. Biz zaman 
zaman “Asker milletiz.” deriz ya; öyle yapılmış ve dualarla, helâllaşma ve 
kucaklaşmalarla; Abdullah ve tertipleri uğurlanmış askere. O zamanlar 
askerlik hep savaşlarla sürer; ölenler şehit, yaralanıp dönenler de gazi olarak 
hayatlarım sürdürürlermiş.

Erzincanlık Abdullah; askerde başarılı birisi ve belli bir gurubun kumandanı 
bile olmuş. İri vücutlu, uzun boylu ve kılıç sallamasını; kalkan ve gürzü kale 
kapılarına vuruşu; bir ayri imiş. Ondan düşmanlar ürker ve kaçar; arkadaşlan ona 
bayılırlannış. Sevgileri artar; candan dost olurlarmış. Köyüne dönünce de yarım 
kalan ilmine ve şeyhinin isteklerine göre okumaya başlamış. Kemale erip, kâmil 
birisi olduğu sezilince de şeyhi karşısına alıp; “Sen artık müritliğini tamamladın. 
Olgun birisi oldun; sen Batıya yönel, sana destur veriyorum. Git Amasya'ya 
Oralarda da çocuk yetiştir, talebelerin olsun. Allah da yardımcın olsun...” der.



Hocası olan şeyhin bu sözleri; ister istemez ayrılık veya gurbeti j 
göstermiyormuş. İçinde sevinçle birlikte bir üzüntü hisseden Abdullah; saygı ile I 
şeyhinin elini öper ve arkadaşlarıyla da vedalaşıp yollar düşer. Kelkit vadisi ] 
üzerinden Amasya'ya gelme zor olmamamıştır. Anadolu geleneği] 
misafirperverlik yaşanır. Gecelediği yerlerde sohbetler tatlıdır. Ancak yeyhij 
“Amasya yöresine doğru gidebilirsin...” demiştir. Olgun bir tavrı vardır. Sadelik] 
içinde; kibirden uzak, nefsini egemenliği altına almış; engin gönüllü ve ilmeni 
dolu birisi...

Amasya'ya gelindiğinde de zorluklar olmaz. Şeyhinin duası yerine] 
gelmektedir ve işleri; asan olmaktadır. Karasenir taraflarına yerleşir. Çiftçilik! 
yapar, koyunları, bağı ve bahçesi vardır. Bu arada öğrenci de okutur; talebelerim 
vardır; şeyhlindena ldığı ilhamla dünya ve alretle ilgili bilgi ve beceriler 
kazandırmaya yönelir...

Bir kişinin güdebileceği kadar koyunları ve diğer evcil hayvanları da] 
bulunmaktadır. Çevreyi korur ve onların yıpranmamasını gözetir, kılı kırk] 
yararcasına, hak ve hukuku gözetir. Kimsenin zerre kadar zararını istemez.! 
İlmini ve irfanını, onunla konuşanlar ve onun hayatını bilenler sezer. Sade ve! 
gösterişten uzak bir yaşantı içindedir. Artık oldukça da yaşlanmıştır.

Koyunlarını çok titiz otlattığı ve kimsenin ekini ve otunu yeridmediği için 
de ona bir lakap takılmıştır. Herkes ona “Serçoban” demektedir. Çobanların 
başı, onların en iyisi ve başarılısı anlamına gelir bu söz. Karasenir ve İlyas 
önlerinde; buralara bakan karşı tepelerde koyunlarını otlatır. Diğer bağ ve bahçe 
işlerini yürütür. Anlatageldiğimiz gibi öğrencilerini yetiştirir. Dersini verir. Bir 
kardeşinin İlyasköy'de bulunduğu, türbesinin üstünü kapattırmadığını 
söyleyenler vardır. Doğruluğunu Allah bilir...
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k u I m ^ ı \  iirı b i r
koyunu gözönüne kestirmiş “Bu koyunu kesersem, gelecek yirmi otuz kadar 
misafirime bir süre yeter.” diye kararını verir. Kararını böyle verir am;a koyunu 
yakalamak oldukça zordur. Güçlü ve kuvvetli; yani besili bir koyundur ve kendisini 
kolay yakalatmaz birisidir. Şimdilerde Serçoban Tepesi olarak bilinen tete o zaman 
da güzel ve ağaçlıktır. Koyunu yakalamak ve kesmek için üzerine doğru koşar ve 
koyun da önüne kaçar durur. Koyun kaçar, Serçoban kovalar ve bu kovalamaca; 
tepede yedi defa tekrarlanır. Koyun yorulmuş; Serçoban kan ter içinde kalmıştır. 
Görenler vardır. “Bu Serçobanı kızdırdı. Koyunu yakalarsa döver, öldürür...” derler. 
Öyle olmaz. Serçoban koyunu zorlukla yakalamış ve önüne almıştır. İşte olanlar da 
o zaman olmaz mı? ‘"Ya mübarek, seni yordum, gel senin gözlerinden öpeyim.” 
demesiyle koyunun iki gözünden öpmesi bir olur. Ne güzel bir manzara değil mi?

Amasya, bağlık ve behçeliktir. Dağlar ve dağların yamaçları ormanlıktır. 
Çalılar ve çalılar arasında vahşi hayvanlar yaşamaktadır. Özellikle canavarlar, geyik 
ve karacalar dolaşmakta; bunları gün ve gün artmaktadır. Şahinkaya bunların asıl 
durak yerleridir. Oralardan kopup gelen geyik, karaca ve eliklerin çoğu; koşarak 
gelmişler ve koyunu kesecek olan çobanın karşısına dizilmezler mi?

Bir anda çevresi koyun sürüsü gibi oluvermiş. Bu duruma en çok şaşıran da 
Serçoban olmuş. Bu vahşi hayvanlar ayaklarını yere vuruyorlar ve vururken de 
anlaşılır bir ses çıkarırlarmış. Bu
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İnanç ve hikmeti, kerameti ve salih kul oluşu gizli olan Serçoban bu durumu 
şaşırmış değildir. Misafirlerine kesmek için yakaladığı semiz ve yiğit koyunun 
gözlerinden tekrar öper. Kesmek için yatırdığında; yüzüne saygınlık içinde ve hüzünle 
bakan koyun sanki ‘‘Beni anlamıyorsun; şu çevredeki elik, geyik ve karacalann dilini 
bilmiyorsun.” dercesine bakar. Bu eti yenen vahşi hayvanlar; sıraya girmiş tepinmekte; 
sıçramakta ve koyunun kurban edilmesine sanki isyan edercesine dile gelmekteler;

-  Ye Serçoban, o kuyunu kurban etme. Beni kurban et; Sıraya geçmiş bu 
hayvanlar bu feryadı bastırırlar:

-  Hayır, koyunu kesme, beni kurban etsene.
Sıraya geçmiş ve bazılarını sadece hayatında ilk defa görmüş bulunan Serçoban; 

şaşırmıştır. “Ya Serçoban, misafirlerin için beni kes.” diyen geyiklerin yüzlerine hayretle 
bakar kalır. Bunların yalvannalanna dayanamaz ve şaşkınlık içerisinde kalarak; koyunu 
salıverir. İçinde dualar okumakta ve elini; kısacık olan sakalı ve çenesine sürmektedir. 
İçinden "‘Hepinizi değil de birinizi kurban kesebilirim.” sözlerini geçirir ve baştaki 
karacayı kesmeye karar verir.

-  Baştaki kaism, madem ısrar ediyorsunuz, biriniz yeter; diğerleriniz gitsin; 
deyiverir.

Bu emir üzerine baştaki kalır ve diğerleri geldikleri yerlerine doğru hızla 
uzaklaşırlar. Akşama doğru yine Kelkit vadisinden yola revan olan misafirler 
Amasya'ya ulaşırlar Karasenir'e gelinmiş ve yorgunlukları gitmek üzeredir. Kalmaları 
da üzün sürmez. Bir aya yakın Amasya'da kalırlar, kaldıkları süre içinde de kesilen 
karacanın eti onlara yeter. Görünürlerde halkın içiçe olan Serçoban; gönülde Hakk'la 
beraberdir. Erzurumlu İsmail Hakka, sanki durumları görüyor gibi şöyle seslenir:

“Hiç kimseye hor bakma,
İncitme, gönül yıkma,
Sen nefsine yan çıkma;
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler...”
Özet olarak söylemek gerekirse; Serçoban Hazretleri; veli ve gönüladamı olarak 

hikmetlerini gizleyen birisidir. Bu öylesi kimselerin gözlettiği tek husustur. Kendilerini 
gizleyerek; tanınmamaya özen gösterirler. Ne iyi değil mi?...
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Efsanelerimizdeki kahramanlarım; insanlara ve çevreye hor bakmayan; 
gönül kırmayan ve nefislerini öne almayan kimselerdir. Bunlar ki; böylece 
ermişler ve efsaneleşmişler. Serçoban; örnek insan ve örnek çoban; çobanlerin 
başı anlamına gelen vasfı ile; sade ve alçak gönüllü birisidir. Misafirlerini de 
böyle bir sıfatla ağırlar.

-  Olayın zamanı tartışılmasın, Osman'mn kuruluş dönemi bitmiş: 
yükselmeye geçildiği sıralar olsa gerek.

Çok uzun bir lâlıit; boylu boyunca uzanır. Lahdin boyu Beş metredir. Bu 
Serçoban'ın boyunu göstermez mi?

Ermiş bir kişi olarak Serçoban efsanesi sürer gider. Misafirlerini yolcu 
ettikten sonra uzun süre yaşamaz. Allah'ın o emri de yerine getirilecektir. 
Öldükten sonra efsanesine efsaneler katılmadı değildir. Serçoban'ın ölmesiyle 
birlikte; koyunlarının herbiri birer ağaç olur; ormanı geliştirirler. Amasya'nın bir 
mahallesi olan Karasenir; bu efsanenin yatağı gibidir. Buradaki kiiçük tepecik ve 
orta yerindeki Türbe; devamlı ziyaret edilen bir yerdir. Türbenin orta yerinde 
bulunan; oldukça uzun yatır; insana çok şeyleri hatırlatır. Ziyaret, adak ve dua için 
gelen insanlar; burasına bir ayrı anlam kazandırırlar. Yöre insanı bu ağaçları korur 
ve gözleri gibi bakarlar...

-  Serçoban öyküsü veya efsanesi işte böyledir;
-  Ancak bu kadar özetlenebilmiştir;
-  Bunu yapabildikse ne mutlu.
Türbenin Kuzey kısmında yedi tane eski mezar vardır. Burada medfun olan 

kimselerin Serçoban'la bir ilgileri yoktur. Devlet Demir Yolun'da çalışırken ölen 
işçilerin mezarıdır. Çevrede “Garip Mezarları” diye anılırlar. Ancak buraya yeni 
mezar koyma eğilimleri de vardır ki; bunu çok gereksiz buluyoruz... Zorunlu olan 
yol çalışmaları “Yol Vergisi” şeklinde sürermiş. Bu yönden devlete iş görme ve 
hizmet olduğu için “Şehit” sayılırlar...

Serçoban Türbesi ve Ormanı burasının korunması için de; Ankara Kültür 
ve Tabiyet Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescilli yapılmıştır. Bu 
korunması ve geliştirmesi anlamım taşır ki, sevindiricidir...

-  “Sultanım, müsade ediniz; azığımdan, bohçamı sereyim; karınlarını 
doyursunlar; asker kardeşlerim...”

-  Yeter mi ya çoban?”
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-  “Yettiği kadar Sultanım.”
-  “Ser çoban.” emrini verir Sultan da...

a- SERÇOBAN IN BİR EFSANESİ DE ŞÖYLEDİR:

Yörede konuşulan ve anlatılan “Serçoban Efsanesi” şu şekilde de anlatılır: . 
Ankara, Çorum üzerinden Doğu'ya gitmekte olan askerler burasından geçmektedir. O 
sırada oralarda koyun güden Abdullah da onları görür. İçinde bir ukde belirir. “Ne olur, 
şu askerlerin kumandanına söylesem de; çantamdaki azıkları onlara versem; acaba 
müsade ederler mi?” diye söylenir. Beline sarılı olan bohça içerisinde; bir miktar yağlı 
ekmek ve azıcık da peynir bulunmaktadır. Gönlü bunu Doğu'ya doğru yol almakta olan 
askerlere vennek ve onlara yedinnektedir. Osmanlı askerleri, yorgun argın ve ancak j 
zinde bir durumla; Amasya'ya doğru yürümektedir. Şimdiki Kayabaşı ile Karasenir 
arasında biraz mola verirler. Çoban Abdullah; sakin bir tavır içindû önde bulunan ve 
ordunun kumandanı sandığı kimseye yaklaşarak:

-  Efendim, müsade etsenizde şu bohçamda bulunan azığımı askerlerinize yedirsen
der.

-  Evlâdım, güzel de bak benim binleri aşan askerlerim var; senin kendin için 
getirdiğin azığın bunlara yeter mi?

Bu durum karşısında; çok arzulu görünen Çoban Abdullah'ı karmak istemeyen . 
kumandan “Madem istiyorsun razı oluyorum ser çoban.” deyiverir. Onun üzerine kuşağı ; 
çözülen çoban Abdullah; yere azığı bohça ile birlikte serer...

Çayır üzerine serilmiş bulunan bohçadan; oradaki askerlerin tamamı; karınlarını 
doyururlar. Padişahın veya vezirin “Ser Çoban" olarak söylenir. Anlattığımız bu 
türbedeki gönüller adamı Serçoban'ın bir efsaneside böyle anlatılır. Dualarla kurulmuş 
bulunan Osmanlı askerleri; böylesi bir efsane ile doymakla kalmaz, katıldığı savaşları da 
kazanarak döner. Türbe'nin dış kısmındaki yedi mezar "Garip Mezarları” olarak 
söylenir. Bunlar, Amasya tren yolu yapımı sırasında ölen mecburi çalışan: yol işçilerine 
aittir. Bunlar gerçekte “Şehit Mezarları” olarak geçmelidir....

-  Sivas - Amasya - Samsun hattı: 21 Kasım 1927 yılında açılmıştır. İnşaat 
süresini de düşürsek; bu mezarlar, yetmiş beş yıllık olabilir...
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7- İĞNACİZADE ŞEYH SAFYETTİN H A ZRETLERİ VE 
KARDEŞİ KOCACIKZADE...

Bu kısımda biri sanatkâr; 
diğeri çoban olan iki kardeşim 
yaşantı ve hayatlarını; birer ermiş 
kişi olarak; efsanelerini anlatma 
ya çalışacağız...

Amasyalı'nın çok iyi 
bildiği bu iki kardeşim; örnek 
tavırları ve benimsedikleri işleri 
vardır.

-Nasıl mı?
-  Anlatalım efendim...

a- İĞNECİ ZADE, ŞEYH SAFYETTİN HAZRETLERİ:
Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminde yaşadığı tahmin edilmektedir. 

Bu yargı belki, biraz gerilere; kuruluş dönemine götürebilir. Asıl olan bu olmasa 
da; anlatılmaya değer görülen; örnek alınacak yönleri çok olması bakımlarından 
araştırmamıza ve notumuza girmiş bir zattır. “İğneci Baba” veyahut “İğneci 
Zade Şeyh Safiyettin” olarak tanınması; yürüttüğü uğraşısından gelir. Kendisi o 
günün gözde sanatı olna; saraç olarak çalışmalar yapar. Deri ve kösele üzerine 
zanaatkar olarak ekmeğini kazanır. Bu alanda iyi ve mahir birisidir. Hilesiz ve 
hurdasız çalışır. Müşterisini görür, gözetir ve. gönlü hoş eder. “Müşterim, 
velinimetimdir.” diyen bir uygulaması vardır. Nitelikli ayakkabı ve çapula 
yapar. Kullandığı köselelerinin işlenişi ve nasıl edilmesi kendisinin işidir. 
Malzemeler kendi eseridir. Kayışın, köselenin ve sahtiyenin en iyisi onda 
bulunur. Bunlardan yaptığı mallar da çok dayanır ve uzun süre kullanılır. Halkı 
ve onun hakkım gözetir; Saraçhane Camii'nde namazını kılar ve Hakk'a

olan bir zattır. Bilen ve 
tanıyan kimseler; onun için “İyi bir 
insan; normal bir Müslüman.” 
tanımını yaparlar. Kul hakkını çok 
gözetir ve ekmeğini; iğnesinden ve 
sarazlıktan çıkarır. Çift ve tek kösele 
ayakkabı yapmayı aşağı yukarı o 

lir.
Bugünki adı ile M ahkem e 

Ç arşıs ı'n ın  iyi bir ustası; örnek 
ir insanı o larak bilin ir. Bir 

kardeşi de; A kdağ 'da , K ocacık 
'd e  koyun güder. O da 

ekm eğini kendi koyunlardan; 
onların , etin i, sütünü ve diğer 
ürünlerini satarak geçinir.
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Geçimini alnının teri ile sürdüren Kocacık Zade; çobanlığının zevkini 
de çıkarır. Yayla havası ve A kdağ'ın bolat gibi sularını içer. Arada sırada; 
Am asya'ya; ağabeyinin yanına gelir. Her gelişinde de ona ; çoban armağanı 
çam sakızı misâli; süt ve süt ürünlerinden getirir. Çoğu zaman sütü yanında 
taşıdığı yağlığında getirir ve dükkanda duvarındaki çiviye takar. Yağlıkla süt 
getirmesi, onun keramet sahibi olmasındanmış. Yine böylesi bir 
gün;dükkana uğrıar ve getirdiği süt dolu yağlığı duvardıki kancalı çiviye 
takar, takıştırır. İşte efsanemizin kaynağı buna dayanır...

Sütü yağlıkla getirmiş ve duvarda takılı iken; kendisine ayakkabı 
yaptırmak ve bunun ölçüsünü vermek için; bir kadın gelir. Kadın, yönünü 
dönüp; çorarplarını çıkarmış ve ayağının birisini; önüne uzatılan ve ayak 
ölçüsünün alınacağı mukavvanın üzerin basmış. Kapalı olan kadının; 
güzellikleri belli; topukları ve ayağı ise bir ayrı güzellik içindeymiş. İğneci 
Baba, kalemi alıp; ayak ölçüsünü çize dursun; kendisinden o an için geçmiş 
olan Kocacık zade de gözucu ile bakmaz mı? İçinden gelen değişik bir duy
gunun etkisinde kalmış; nefsinin acı gücü bir anda bedenini sarıvermiş. İşte 
olanlar da o anda olmaya başlamış. Duvarda yağlık içinde asılı bulunan süt; 
cip cip; yere damlamaya başlamaz mı? Kadının bundan haberi yoktur ve 
“Gerisi kolay gele.” diyerek çıkıp gitmiş. Südün damlamakta olduğunu 
gören İğneci Baba durur mu? Sadece inanç ve takva yönünden rekabet 
içinde olduğu kardeşine gerekli cevabı yapıştın vermiş:

-  “Akdağ'ın başında, tek başma; kadın yok; kız yok; ermişlik tas
lamanın anlamı olmaz. İnsan, benim gibi burada ve böylesi kadınların 
içinde hikmetini göstermeli. Nefsine bunlar içinde hâkim olmalı birader” 
der...
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Kocacık Zade duruma üzülür ve kapıdan çıkan kadının arkasından da 
bakamaz. Südün damlaması durmuş ve akşam eve öyle götürülmüştür. İki kardeş; 
el emeği ve gözlerinin nuru ile geçinirler. Salih kimseler olduğu tavırları ve 
yaşantılarından bellidir. Dükâna gelen kadının; ayaklarını gördüğü zamanki 
sarsıntı; nefsin eğemenliğindenmiş. Bir an içini öylesi bir duygu sarmış. Pişman 
da olsa; bir defa olmuş ve sütün damladığı onu ele vermiştir....

Kardeşler, kendi aralarında ilim ve irfan yönünden yarışırlar ve 
hikmetlerini gösterirlermiş. Bu onlar için rekabetin tatlısı ve örnek olanıymış. Kul 
hakkını gözetmeleri; Allah'a olan inançları ve ibadetleri çok itinalı yapılır; 
işlerinde hile ve hurda da bilmezlermiş. Akdağ da ve bugün ki “Kocacık Tepesi” 
denen yerde koyunlarını otlatan Kocacık Zade ertesi gün koyunlarının yanma 
döner. Döner de başına gelen olayın etkisinden de bir kaç gün kurtulamaz. “Ben 
niçin öyle düşündüm ki? Bu nefis tenedir, başıma neler getirdi?” demekten 
kendini alamamış. Kendi kendine;

-  “Çok ayıp oldu, utancımdan yerin dibine girdim. İnsannı nefsin elinden 
Allah koruya.” deyip durmuş... Arada bir de; Yunus'un deşiylerini söylermiş:

“Ne varlığa sevinirim,
Ne Yokluğüa yerinirim;
Aşkın ile avunurum,
Bana seni gerek seni.”
Yaptığı ve elinden olmayan kusurunu gidermek için de:
“Elif okuduk ötürü,
Pazar eyledik götürü;
Yaratılmışı hoş gördük;
Yaratandan ötürü...”
Deyip, koyunları ile hayatını sürdürürmüş. Böylece de sütü damlatan 

bakışlarını ve nefsinin acımazsızlığım unutmaya çalışmış...
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İğneci Zade Şeyh Safyettin ve kardeşi Kocacık Zade ile ilgili 
efsaneler sürer gider. Kimse bana “Bunları anlatmanın yararı ne?" diyorsan; 
işin espirisi inmesi gerek. Bunlar ermiş kimseler olarak; bizlere anlatmaya 
çalıştığı izler bırakmışlardır. Kul hakkı gözeten; H akka'a bağlı ve meslek 
sahibi olmaları yetermiş. “Dünya Malı, dünyada kalır.” demekten geri 
kalmazlar, iyilik yapıp; halkı ve Hakk'ı gözetmeleri onlara yetermiş. Hele 
doğayı sevmeleri ve geliştirmeleri bir ayrı örnekmiş “Dos başa; düşman 
ayağa bakar.” demekten 
kalmayan Şeyh Safyettin; 
öğrencilerine örnek olur; 
onların yetişmelerini ve 
A llah'a öyle varmalarını 
öğütlermiş. Kendileri de bu 
yoldan hiç ayrılmamışlar...

Her ikisi de işlerini iyi 
sever; örnek biçimde onu 
yerine getirirlermiş. Birisi 
çobanlık yapıyor; diğeri göz 
nuru, el emeği verip; 
ayakkabı, çapula ve meşin 
işleriyle uğraşıyor. Saraçlık 
yapan bir kimse; ancak Allah 
sevgisini yaşayan birileri...

İşlerinin esası; Yunus Em re'nin şu dizelerinde olurmuş:
“M al sah ib i, mülk sahibi;
Hani bunun ilk sahibi?
Mal da yalan, mülk de yalan;
Var biraz da sen oyalan .”
O zamanlar mal ve mülk bir ayrı zenginlik verirmiş. Toprak verimli, 

sular temiz ve berrak akıyor. Etrafa, evlerde ve killerlerde bel bereket 
dopdolu. Resmi işlerde ve halk arasında rüşvet belâsı yok. Kimse haksız 
kazanç peşinde olmaz; ülkesini savunur ve bitmeyen savaşlar var...

Neyse, İğnecizade Şeyh Safyettin; bir yakının çağırır. Elinde bir 
pamuk vardır. Mangalından aldığı iri bir közü; maşası ile alarak; pamuğun 
üzerine yerleştirir. “Bunu, çoban kardeşimin ateşi bitmiş; ona yetiştir.” 
diyerek Kocacık Tepesi'ne gönderir. Bu o zamanların gereğidir, kibrit 
yoktur. Köz ve ateş saklanır mangallara konur ve ocaklarda külle örtülerek 
muhafaza edilir. Bu efsane de çok anlatılır Amasyalı tarafından...

Başka anlatayım mı?
-  İğnecizade Şeyh Safyettin; Mahkeme Çarşısında, sonradan restore 

edilen türbesinde medfundur; dualarınızı bekler;
-  Kocacıkzade; bugün Televizyon Tepesinde ve vericinin yanındadır. 

Türbesi, benim tanıtmam üzere; TV görevlilerince yapılmıştır. O da 
dualarınızı bekler, ziyaretlerinizi de...
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8- HİCABİ ABDUL BAKİ EFENDİ VE EFSANESİ:

A m asya 'da  efsanesi çok söylenen bir zattır. Hayatı hakkında açık ve kesin bilgiler 
vardır. Selçukiler zam anında; A m asya'ya gelm iş; Turhal Şeyhi M ustafa E fendi'niıı talebesi 
ve halifelerinden fazıl ve salih; ilmi ve kültürü yüksek: ulu bir zattır. Kırım türkleri'ndendir. 
Bahçesaray kasabasından doğm uş; Dede Cengi torunlarından olduğu; bir ara ‘‘Küfe M üftüsü" 
olan dedesi Ebussuud'uıı yazdığı risalelerden anlaşılm ıştır. Büyük Selçuklu Devleti 
zam anında; ve 1188 yılında A m asya 'ya  geldiği: Urkubi Hacı A hm et E fend i'den  dersler 
aldığı ve burada okuduğu da yine kendisine ait yazılı risalelerinde m evcuttur. Yazılı ve ilmi 
eserleri vardır. Kendisi ayarında 
yetiştirdiği öğrencileride m evcuttur. 1238 
yılında; vefatı üzerine; sevip hizm etinde 
bulunduğu Z iyere M ahallesi'ne getirilir.
Çalışıp hizm etinde olduğu ve yetiştirdiği 
dergâhı içerisine defnedilebil ir. Bu 
dergahin içerisinde Hicabi Efendi ile 
birlikte; dört erkek mezarı vardır.
Sonhradan bir kadın da burada 
m edfundur. "H icabi Abdül Baki C am ii” 
bitişiğinde; itinalı ve sandukah mezarlar; 
iki adet sancak olmak üzere ziyarete 
açıktır. Bu m ahalle sonradan, belde olarak 
düzenlenm iş; ismi “Z iyere” iken; 
sonradan “Ziyaret K asabası” adını 
alm ıştır. Bu isim ziyaret yeri olarak;
Hicabi E fend i'den  gelir...

Hicabi E fendi'n in  üzerine söylenen efsane nedir bu anlatalım  mı?
Bugün de etkin, çalışm akta olan ve din ağırlıklı "H afız” yetiştiren bir m edresem iz 

vardır. Büyük Ağa M edresesi” bir zam anlar Hicabi Efendinin de olduğu ve yetiştiği, molla 
olarak çalıştığı yerdir. Anlatıldığı üzere Kırım  T ürkleri'ne  m ensupken; kalkıp buralara kadar 
gelm iş birisidir O zam anlar Ziyere Köyünde bulunan bir şeyhin m üridi olm ak için yola çıkar. 
Yola düşer, şeyhin arasızı içine girer; G ölbaşı denen sem te geldiğinde; hicabından, yani 
utancından şeyhin yanına da gidem ez. G eriye dönerek Büyük Ağa M edresesi'ne gelir. 
Z iyere 'ye  gitm e ve şeyhine ulaşm a için; bir kaç kere teşebbüs etm işse de ulaşam az. Hepsinde 
utanır, bir hicap duyar ve geriye döner. Aradan günler geçer ve H icabi'y i bir üzüntü alır. Bu 
durum  şeyhe malum olur ki; “G ölbaşı'nda Hicabi isimli bir molla var; onu getirin."
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emrini verir. Müritleri hemen yola düşer; Hicabi'yi yakalıyarak şeyhin yanına 
getirirler. Abdül Baki Efendi muradına kavuşmuş ve saygı duyguğu şeyhinin 
müridi olmuştur. Bir süre bu çalışmalarını sürdiirürd. Öyle çalışmaları 
olmaktadır ki: bunu, şeyhi çok 
beğenir ve öbür öğrencilerinden 
daha çok sever. Öbür müritler bu 
sevgiyi kıskanırlar ve çekemezler.
Hakkında dedikodulara varan 
sözler söylenir; bu da şeyhin 
kulağına kadar gider. Kendisine 
bazı şeyhlerin malum olması 
üzerine; şeyh, bütün müritlerini 
toplayıp ve onlara:

“ Birer demet çiçek 
getireceksiniz. Bakuıız şu dağlar 
çiçek dolu. Ancak, koparacağınız 
çiçeği kimse görmeyecek. Kimse 
sizin çiçek kopardığınızuı farkında olmayacak. Benim şartım budur. Dağlara 
çıkabilirsiniz.” emrini verir.

Medresenin kapısı açılmış; öğrenciler etrafa dağılmıştır. Bu ilkbahar 
günü olsa gerek ki; etraf mis gibi kokmakta; renk renk çiçeklerin kokusunu 
etrafa yayılmaktadır. Arı ve kelebekler üzerlerinde gezinmektedir. O günlerde 
de bağlık ve bahçelikli olan Ziyere o günler daha da güzel olurmuş. 
Şeyhlerine birer demet çikek getirmek ve kimsenin de görmeyeceği yerlerden 
toplamak için öğrenciler dağlara doğru çıJkıp; çalıların diplerinden çiçekler 
derlerler. Topladığı çiçek demetlerini de kaptıkları gibi şeyhin rahlesinin 
önüne sunarlar. Herkes çok mutludur ve sevinmektedir. Sevinmeyen ve 
ağlamakta olan birisi vardır; Abdül Baki isimli arkadaşları. Fakat, nice sonra; 
ağlaya ağlaya ve elleri boş şeyhin huzurundadır. Şeyhi, Abdül Baki'ye; sorar:



“Ya Abdiil Baki, sen çiçek toplamadan mı? Hani senin çiçeklerin.” deyince de:
“Sultanım, çiçekler hep Allah'ın adını zikrediyorlar. Onlara kıyıp koparamadım. 

Sonra siz demezdiniz mi, kimsenin görmeyeceği bir yerden çiçek toplayın diye? Ben 
çiçek koparmak için eğildim, baktun beni Allalı görüyor. Onun için çiçek koparmadım 
efendim.” diye cevap verir.

Şeyh, istediği ve sezdirmek istediği istediği durumu; bir öğrencisinin anladığını 
görür ve sevinç içindedir. Şeyh işte bu sonuç karşısında diğer müritlerine dönerek:

-  “İşte, bu arkadaşınız Abdül Baki yi sizden fazla seviyorum. Siz ne anlarsınız, 
çiçeğin, fikrinden ve zikrinden? diyerek içini döker.

Sonradan bir konuşmasında da “Bu öğrencim çok hicabi birisi.” demekten geri 
kalmaz. Bunu işitenler ve onun böylesi bir tavrım bilenler de “Hicabi Efendi” ismini 
müasip görürler. İlk anlatılan efsanenin esası budur...

Söylenen bir efsane daha vardır. Şeyh. Turhallı Mustafa Efendi hasta olur. Bu 
durumu yakından gören müritler; şöyhiıı ölmesinden sonra; kimin şeyh olmasının 
icabettiği tartışmasını başlatırlar. Bu konuşmaları duyan şeyh; bütün müritleri toplar ve 
onlara:

-  “Ben ölünce, kavuğumu yerden kim kaldırırsa: Şeyh o olsun” der. Vasiyetini 
böyle anlatır.

Aradan fazla bir zaman geçmez ve şeyh ölür. Bütün müritler; bir araya gelirler ve 
sıra ile yerde kapalı duran; kavuğu kaldırmayı denerler. Denerler ama, yerinden de 
kımıldatemezler. Kaldırma işine girişmeyen birisi vardır; o da; cenazenin defniyle 
Uğraşan Hicabi Efendi'dir. Hicabi Efendi biitün ısrarlara rağmen kavuğu kaldırma 
denemesine razı olmaz. Ayrıca da:

- “Şeyhin öldükten sonra; bana hiç bir şeyhin gereği yok...” diye ısrarları geri
çevirir.

Nice sonra; tarikatın dağılma tehlikesi karşısında; kavuğun yanma yaklaşır ve tek 
eliyle kavuğu aldığı gibi başına koyar. Sözün gereği o anda şeyh olur. Anlatılan bir 
efsane de böyledir. Aslen Kırım Türklerinden olan ve şeyhine merak sardığı ve içine 
doğduğu için: Amasya'da okuma azmindeki Abdiil Baki Hicabi Efendi; Ziyaret 
Bcldesi'nde medfundur. Kendi adıyla anılan bir caminin yanındaki türbede yatmaktadır. 
Allah yanmdakilerle birlikte rahmetler eyleye.

-Bizlere ve bütün miislümanlara; ihsanım göstere...
Böylece iki efsanesini de anlatmış olduk. Bize aktaranlardan da Allah razı ola.

_ _



9- KIRKLAR (HARŞENE) DAĞI VE EFSANESİ:

Bazı yazılarımızda “Kale. Bizim Kale” diye yazdığımız olur. Çok doğru bir 
geçketrir ki: Amasya Kalesi bizim kalemizdir. Tarihin ilk çağlarında: Biiyiik Göçlerin 
arkasından: suyun, ovanın ve dağların egemen olduğu buralara gelen bizleriz. Bizler 
olmuşuz. Bu oluş ve geliş Millattan Önce 4000 yıllarına rastlar. “Hitit Çağı” veya 
onların ilk egemen olduğu dönemlerde kurııludu; kalenin de o sıralarda yapılmaya 
başladığı tarihin açıklıkla ortaya koyduğu bulgulardır. O zaman “Amisis” veyahut 
“Amesia” olarak söylenir. Daha sonra “Amasya” denmiş. Kalenin ilk yapıldığı zamanla; 
Amasya'nın kuzeyinde bulunan dik, kayalıklı dağın adı “Harşene Dağı” dır. Kale, bunun 
birinci kısmının üzerine yapılmıştır. Harşene Kalesi ve sonradan; Amasya Kalesi olarak 
önemini korumuştur. Bu kalenin sayesinde de:

-  Adı çoğu zaman “Medinetül Hükemâ” olarak, akıllılar şehri;
-  “Kübletiil Ulemâ” veya “Tiirbetü”l Evliyâ olarak söylenir;
-  Arada “Darül Fûtııh” olarak anılır;
-  Osmanlı zamanındaki önemli ve şehzadelerin okumaları ve yetişme yeri olarak 

“Şehzadeler Şehri" olarak tarihi ününe; bir yenisini eklemiştir.
Bütün bunlar “Amasya Efsaneleri” nin birer kaynağıdır.
Türkler tarafından Harşene Kalesi yapılırken; taşlar geyiklerin koşuldu!*1 

kızaklarla çekilmişler. Biz bunun doğrudur veya yalnıştır yargısını yapmıyoruz. Ancak® 
otaman taşların insanlar tarafından yapılsa bile: çekilmeleri ve oraya çıkarılmaları bi; 

efsaneye dayanmaz mı?
-  Anadolu da bütün kaleler böyle yapılmıştır.



Amasya Kalesi, Amasya için o çağlardan beri önem kaynağı olmuştur. 
Bir yerde Am asya'nın önemi özellikle kalesinden ileri gelir. O zamanların 
en iyi savunma aracıdır ve Amasya Kalesi; kaleler içinde özel bir konuma 
haizdir. Yeri, yapım şekli ve su sarnıçlarından öte; içerisindeki Cilanbolu 
denen ; 150 basamakla aşağıya inilen; sekiz metre çapında bir dahlize 
sahiptir. Burada çok berrak ve içmeye müsait su bulunur. Kaleye yine 
şimdilerde Kırklar Dağı dediğimiz ikinci tepeden de su alınmıştır. Bugün bu 
su “Türbe Suyu” olarak Şamlılar Mahallesi ve diğer kısımlarına akar. Kiraç 
vc sertlik derecesi düşük bir sudur. Halk arasında kutsallığı olan bir su 
olarak bilinir. Bunun için de içilir. Gözesinin onarımı mutlaka yapılmalı, 
eski yolu bulunup; aslına uygun hale de getirilmelidir. Bunu da bekleyelim.

-K ale  ve kalenin bulunduğu tepeler birer efsane yatağı sayılır. 
Kalenin yukarısındaki “Kırklar Dağı” böylesi efsaneleri içerir.

Efsanesi İslâmi inançta “Üçler, Yediler ve Kırklar” diye anılan ve 
itikadi durumlar vardır. Üç, yedi ve kırk sayıları; bilgin, evliya ve şehit 
içeriliklidir. Belli bir olayı ifade ederler. “Kırklar Dağı” böylesi bir ismi; 
kırk şehidinden veya kaleyi işgal eden Türk akıncılarının savaş taktikleri 
icabıdır. Öylesi bir söylenti vardır. Savaşçılar, bir gece; yanlarına 
getirdikleri kırk keçinin; boynuzlarına birer mum diker ve yakarlar. Işıklar 
içinde kalan askerler ve keçiler; garip sesler çıkararak, kaleye doğru hücum 
ederler. O neye uğradıklarına şaşan kaledekiler teslim olurlar. Bu arada kırk 
tane de şehit verirler. “Kırklar Dağı” bugün bu isimle ve böylesi bir efsaneye 
anılır. “Hızır İlyas” da halk arasında Hızırellez olarak söylenen günde 
buraya ziyaret için çıkılır. Her yıl M ayıs'ın altısında; bu gelenek “ İlkbahar 
Giinü” olarak kutlanır. Bolluğun, bereketin günü olarak...



10- BALIKLI GÖL (KAYNAR GÖL) EFSANESİ:

Yukarıda, çevrenin ve o yörenin resmini görüyordunuz. Kapıkaya'dan 
başlayan, Uygur, Ezinepazar ve Aydınca vadisinin önemi vardır. Bu havai 
“İpek Yolu” güzergâhı olup; bugün için, tarım, hayvancılık ve modern bir 
biçimde yürütülen, bağ ve bahçe çalışmalarının havzası niteliği gösterir. Bu bir 
yerde kültüre de yansır ve bunu devamlı besler. Amasya'da ovalardan sonra 
gelen ve modern bir biçimde çiftlik yapılan vadiyi; anlatmaya çalışıyorum. Bu 
önem bir yerde konumuz olan “Balıklı Göl” veya genelde; “Kaynar Göl” olarak 
bilinen mesire yerinin; anlatımına kapı açmasından ileri gelir. Allah, övmüş 
yaratmış.” diyebileceğimiz bir vadi burası...

-  “Ferhat Su Yolu” efsanemizi anlatırken; konu olmuştur. Kanala suyunu 
veren vadidir burası; Balıklı Göl onu takviye etmiştir. Şahiııkaya'ya ortak 
Olmuştur.

-  Balıklı Göl, Amasya'da bir simgedir. Bunun Şanlıurfa'da bulunan: 
Balıklı Göl'le bağlantısı olduğu söylenir. Böyle bir inanış vardır buralarda;

-  Bu, Türkiye'deki balıklı göllerin ana kaynağı gibi anlatıltf 
Benzerlikleri ve kutsallıkları vardır...

Balıklı Göl, İlyasköy'e girişte ve Tokat yolunun sağında bulunur. Şehre 
oniki km. mesafededir. Yerden kaynayan gözeler sebebi ile de “Kaynar Göl 
ismiyle de söylenir. Otuz metrekareye yaklaşan ve fazla derin olmayan hav ulu 
doldurur bu kaynayan sular. İçerisinde de irili ufaklı balıklar; yurdun lıef 
yöresinde görüldüğü gibi kutsal sayılırlar. Bunun için kimse dokunmaz vc 
yamazlar. Bu yüzden de insana yakındırlar, kaçmazlar ve kaçışmazlar. Kaynak 
suyu; tarlalar ve bağlar arasından geçerek; anlatmaya çalıştığım vadiden gelefl 
suya karışır. Sonradan da Yeşilırmak; onu kollar arasına alır.
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Balıklı Göl'dcn İlyas'a doğru biraz ilerilerseniz; “Sarılık” denen; mesire 
yerine gelinir. Burada bir de yatır vardır vc “Sarılık” hastalığına iyi gelen sudan 
kaynaklanır. Anlatmaya çalıştığımız “Balıklı Göl” ün; kutsal sayılan balıklarının 
yenmediğini ve insanların bunlara dokunmadığını yazmıştım. Görülen bir 
gerçek te şudur ki; büyüyen istisna balıklar da gölde durmazlar ve birgece; 
suyun akağına doğru atlarlar ve ırmağa doğru giderlermiş. Bu da efsane olarak 
anlatılmaktadır.

“Kaynar veya Balıklı G öl'le” ilgili söylentiler çoktur. Bunlardan birisi de; 
bu gölün, Şanlıurfa'da ki Balıklı Göl'le ilgili olmasıymış. Yine söylentiye göre;
o zamanlar, İbrahim Peygamber; Urfa kalesinden; mancılıkla, ortada yakılan; 
büyük bir ateşe atılmıştır. O anda ateşin ortasında beliren ve çıkan su; ateşi 
söndürecek İbrahim Peygamberi ölümden kurtarmıştır. Ateşi oluşturan odun 
parçalan da balığa dönüşerek; kaynağın oluşturduğu gölde yaşamaya 
başlamışlardır. Bu nedenle de balıkların kutsal olduklarına inanılır. Yine bu 
inanışa göre de; o atılmanın etkisi vc tesiriyle öyle şiddetli bir durum olmuş ki; 
Anadolu'nun bazı yerlerine bu sudan vc ateşten sızramalar, kopanlar ulaşmış. 
Oralarda da böylesi ve onlara benzeyen balıklı göller türemiş...

-  Ülkemizde görülen balıklı göllerin vc bizim anlatmaya çalıştığımız 
“Balık Göl”ün efsanesi işte böylesi bir inanca dayanır;

-  Bu inancın da kimseye zararı olmaz. Üstelik şifa olarak veya çevreyi 
koruma açısından yararı çoktur. Sayfiye ve piknik alanları olmuşlardır;

-  Amasya - İlyasköy “Balıklı Göl” alanı bu özellikleri taşır. Gelişmekte 
olan bir ziyaret yeridir; piknik alanıdır. Ya yakınındaki mermer tezgâhı?..

“Kaynar Göl” veya “Balıklı Göl”ün efsanesi böyle sürer. Balıklar irili 
ufaklı hayli vardır. Bir özellikleri de balıkların birbirlerine benzememeleridir.. * 
Açık sarı ve kurşuni rekleri vardır. Büyük olanları azdır ve hiç görülmezler. 
Atlayıp giderlermiş...

Bu ve diğer efsanelerimize; inanmak veya inanmamak bir ayrı durumdur. 
Giriş kısmında açıkladığımız üzere; “Konusu çok defa olağanüstü nitelikte olan 
hikâye....” denmiş olması; bunların birer kültür değeri ve vasl'ı taşıdıklarından; 
söylenip, benimsenmelerini gerektirir. Bu ve benzer efsaneler; insanı
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11- KÖY KORULARIN VE BURADAKİ YATIRLAR:

Köy guruplarındaki korular ve yatular da bir ayrı değer ifade ederler. 
Amasya merkezi; yatır, evliya ve türbelerle doludur. Bu iftihar edilecek bir 
durum olarak kayıtlarda görülür. Bunların mana ve kültürel değerleri vardır. 
Genelde Selçukiler ve Osmanlı dönemlerinde ait olan bu değerler; elden geldiği 
kadar korunur; değer verilir ve nesiden nesile; manevi miras olarak aktarılırlar. 
Bu değerlerden bazıları “Amasya Efsaneleri” ile ele alınmışlardır. Bu Amasya 
ve ilçelerinde ve buralardaki köylerde bir ayrı anlamda görülür. Buralarda 
durum da olurlar. Köy guruplarında; orman veya koru içerisinde; bir yatır veya 
türbemsi bir yer vardır. Buradaki mezar mazbut ve yapılı olmasa bile; yeri ve 
şekli vardır. Üzeri çoğu zaman açıktır. Kapalı ve virane de olsa; örtük olanları da 
görülür. Burası çevre halkınca bilinir ve inaçla bağlı oldukları bir yerdir. Belli 
günlerde gelir dua ederler. Adak olan kurbanlarını da kestikleri olur. Yanında 
veya yakınında çoğu zaman su da vardır. Çevresi bol ağaçlarla kabildir. Orman 
içi veya orman görüntüsü vardu'. Kimse kesmez, korur ve sakınırlar. Kummuş 
ve çoğu yıkılmış bu ağaçlan kesmek; odunun almak iyi sayılmaz. Çevrede* 
öylesi bir inaç vardır. Bu inanış, ağaçları korur; onları,geliştirir ve sevimli bir 
hale sokar. Bir bakıma çevrenin korunması bu yolla sağlanmıştır.

-  İsterim bütün koru ve ormanlıklar böylesi bir türbe ve yatırlarla dolsun; 
öylece de korunsunlar...
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Genel kanı şöyledir;
-Burası bir türbedir. Ulu bir kişinin veya kişilerin yatır yeridir. Burada 

öyleleri medfundurlar. Onlar ağaçlan severler ve odunlarını kimseye vermezler.
Ya alan ve çalan olursa?
-  Onu geceleyin bir sıkıntı basar. Bir ses “Aldığın odunları yerine bırak; 

yoksa senin işlerin iyi gitmez yakanı da bırakmayız...” şeklinde ikaz eder. O da 
odun ve çalıları yerine bırakır. Bu inanç herkeste vardır ve iyi bir sonuç verir.

Bu ve benzer söyleyemez. Söylenmesine de gerek yoktur. Zira, bunun 
yararı vardır ve ormanı korur, gelişmesine öncülük eder. İnsanın ve buralardaki 
kimselerin; ister istemez; “Keşke her ormanda böylesi yatır olsa da ormanları 
korusa ve kendileri sahip çıksa .”diyese gelir. Öyle diyenlere raslarsınız...

İslâm 'da “Cennet sulak ve yeşil bir diyardır.”, denmesi belki işi buraya 
getirmiş olabilir.Orman ve ağaçlar elbet Allah'ın nimetlerinin başında gelir. 
Bunun için de korunur ve korunmalıdır.

-  Ağaçlar ve yeşillik; zenginliğin ölçüsüdür; ölüler de, sağlar da 
koruyacaktır.

“Sakın kesme, her dalında bir güzel kuş ses versin;
Sakın kesme, gölgesinde yorgun çiftçi dinlensin;
Sakın kesme, şu sevimli, köye, kanat, kol gersin;
Sakın kesme, aziz vatan günden güne şenlensin...”

M. Emin Yurdakul'un “Sakın Kesme” şiiri böyle biter. Köylerdeki 
türbeler de bu amacı gözetirler...

-Orm an içi veya köy yakınlarındaki türbe, yatır ve evliyaların; genel 
efsanesi bu şekilde yaşatılır. (1)

(1)- Bu ayrı bir kitapda tek tek ele alınacaktır....
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12- YAGCIABDAL, ESE DEDE YATIRI:
Köylerimizde de efsaneleşmiş yatır, olaylar ve bunun yarattığı hurafeler 

vardır. Bunlardan birisi; bugün Merkez İlçesine bağlı YAGCIABDAL köyünde 
bulunmaktadır. Burası köyün doğu tarafında ve yakınında bir tepecik üzerindedir. 
Çevresi bakımlı, ağaç ve düzenli bir yerdir.

Dörtgön biçiminde tek odalı bir binadan ibarettir. Temeli taş ve ahşap bir 
odada; Ese Dede medfundur. Odanın içerisinde sade ve pek yüksek olmayan bir 
yatır, mezar; oklar ve yay; sancak ile çok sayıda yazma, secdade; ipekli giyisiler ve 
az miktarda bakır eşyalar vardır. İnsanın sırt üstü yatabileceği genişlik ve uzunlukta 
bir masa şeklinde yükseldi bulunur. Buraya, hasta olanlar yatırılır veya otururlar. 
Ese Dede yatırı; şifa veren bir özelliği yaygın bir genişlik olarak çevrece bilinir. 
Derdine şifa arayanlar veya çoklukları olsun ve sağlıklı olsun gibi dilekler de buraya 
yapılır. Çocuğu olmayan kadınların ve yeni gelin olanların; böylesi bir dilekleri 
buya getirilir. Kurban kesilir ve mumlar yakılır. Ese Dede'nin, yetişkin bir kimse 
olduğu; savaşlarda bulunup, kahramanlıkları da görüldüğü söylenmektedir.

-  Evlenecekler, evlenip askere gidenler buraya gelir, böylesi dileklerini 
dilerler;

-  Asker mektupları işlenir, süslenir ve desenli bir şekilde burada saklanır; 
yaylar, oklar korunur;

-  Burada bulunan sancak, bayrak ve diğer eşyaların savaş sonrası burada 
saklanıp; muhafaza edildiği savaşçı vc kumandan olma izlenimi vermektedir.

“Ese Dede Yatırı” tepeciğin üzerinde; böylesi bir efsaneyi söyler gibidir, dış 
kısımdaki mezar “Abdal Musa” denen: ermiş bir kimseye aittir. “Abdal” ismi; 
O'nun gezgin bir derviş olduğu kanısını verir. Asıl işinin; keçi değirisinden; daha 
güzeli teke derisinden yaptığı kirişlerden gelir. Ok atmak için kavisli bir ağaca 
takılır ve önemli bir savaş aracı oluşturur. En iyi ve kuvvetli yay; “Abdal Musa'nın 
yaptığı yaylardır. Köyün adı; yaydan gelmekten birlikte; söylene söylene 
“Yağcıabdal” şeklini almıştır. Osmanlı Devleti'ni kurtuluş dönemleri; olayın geçtiği 
zamanı verebilir. Ziyaretçiler bu tepeciği ve buradaki iki yatın; içlerinde taşıdıkları 
dileklerle ziyaret ederler. “Sen Allah'tan iste; şafaat bu yolla ona ulaşsın.” derler Ne 
iyi değil mi? Belli bir gönül huzuru verir. Gerisi de Allah kerimdir; değil mi?

Yağçıabdal, “Esc Dede Yatırı'ndan iki görüntü
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‘ ‘ Y ağcı abdal adının yay, ok 
ve kiriş yaptığı ve bir yerde; o 
zamanlann en iyi silâhını yapan 
“Abdal Musa” olduğunu söylemiştik.
“Yaycı Abdal Musa” ismi sonralarda;
“Yağcıabdal” olmuş ve bu güzel 
köyümüze ad olmuştur.

Yandaki resimde o günlerin 
korkunç silâhı olan okun, atılması 
ve kullanılması görülmektedir. Yay 
ve ok çevredeki orman ağaçlarından 
““Ardıç ve kayın”dan yapılırmış...

Bu sanat ve sil âlı yapım E E P £ â £ |||rW ,.  ^  T S S *
alışmaları u/ıın süıe devam etmiştir. H H | T'

Selçııkıleı ın son zamanlanndan ben ^  ^  ^
ve belki de Osmanlfmn kuruluş ve ^
yükseliş dönemlerinde; yaşamış J r "  J K  j ;_
olduğu talimini yapılabilir...

-  İyi bir asker ve geniş bir bilgi sahibidir.; Ese Dede;
-  Mahir bir silâh yapımcısı olarak; yay, kiriş ve etkili oklar yapan Abdal 

Musa; Ese Dede ile birlikte; bugün için de değer kazandıran şahıslar olarak 
yaşatılırlar. Ne mutlu onlara ve ne mutlu bunlara sahip olan bizlere...

“Dur yolcu. Bilmeden gelip bastığın;
Bu toprak bir devrin battığı yerdir.
Eğil de kulak ver bu sessiz yığın;
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.”

Savaş zam anlan ve yıllarında; sözünü 
ettiğimiz türbenin kapısı açık kalır; 

kapatıldığında yine açılırmış
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13- ŞEYHSADİ KÖYÜ (ŞAYH SADİ) HAZRETLERİ EFSANESİ:

Şeyhsadi Köyıi, Tokat yolu üzerinde ve A ydm ca'dan sonra; sa_" 
geçede bir köyümüzdür. Pelit ve çam ağaçlarının arasında ve Turhal 
yönünde bakan bir konum içindedir. Oldukça eski ve yerli köylerimizden 
sayılır. Köye ismini veren veya o zatın hatırasını yıllardır taşıyan; hatırla ve 
saygın bir köyümüzür. Şeyh Şadi Hazretleri; Am asya ve Tokat illerinin 
Osmanlı ülkesi olduğu zamanlarda yaşamış olduğu sabittir. Yıldırım 
Beyazit'in  Am asya'yı fetettiği 1393 yılları Şeyh Sadi Hazretlerinin en ünlü 
olduğu zamanlardır. Am asya'yı ülkesine katan Yıldırım Han; oğlu Şehzade 
Mehmet Çelebi'yi; buraya vali tayin eder. İlmi ve irfanı ile o zamanlarda 
şöhret bulan Şeyh Sadi; Şehzade Mehmet Çelebi ile yakın ilişkiler içindedir. 
Am asya'nın ünlü kişileri arasında yer alır ve konakla ilişkiler uzun süre 
devam eder.. Bu yeni çevre ve şöhret olma durumlarından öncesi; A nkara'da 
oturduğu da bilinmektedir. Kandil kandil dökülen nur gibi; din ilmi ve 
bilimsel çalışma alanlarında etkisini gösterir. O çağlarda Hacı Bayram 
Veli'nin de yetişmesine katkıları olmuş ve bir müddet; Hacı Bayram 
Veli'nin şeyhi de olmuştur. İlim ve irfan sahibi; Anadolu'nun 
aydınlanmasında katkıları ve etkisi görülen bir zattır. Tasavvuf erbabı ve 
gönülleri nurlandıran birisidir...

Şeyh Sadi Hazretleri Yıldırım - Timiir muharebesini yaşamıştır. O 
günler, A m asya'da şöhretlerinin zirvesindedir. Şehzade Mehmet Ç elebi'nin 
yetişmesinde katkıları olmuştur. Ömrünün son günlerini; yaşının ilerlemiş 
olmasına karşın; adı ile anılan şeyhsadi köyün çekilerek; şimdilerde 
türbesinin bulunduğu alandaki çiftliğine çekilerek; belli bir uğraş içinde 
olmuştur. Kayıtlara göre 1410 yılında vefat etmiştir.

Destanlara dayalı efsanemizin özü böyle sürer. Veli ve Şeyh olarak; 
Allah onlardan razı ola...



Şeyh Sadi Hazretlerinin efsaneleri çoktur. Halk genelde O'nun 
Yıldırım ve Mehmet Han (Çelebi) zamanında değil de IV. Murat 
zamanında yaşadığını söylerler ve o zaman için bir efsaneyi gururla 
anlatırlar. IV. Murat'ın 1683 yılında Bağdat seferinde gösterdiği hikmet 
ile; sayıları onbinleri aşan akıncıları; Bir kazan bulgur pilavı ile doyurmuş; 
atlarını ise; bir mendil dolusu arpa ile günlerce baslemiştir. Bu Padişahın 
dikkatini çekmiş ve derin bir saygınlıkla karşılanmıştır. Bu efsane IV. Murat 
zamanında olduğu söylenir. Böyle söylenmesi; bunun yaşadığı zamanın 
buraya sarkmadığı anlamına gelmez. Bu efsanenin; uzaklık ve yakınlık 
mevhumunu aşan bir inanç içinde olmasına dayanır. Onlar için böylesi bir 
zaman önem taşımaz. Her savaşta ve her yerde görülmeleri mümkündür. 
Bu ermiş kimsenin o ünlü Bağdat Kalesi'nin fethinde bulunduğu da 
doğrulanır. Ne var ki Osmanlı Tarihinde “Ferhat Devri” içinde ve 
öncesinde yaşandığıdır. Bir kazan pilav ve bir yağlık arpa ile; savaşan 
insanları ve süvari atlarını doyurmuş olması; efsane değil midir?

Şeyh Sadi Hazretlerinin böylesi bir hikmeti ve yaşanan efsanesini 
gören PadişahTurhal ve Zile Çevresinin; öşür toplama işini de bu zata 
verir. Türbesi çevre halkınca ziyaret yeri olarak görüşe açıktır. 
Gelenleri ve ziyaret edenleri çoktur. Gelenler dileklerde bulunurlar ve 
dertlerine derman isterler. Bu işlerine şefaat etmesini dilerler. Şifa 
bulma amacı ile gelenler ve vardır...

Yıldırım ve Timur savaşlarını görmüş; savaşın içinde olmuş bir 
askerdir. Allah'a yakın, ermiş bir din adamı; bilim ve ilimden nasibini 
almış birisidir. Salih bir kimsedir; ermiştir ve “Şeyh” unvanına 
kavuşmuş birisidir.

Yukarıdaki resim; Şeyhsadi Köyü ve orman içinde Şeyh Sadi
Hazretlerinin türbesini görüntülemektedir...
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Şeyh Sadi çok iyi bir askerdir. Girilen ve katıldığ savaşlar; Türk 
A kıncıları'nın zaferleriyle bitmiştir. O nun ikâmet ettiği yere yakın bulunan 
ve bugün Yağcıabdal olarak anılan yere de yakındır.Ese Dede'nin himmet 
ve yardımları veya iletilen duaları ile; zafere koşulmuştur.

-  Ese Dede unutulur mu? O nun da asker ve askerlikle yakın ilgi 
olmuştur.

Yağcı Abdal M usa'nın başarılı ve mahir bir yay ustası olduğunu 
anımsayınız. O 'nun yaptığı yayların, keçi 
derisinden bükülen kirişlerin menendi mi 
olurmuş? Amasya ve havalisinin, bu 
alanda tek ve etkili yay ustası olmuş.
Yayı kuvvetli kollar çekiyor; yay ve kiriş 
geriliyor ve oklar hedefini buluyormuş.
Şeyh Sadi'nin kuvvet ve kudreti de daha 
değişikmiş; ayrıymış. Şu bir gerçekmiş 
ki; anlatmaya çalışılan savaş anlatan 
efsaneler genelde asker kökenli olurmuş.
Ne iyi değil mi?

-Y andaki resimler; bunun 
göstergesiymiş.
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14- Suluova İlçesi “K AĞ AL A” ADI İLE BİLİNEN YOLPINAR KÖYÜNDE 
MEDFUN SEYİT YAHYA ADI İLE BİLİNEN; RUFAİ ŞEYHİ es-SEYYİD 

NECMEDDİN YAHYA HAZRETLERİ

Efsanelerimizi vc bu efsanelerin kahramanlarını tanıtmaya veya devam 
ediyoruz. Amasya İline çok yakın ve yakın olmasına rağmen; Suluova'ya bağlı 
YOLPINAR KÖYÜ ve burada medfun bulunan Seyit Yahya Hazretlerinden 
bahsedeceğiz. Amasya'nın ilim ve irfanda çok ileriye gittiği dönemler görülmüştür. 
Anlatıldığı üzere bu ova, su vc kalesinden ileri gelir. Araştırmalarıma göre; eski adı 
“Kağala” olan bu köyümüzün; Akdağ'ın güneyine bakan ve ovaya yakın bir yerde 
kurulmuştur. Kurulduğudan beri de; Amasya Kalesi vc yöntemine katkıları olan bir 
yöre haline geçmiştir. Kağala ismi yine araştırmalara göre; burada medfun olan ve 
kısaca “Şeyit Yahya” olarak bilinen kişinin bu köyde kalmasının istenmesinden 
gelir. “Gitme kal, ” veya “Kalağa” hitapları sonradan “Kağala" oluvermiş...

-  Kalınmasını istedikleri kimse çok muteber birisidir.; İsla'mı çokiyi bilir ve 
uygular;

- “Seyyid” birisidir. Yani “Peygamber Muhammed'in soyundan gelir ve 
bunun iin verilen bu sanı taşır;

-  Anadolu'da Selçukiler'den önce görülen ve kısa da olsa; Arap İstilası veya 
İran'da kurulan Med imparatorluğu zamanlarında gelip; Amasya'da kalan soyu 
taşır;

-Amadolu'da bu gibi Seyyid'olan ve Muhammet Mustafa soyunu taşıyan 
kimselerin bulunduğu malumumuzdur;

“Kal Ağa” ısrarı iiserine Amasya egemenliğine bağlı olarak kalan ve bugün 
Yolpınar köyünde; türbesi bulunan zatın; ataları, böyle bir efsane ile buraları yurt 
edinirler...

Sonradan bu isteği taşıyar "Kal Ağa" talebi; Kalağa r ve Osmanlılar tarihine 
geçer. Bir zaman “HAKLA” sonradan “HAKALA” dendiği de olmuştur...

Bunda yalvarış vardır; Düşmanlarımızı hakla” gibi...
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Es-Seyyid Necmeddin Yahya, gerek ve gerekse; hak almak için 
yerleştiği şimdiki Yolpınar Köyü çevresinde yaşamış; burasım, alimlerin, ilim 
taliplilerinin ve dervişlerin gelip geçtikleri bir mekân haline getimiştir. Bu 
alanda Amasya ile yarışır bir mevki kazanmıştır.

-  Selçukiler'in son zamanları bu dönemin en iyisidir;
-  Bul gelişme ve zamanları Osmanlf nın kuruluş dönemlerini de içerisine 

almaktadır. İlmi ve dini gelişmesi; burasını hahiye haline geçirmiştir. Böylece 
Amasya ve çevresinin manevi kalkınması sağlanmıştır...

Seyit Yahya ve arkadaşları, öğrencileri ve çevre halkı Ponlus Rum 
devletine karşı mücadelede bulunmuşlar; bunda başarılı da olmuşlardır, suluova, 
Merzifon ovası; Ziyaret Kasabasından gelen kuvvetlerle; şanlı bir zafere alan 
olmuştur. Suluova veya Merzifon Meydan Savaşı...

Efsanesi gerçeklerle içiçedir. “Hakala” veya “Kağala” nın manevi 
kalkınmasını sağlar; alimlerin ve ilim talebinde bulunanların; bilim ve din 
ilminin gereklerini sağlayan ve yaşayan Seyit Yahya Hazretleri; “Bismillah, Ya 
Allah” diyerek elindeki asasını toprak üzerine sürüklemiş o anda suyu akıtacak 
bir kanal oluvermiştir. Erikli e Eğribük yamaçlarından toplanan kaynak suyu; o 
kanaldan bugün bile akmaktadır. Başka efsaneleri de anlatan Şeyh Seyit Yahya; 
yapılan türbesinde huzur içerisindedir....

Bu durumdan esinlenen Yunus Emre:
“Alimler kitap düzer;
Karayı aka yazar;
Gönüllerde vazulur,
Bu kitabın sûresi...” 

dedikten sonra; bir şiirinde de böylesi bir esinlemeyi yaşar. Bunun için de şöyle 
seslenir:

“Bu dünyanın meseli, bir ulu şara benzer;
Velî bizim ömrümüz, bir tez pazara benzer,
Her kim bu şara geldi; bir lahza karar kıldı;
Geri dönüp gitmesi, gelmez sefere benzer.
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Seyit Yahya Hazretleri ve kardeşlerinin Selçukiler'in  ilk yıllarında; 
tahminen 1200 senelerinde yaşadıkları söylenebilir. “K ağala” ve şimdiki 
adı ile Y olpınar Köyü içinde bulunan medrese: cami ve türbe yapım ının o 
zamanların m im arisini gösterdiğinden anlaşılır. Horasanlı harçla, kesme 
taş ve kem erler tuğla karışım ı ile çevirilir. Bu o çağın özelliklerini taşır. 
Bir yerde “Ova, su ve dağ” ve bu dağların birisinde; Harşene Kalesi 
“Am asya K alesi” öbür dağın ötesinde yani; A kdağ 'ın  Suluova'ya yakın 
güney eteğinde ve ovaya hakim  yerde...

-  Bunlar ilmin, hikm etin ve faziletin bir oluşumu;
-  Yapının getirdiği özellikler ve sonradan bitmeyen efsaneler dizisi 

ve şu kanalı ile suyu akıtması;
-  Seyit Yahya, ilk bakışta üç ve bazılarını göre de yedi kardeşler...

Aşağıda görülen resim; Seyit Yahya H azretleri'n in  türbesini 
gösterir. İki m ezarın birisi de; öğrencisi veya kardeşine ait olduğu sanılır. 
M ezarlar altta ve dehlizde bulunm aktadı; taş ve üstü kubbe olarak 
yapılmıştır. Sonradan; sohbet odası ve bitişiğine mescit ilavesi yapılmıştır.

Bazı Cuma ve 
Arife günleri 
namaz kılınır....

-S andukalar narin, 
dualar ve işlem e
lerle bezenmiştir. 
Bu sandukalar; u- 
zaktan getirilen 
“ Ma-huıı” ağacın
dan ya-pılmıştır... 
Çok değerlidirler...
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Anadolu'nun Türk olması çok eskilere dayanır. Gerilere gidirlidiğinde Hitit (Etiler) ilk 
sahipleridir. Sonradan bunun asıl sahibi olarak Sclçukiler ve sonradan da Osmanlılar olmaktadır. ] 
Bunun asıl merkezi de asırlarca Amasya öncülüğünde olmuştur. Bununla iftihar edilir...

Sözün burasında "K ağala” olarak veyahut “ H akla” şeklinde ifade edilir. Bunun 
anlamı ve ifade şekli olarak “Kal Ağa” ve öylece de buradaki düşm anları “ Hakla” olarak 
yorum lanm aktadır.

-  Allah adına ve O 'nun  yardımı ile haklarından gel;
-  Bizce, varılan sonuçz böyledir.
Sadece bunlarla mı kalınm ıştır? İşi biraz daha açtığım ızda şöyle bir sonuca da varılır:
-  Bu geliştirildiğinde “ H akala” şeklinde de söylenir; öyle o larak da kayıtlara geçer, j 

Bu sonradan “ K ağala” olur ve efsanem izin gereği olarak da “ Y olpınar K öyü” olarak 
A nadolu 'nun ve dolayisiyle T ürkiye 'n in  güzel bir yöresine sahip olunur...

Bunun ana espirisinde meşhur alimler; din ve bilim adamları; bilim talipleri ve 
dervişlere m ekân oluverir. Camileri, türbesi ve m eşhur suyolu ile “Yolpınar” ne güzel değil mi?

-  Rufai Şeyhi es-Seyyid Necm ettin Yahya; bu haşm eti ile ziyaret edilir; dualar 
bağışlanır; *

Bu arada:
A- Suluova bir ayrı değeri daha bağrına basm ıştır. Bu terakan kenarında ve Sayğılı , 

Köyü yakınındadır. K ısaca “Gani Baba veya Gani Baba Türbesi” o larak geçer. Gani Türbesi; î 
Sayit Y ahya'n ın  kardeşi olan bir zattır. Asıl adı da şeyh A bdülgani el Halveti Hazretleri . 
olarak geçer. Çevre illerden; Çorum , Tokat ve Sam sun 'dan gelenlerce ziyaret edilir. A daklar i 
yerine getirilir ve kurbanlar kesilip; orada yenilir.

B- Şeyh es Seyyid Necm ettin Y ahya Hazretlerinin üçüncü kardeşi de Suluova- j  
D ercköy 'dc m edfundur. O zat da kardeşleri kadar alim , bilgin ve A llah 'a  yakın bir kim sedir, j 
Allah rahm et eyleye...

Özetlersek, kanalın öyküsü efsane olarak anlatılır. Suyun adı geçen “Yolpınar” o zamanlar j 
“Hakala” köyüne aittir. Bunun “Fetva-yı Şerife” olarak; sivas ahkam Defteri'nde kaydı vardır...

-  Bu günlerde örnek değil m i? İsim olarak “ Kağala, “ H akla” veya “ H akala” isim leri 1 
ile üne erm iş bulunan Yolpınar köyü; çok ünlü bir m edreseyi de içinde barındırır. Ö nceden de |
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15- SULTAN II. BAYEZİD CAMİİ VE EFSANESİ

Sultan 11. Bayezıt adına 1485 yınıdan cami, medrese, imaret ve 
tabhaneden ibaret külliye olarak yapılmıştır. 15. yüzyılın son çeyreğinde 
mekanlı planlı Camii 
mimarisinin gelişmiş birson 
örneğidir. Cami beş kubbeli bir 
cemaat yeri, geniş bir kemele 
birbirine bağlanan arka arkaya 
iki kubbeli mekan ve buraya 
açılan yan mekanlardan 
ibarettir. Doğu kısmındaki 
minaresi rekli taşlarla yivli, batı 
kısımlardaki palmetlerle süslü 
olarak gerçekleştirilmiştir.
Batıda (U) planı şemasına sahip 
medrese mevcuttur. Doğudaki 
(L) plan şemalı yapı imaret ve 
konuk evidir. Her iki minare 
hizasında bulunan yaşlı çınar 
edilmektedir.

A- S. BAYEZİD CAMİİ'NİN EFSANESİ İSE ŞÖYLEDİR:

Sultan Bayezid'in, Valiliği sırasında gördüğü rüyasını, meşhur hahtat 
Şeyh Hamdullah Efendiye anlatır. Hamdullah Efendi de “Şehzadem, size 
padişahlık müesser oldu” diye rüyayı yorumlar. Peşine de:

Eğer padişah olursan, Amasya'yı gönülden çıkartma.” der.
Sultan Bayezid padişah olduğunda. Şeyh Hamdullah'a
“Amasya için ne yapalım” diye sorar.
Şeyh Hamdullah, bulundukları Sarayyözü'nden elindeki asayı fırlatıp 

atar. Asa, o zaman ormanlık olan şimdiki caminin yerine düşer. Padişaha, 
asasının düştüğü yerde bir cami yaptırması dileğinde bulunur. Bunun üzerine 
İkinci Bayezid, yeni Amasya Valisi olan oğlu Şehzade Ahmed'e gereken emri 
verir. 1486'da çift minareli, onüç kubbeli olan, bölgenin en büyük camiinin 
inşaasına başlanır.

Bu inşaatta sevabına çalışmak isteyen civar köylüler arasında çalışma 
günlerini paylaşamadıkları için çatışma çıktığı rivayet edilir.

Camiinin önünde bulunan iki çınar ağacının da, ta o zaman yıldırımlık 
olarakdikildiği rivayet edilir. Caminin inşaatı bittiğinde, alemlerinin padişah 
tarafından hediye edildiği söylenir. İçeride bulunan altınlı şamdanların Bayezid-
i Veli tarafından gönderildiği bilinmektedir. Bu şamdanların üzerindeki yazılar 
Şeyh Hamdullah tarafından yazılmıştır.
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- Görülmeye değer bir eser..

Görülmeye değer gördüğümüz bu büyük eseri “Bayezid Külliyesi" ni 
Mimar Şemseddin A hm et'in nezaretinde yapıldığını da ayrıca belirtelim. 
Sözlerimizi bitirmeden önce; anlatmaya çalıştığınız bu büyük ibadethane 
için; Şair Sıtkı Ö zbay'ın bir şiirinden alıntı yapmak istiyoruz. Dizeler şöyle 
sürer:

“Gök kubbeyi dolduran; namı yüce bir mabet;
Ediliyor içinde, nice kutsal ibâdet, 
insanlık alemine, veriyor bir saadet;
Sultan Bayezid H an 'ın bir eşsiz yadigarı.

Sultanlar, evliyalar, kıldı, içinde namaz;
Ulemâ ve âlimler; duydu ondan scfnsuz haz;
Vatan için Atatürk; buurada etti niyaz;
Cennetin ziynetidir; aziz taşı, toprağı.

Bu camii Am asya'nın; medarı, iftiharı;
Ona hayran yörenin; genci ve ihtiyarı;
Dillere destan olmuş; azametli, vakarı;
Vahdaniyyet gücünün; sevgi ve güven bağı...'’

Öğretmen şair, Turgut Ö N A L'ın dörtlükler de şöyle sürer:

D ört bir yanı cami, türbe doludur,
Şirin beldem şehzadeler yoludur,
Cumhuriyet tarihinde uludur,
Güzellikler içindeki Amasyam.

Gök kubbene minareler yükselir,
Huşu ile ezan sesleri gelir,
İnsanlara hayat verir, ruh verir,
Gönüllere sultansın sen Amasyam.
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16- MERZİFON İLÇESİ EFSANELERİ: 
a- Sarı Kız “Güzelce Kız” Efsanesi:
Bu seçkin ilçemizin efsaneleri de yarışırcasına sürer gider. 

Tarihi birliği ve özdeşliği içinde; bir ve beraber olmuş bir ilçemiz. 
Sözünü edeceğimiz efsane burasının isminin “Barmizon” olduğu 
zamana ait olsa gerek. Doğu Roma İmparatorluğu zamanında geçtiği 
sanılan bir efsane...

Bir sevda öyküsü....Bir kızın öyküsü...... Bir güzel kızın öyküsü
oluvermiş. Roma İmparatorluğunun parçalanmasıyla birlikte Merzifon 
ve civarı Doğu Roma hükümdarlığına geçmesiyle başlayan ve 
günümüze kadar uzanan bir aşkın sevdanın öyküsü bu....

Kız önce bir köprü yaptırır. Balgöze ırmağı'nın üzerine.... Daha 
sonra şimdilerde löştüğün olarak bilinen ve fazlaca da değişmemiş, 
başkalaşmamış olan LÖŞTIĞIN bölgesinde....

Daha sonra bu hristiyan kız bir kaya üzerine kendine has kale 
yapılmasını ister.... Nedendir bilinmez bu yapılmaz.... Ama yüreği 
sevdalıdır. Bir müslüman insanına, gencine kaptırmıştır gönlünü.... 
Neredeyse hergıin kayanın tepesine çıkıp tanrıya dua eder....

“TANRIM BENİ KURTAR” diye....(l)

1- Bu yer Merzifon ilçesi Çaybaşı Köyü sınırları içerisindedir.
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Kayanın tam da karşısmda “üç oda” diye anılan Roma zulmünden 
zarar görmüş ve isyanını dağlara vurmuş insanlar; eşkiyanın barındığı üç j  
oda.... Sevdiği oradamı saklanır bilinmez... Ama dua aksamadan sürer. Ve ■ 
tanrı kızının isteğine cevap verir; tam da bir eşkiyanın kendisine arkadan 
yaklaştığı zaman... Bunu gören üç odadakiler kayanın bulunduğu dağ 
vadisine haykırırlar. “Çek elini kızdan, sevda bir başka yürek bir başka, tanrı 
emri daha da başka” Bu bağrış, haykırış sonucunda kaya kızı saçlarına kadar 
tutar... Eşkiya saçlarına sarılır ama çıkarmayı beceremez... Kızın saçları bir 
ardıç ağacına dönüşür....

Gözyaşları ardıcın dikensi yapraklarından süzülen yağmur 
damlacıkları oluverir.... Kaya kızı yutmuştur.... Sevdasına yanıttır artık. Ve 
kız yaşamını buraya sürdürür...

Sevda bir başka tarihin dehlizlerinde..... Bize kalan da bu güzel
efsaneyi silere aktarmak. Bu M erzifon ve çevresinde; olayın yaşandığı 
Çaybaşı köyümüzde bir ayrı söylenir. Çoğu zaman da güzeller ve 
güzellikler: böylece yaşatılmış olur....

-  Ziyaret Yolu kenarındaki “Aynalı Mağara” nın M erzifon'a yansımış 
şekli. Her ikisi de o günlerden beri yaşatılırlar...

1 - Bu araştırma, Merzifon Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu 
Müdürü Haşan Akarkamçı ile birlikte yapılmıştır...



b- MERZİFON, AMASYA KARIŞIMI BİR ÖYKÜ VE EFSANESİ..

Merzifon, Amasya ile özdeşlik içeren; tarihi durumu ve ona bağlı kültürel 
değerleriyle; belli bir bütünlük gösterir. Gerçek olan öyküleri; savaşları ve bu 
savaşlardaki kahramanlıkları benzerlik ve bütünlük içindedir. Amasya 
şehzadeleri; zaman zaman bu şirin beldeye uğrarlar; av ve askerlik yarışları 
düzenlerler. Bunun için çevrenin öykülerine ve efsanelerine yataklık yaptıkları 
doğrudur. Ahmet Rasim Bey'in “Osmanlı Tarihi” ne göre ; böylesi konularda 
anlatılan öyküler vardır. Çelebi Sultan Mehmet AMASYA Valiliği zamanında 
Amasya ile MERZİFON ve Gümüş'ün silahşor ve birincilerini sık sık yedikır 
mevkiinde toplayarak cirit oynatır. Yarışmanın en heycanlı anlarında heyecanını 
tııtamıyarak Amasya'lılarla Merzifon'luları kastederek (Bire bamyacılar bire 
Lahanacılar) diye bağırmış.

Merzifon Lahanası ünlü olduğundan simge olarak Merzifon'lulara 
“LAHANACILAR Amasya birliğine de BAMYACILAR” diye adını koymuştur. 
Yarışmalarda Sultan Mehmet'in süvarileri yani Merzifon kuvvetleri (Lahanacılar) 
daima üstün başarı gösterir, ve AmasyalIlara kadşı galip gelmiş, süvari birliklerine 
verilen bu takı isimler sonlarında unutulmuş, Fatih Sultan Mehmet zamanında da 
saraya ait askeri birliklerde bu “Lahanacılar” ve Bamyacılar'ın adlan yaşatılmıştır. 
Merasim günlerinde bir onur payı saray kapılarında lahanacılar ve bamyacılar 
nöbet tutarmış.

Daha iyisi ve güzelini yapma çalışmaları; böylesi nöbetlerde yaşanırmış. 
Atılan oklar yerini bulur, hedefe tam isabet yaparmış. Barut ve dökme kurşunla 
hazırlanan tüfek ve tabancalar; nişan alınan hedefine isabet sağlarmış. Hele de 
oklar tatlı bir yükselişe geçer; bir kavisle hedefi vurur havada zik zaklar çizermiş...

“Bamya” veya karşıt olarak “Lahana” güç ve kuvvet kaynağı sembolü olur; 
çevrenin tarım ve sebze özelliklerini de gösterirmiş. Amasya ve çevresinin; 
Karadeniz Bölgesi'ne geçiş kontrolü de bu askerlerle sağlanırmış. Yine bu 
askerlerin bir kısmı Doğu veya Batı'ya yapılan seferlere de katılırlar ve üstün 
yararlılıklar gösterirmiş....
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Padişahların tüfekle atış yapma talimlerinde hedefi vurma veya hedefi \ 
uzun mesafeden vuruş başarı gösterdiği takdirde ortaya bir nişan dikilmesi 1 
gelenek olduğunda 111. Selim 430 adım uzaklığında bir yumurtayı vurmakla üstün 
başarı göstermiş ve hedef olan yumurtanın bulunduğu yere de lahana anıtı 
dikilmiştir.

Topkapı Sarayın Babi Hümayun denilen dış kapıdan girildikten sonra i 
birinci avlunun hemen sağındaki parke yolu sapılırsa karşıya askeri birlik biaları \ 
ve levazımdepoları çıkar. Bu binaların ortasından geçen yolun sağ ve solunda 
karşılıklı dört köşe iki mermer sütün vardır. Her biri dört metre yükseklikte, .ı 
köşeleri 35 cm. genişliğindedir.

Birisinin üstünde kenarları oyalı bir tabak içerisinde gösterişli Lahana 
konulmuş diğerlerinde ise bamya şekli verilmiştir. Mermer sutunlann üç yanı 
çiçekli süslü motiflerle işlenmiştir. Bir yüzünde de Miladi 1970 yılında yazılmış j 
bir kitabe vardır. Kitabedeki harflargin rengi silindiğinden tamamen , 
okunmuyorsada açıkça okunabilen Sultan Selim ile binikiyüz tarihin (Hicri) ] 
baştaki bir ve iki ırmaklardırki buna göre üçüncü Sultan Selim Zamanında, hicri ] 
1200 ile 1220 tarihleri arasında dikildiği anlaşılmaktadır. (M .S.1790)

İşte Saray Muhafız askerleri arasında yaptırılan nişancılık arasında başarı 1 
gösteren Amasya ile Merzifon'lular için padişah tarafından dikilerek bu şekilde , 
sembolize edildiği söylentinin gerçekliği kanıtlanmıştır. Diğer taraftan Amasya i 
ile Merzifon arasında bu yüzden bir rekabetin de süregeldiği söylentiler 1 
arasındadır.



17- TAŞOVA-GEYDOGAN TÜRBESİ VE EFSANESİ....
Köy grubu efsanelerine geçtiğimde; işin bunca değer kazanacağına hayallerim 

varamazdı. Genelde Amasya ili olarak; evliyalar, ulemarlar, türbeler ve salih kişiler 
yaşağı olarak belli bir isim kazanmıştır. Buna Peygamber Hazreti Muhammet'in 
soyundan gelen “Seyid” leri de ekleyebiliriz. Bu taramada bunlara da sıkça raslandım. 
Bu cümelden olarak Taşova İlçesi'ne bağlı GEYDOĞAN Köyu'ndeki zatlar dahildir. 
Bunlardan birisi; Es-Seyyid Ramazan ve diğeri de arkadaşı Geydoğan Hazretleri'dir. 
Her ikisi de Horasan'lı; Batı Türkeli Türklerindendir ve İran ve Araplar'la birlikte 
İstanbul'un fethine katılan; büyük askerler olarak bilinirler...

Bu iki zatın hikmet ve faziletlerini veya efsanelerini anlatmadan önce; 
müsade olursa; “Yurduma” isimli bir şiiri almak isterim:

“Her sabah başlarım söze;
Her sabah şükrederek.
Suyundan içer, ekmeğinden yerim;
Sayende iş tutar, genç ellerim.
Ayaklarım aldırmaz yokuşa, düze;
Havam bir alır, bir üflerim.
Sergindir içime dolan...

Senbestesin, güftesin her türküye;
Sen, daima sevgili, aziz olan;
Vatanım Türkiye...(l)
Söylemek istediklerim vardır. Bu ülke sahipsiz değil ve sahipsiz 

olmayacaktır. Siz yaşayanlar elbet sahipleriyiz. Bu vatan uğruna ölenler; bunca 
şehitler, evliyatalar ve türbelerde yatanlar?...

-  Ben köy gurupları efsanelerini araştırırken bu gerçeğe ulaştım. Vatanın 
gerçek sahiplerini gördiim.

-  Vatanım ve vatanımız Türkiye işe budur.
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“Sen ne güzel bulursun; fm
Gezsen Anadolu'yu; / 1
Dertlerden kurtulursun; I I
Gezsen Anadolu'yu...”
“Sen daima sevgili, aziz olan. ‘Türkiye gezilip görüldüğünde; böylesi bir aşka 

kendisini kaptırır. Türkiye aşkı kalbinizde dolar. Geydoğan Türbesi girişinde şöyle ; 
sıralamış şiir dizeleri; ziyaretçileri munis bir eda ile karşılar. "Hüvel Baki” dedikten sonra: 

“Geydoğan Tekkesi,
Böyledir tarihçesi;
Şehit düşmüş burada;
Yüzvirmi altı senesi.

Horasanlı dır aslı; 1]
Seyid Ramazan ismi;
Doğanbey arkadaşı;
Burada vermişler başı...(l)
Taşova'ya sekiz kilometre; Amasya'dan da yirmi beş kilometre mesafede \ 

olan Geydoğan Köyü; anlatmaya çalıştığım iki zevatın türbesinin bulunduğu bir I 
yerdir. İnsanları sevecen ve çalışkan; Anadolu köylülerine benzerler. Gelenleri ve 
ziyaretçileri iyi karşılarlar. Türbenin bakımını ve korumasını yapan görevlisi 9 
vardır. Türbedar olan bu kimse; de yardımını esirgemez ve ziyaretçileri “Veli j 
nimet” sayar. Ayrıca dini bir amel eylediğinin huzuru içindedir....

-Seyid Ramazan ve Geydoğan Hazretleri; bir ayrı değer olarak; diğer 
değerlerimizle özdeşleşirler.

-  Doğan Bey'le yanyana; koyun koyuna...
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Kayıtlara ve araştırmalarımıza göre “Geydoğan” ve birlikte medfun 
oldukları Es-Seyid Ramazan Türbesi; tek kubbeli, oldukça geniş bir yapıdır. 
Bahçe çam ağaçları ile çevrilidir. Dışarıda sayıları oldukça çok; aile 
mezarları da bulunmaktadır. Anlatageldiğimiz olay; rumi 126 kaydını taşır. 
Miladi olarak 710 veya 711 yıllarını içerir. Horasan Türklerinden olup; 
Anadolu'nun Romalıların elinden kurtarılması ve İslâm iyet'in burala 
yayılması amacı güdülmüş ve İstanbul'un fethini de amaçlamışlardır.Bu bir 
süreçtir veya; “Horasanlıdır aslı” dizeler buraya dayanır. Rum ve Hristiyan 
egemenliğinin bitirilmesi asıl gayedir...

-  Bu tür akınlar zaman zaman yapılmış; amaçta Anadolu ve İstanbul 
olmuştur. Buraların ele geçirilmesine çalışılmıştır.

Buradaki açık amaç; A nadolu'nun Türk ve M üslüman olmasıdır. Bu 
türbede medfun bulunan iki zat; askerlikte başarıdan başarıya ulaşmış 
kimselerdir.
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Anadolu bu amaçlı savaşların tanığıdır. Yurdun çeşitli yerlerinde de 1 
türbelerde yatan şehitler görülür. Suluova-Yolpınar'daki es-Seyid Yahya da j 
bunlardan birisidir. İstanbul'daki, "Eyüp Sultan Türbesi” bunların en önemlilerinden ] 
sayılır... Anadolu'ya İslamiyet'ten sonra Batı Türkeli veya Horasan Tiirkleri ile 
birlikte; Arap'lar da zaman zaman bu seferleri düzenlemişlerdir. Bu amaç; “ İstanbul j 
elbet fetholunaeaktır. Ne güzel kumandandır o kumandan ve ne güzel askerdir o * 
asker, “buyruğunu getiren Hazreti Muhammed'in teşviklerine dayanır. Fatih de 
bütün Osmanlı askerleri de bu şerefe ermişlerdir...

-  Eyüp Sultan'daki; Ebu Eyyup Ensari Hazretleri de. “Geydoğan” ismi, bu 
vı! ıııedfun olan “Doğan” hazretlerinden gelir. “Büyük Doğan” veya “Bey

11 isimlerini taşır. Bu anlamları içerir. Türbede biraz büyük sandukanın altında 
"lluUNanlı Ramazan Hazretleri” medfundur. Başucundaki taşta; Arapça yazılarla 
kimliği ve mertebesi anlatıldığı üzere yazılır. Tarih Rumi “ 126” kaydını taşır. M.S. 
Sekizinci yüzyılda; “Din fedaileri ve Anadolu'yu Roma egemenliğinden kurtarma 
ve İstanbul'a ulaşma’yı amaçlar. Efsanemizin kahramanları Hz. Muhammed 
soyundan gelme; ermiş, salih ve hikmetli kimselerdir.

-  Bunlar bir rivayet kırk kişidir. “Kırkbin kişi” diyen de varmış;
-  İslfımın yayılması ve Anadolunun Türkleşmesi amaçlanmış...
EFSANELERİ mi? Onu kitabıma koyduğum altı resimler göstermiyorlar

mı? Savaşta üstün yararlılıkları görülür düşmana amansız kılıçlar saslanır ve atları 't 
suvarisiz de olsalar; düşman üzerine hızla saldırırlarmış. Doludizgin koşmaları ve ; 
düşmanı darmadağın etmeleri dillerden düşmezmiş. Geydoan Türbesi, belli 
amaçlarla ziyaret edilmektedir. Çevreden ve çevre illerden gelen insanlar olur.. 
"Dertlerden kurtulursun” dizelerinde olduğu gibi; insana belli bir huzur ve güven 
verdiği söylenir durur. Bunu yaşayanlar vardır ve görülmektedir...

-  Bunlar ülkemizin manevi sahipleridir. Ne iyi ....
-  “Bey'le Doğan”; sonra olmuş “Geydoğan”( 1)

1- “Gey”, “Bey” veya “Büyük” anlamındadır. 
(1 )Öğretmen Hulusi Hisardan.
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ÇEVRE İÇİN NOTLAR:

"Kp- v  <çin<« a n te b e r  b lr 'n t s m e  yo'v *$$£{
•* < '•!« t  Cih»*n>*p; r  ■■‘.■'t'-- r-f - '  r-t

v ?»r? un i £5Rİ t  **r- <şn t \

Türkiye’nin orman gerçeği
i «Jımartann yıfed* s a f i #202 ıreJyon befcaal* aman

dsvleîe ®t. alanının 8.8 müycn hsidan, iyi
«98ffde 44.3 milyon haklar- ofman vaaftr» 3âWp.
Iıkomıanfat. 2 i.7 n iyon nM - «Toplam ağaç rezervi 92? j
teradûştû. nwyof>, endtıstfıyel odun üre#- j
«N (iteunyâKtot1 'iga(n*y ™  6-5 ™iyon meln*iıp. i

ormandan $a§iıyor. «0310 yana kaösr. har yit !
«Her yit ontıanienn yfede 300 *>“’ H*1*® ağaçtandmrm

ı I.S’i heyete* ve erozyonla ycit »«P*naföa.Tûrtaya, ormanû-
i oluyor. 330 tün hektarlık aıan *nieiTOje kere* kendi» y«-

Türkiye çöl olmasın.

; ",«•••»* t « e i *  s u İ p t i ;  
î c s i t  ç e ş i t  * ? e ç l P r i { r e r ı y  
••wV ç i ç e V T e r i  v s  : a e y w » 1 e r i '
■>“ ; '"'j-ŞİPrı ve inn^r* ©Girtjvl.fl 
r e ş i t l i  h ^ y v p r ; o ! & ş 1 £ t x  1 
i l . e  P7S? M -** ;

Törfcîye frozyonla Mücadele, A§açJa«ci?îma 
ve Do$ai Varfckiafi Koruma Vaktj
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ÇEVRE İÇİN NOTLAR:

Sigara içenler! Bugün kendinize 
değerli bir fırsat verin: Sigarayı bırakın.

Tüp.k Kalp Vakm
rurtt Kalp V.üc/t
r«i T5 1244/4 ff*MC 2ÛÛ 4T tJ

V* ‘ Ji, t •
i h r*o zyör 2 r hr'nt \ ' y*> İ je  * n$T:. î

'2 ** T V c •**?* ’V#şrt <3 £  ̂y r %l V4 4

X >... J f? t r i ir' Va ; £ ‘îr ? r / «f r in , * X.> o 11 ‘ i 
çVİX$r ve •< 1 ^-re 11*$ her 4' :rltl 12y15$t*;

~ Ve >■ 1 ir: i  vn ç * vren ̂ €V£Xe Tİ' kopa; &£att jj
-r<-;p« »?areıri spy.*«

ftîîsrş sE?stst '| 
*vr- suytî serörJS Ts«ra, 'f 
X?31 ̂  1 yf=î> #̂*r*3 f̂ feveriF;. j 
Bİ> y e ş i l  ypprp îr; |
? i>  t e l l i  böc«V, j
Y eşeren  tofıuşı,
:S tr tn ç  ^ol Atanır içime* |
i Bir f?iînüf
6 (îae l b i r  g tnsf, | 
F i 'ç b i 'r  şey e  öeJ^İ'şaıeöu«* i 

ö-K/T T I 
... «**$*
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a- NOTLAR
Not: Çevrenizden Bir Efsaneyi Araştırıp Yazanız:
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