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Lâpseki ve Yöresinde Manevi Ziyaret Yerleri ve Buna Bal Anlatlar
—Mekân ve nsan likisi Bakmndan—
Aziz KILINÇ
Mekân ve nsan arasnda dorudan ve sürekli bir ba söz konusudur. Mekân vatan
yapma, tarihî süreçte, orada yaayan halkn inançlarn, düüncelerini, geleneklerini ksacas
hayatn oraya yanstmas ile mümkün olur. Ferdi yaad topluluun bir üyesi yapan doup
büyüdüü, vatan olarak gördüü mekândr. Bu balamda bir yöre halknn kutsallna
inand, sayg duyduu ve ziyaret ettii yerlerin toplum hayatnda önemli bir yeri olduu
tartmasz dorudur.
Edebiyatmzn bütün ubelerinde mekân konu alan eserler mevcuttur. airler ve yazarlar,
üzerinde yaad mekân anlatan, metheden eserler yazmlardr. Divan airlerinin
ehrengizleri bu türün güzel örnekleridir. Nedim, stanbul için yazd stanbul Kasidesi’nde
“Camilerinin her biri bir kuh- tecelli” msra ile stanbul ve stanbul camilerinde bir yücelik
görür
Yine, halk edebiyat airleri de bu konuda güzel örnekler vermilerdir. Karacolan’n
topraa ruh ve mana veren bak dikkat çekicidir. Karacaolan Toroslar sadece bir doa
olay olarak görmez. Onu kiiletirir ve bir birlie inanan insanlar gibi kyamda görür:
“Aacmz yapraklarla donanr,
Talarmz bir birlie inanr,
Hep çiçekler barnzda gönenir,
Pnarnz çalar, akr dalar”
Modern Türk edebiyatnda da mekâna has yazlar ve iirler edebiyatmzn en güzel
numuneleridir.
Ahmet Hamdi Tanpnar, Be ehir adl deneme kitabnda ehirleri Hac Bayram Veli,
Emir Sultan, eyh Zeyneddin Hâfi gibi manevî büyükler hakknda söylenen anlatlar nda
ehirleri görür ve deerlendirir. Onlarn ziyaret edilen türbe ve mezarlar banda tarihle ân
bir anda yaar. ehirlerin kimliklerini belirleyen söz konusu mekânlar ve buna bal
anlatlardr.
Yine Tanpnar, Bursa’da Zaman iirinde ehri bu semboller nda görür ve
anlamlandrr. Gümülü ve Muradiye bu sembollerin en dikkate deer örnekleridir:
“Bir zafer müjdesi burda her isim:
Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim
...
Gümülü bir fecrin zafer aynas,
Muradiye, sabrn ac meyvesi,”
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Ömrünün timsali beyaz Nilüfer,
Türbeler, camileri eski bahçeler,”
Gerçekten de, Bursa’nn yukarda sözü edilen mekânlarn ve tarihî süreçte burada
yaayan insanlar ile ayr düünmek söz konusu deildir. Yukardaki msralarda, camiler,
türbeler, bahçeler ehre kimlik kazandran balca sembollerdir. Nitekim düman igali
srasnda Yunanl askerlerin ilk hedef ald yerlerin banda Osman Gazi’nin ve Erturul
Gazi’nin türbeleridir.
Yahya Kemal, Esansz Semtler adl denemesinde mekân ve insan arasndaki ilikiden
bahsederken Müslüman ve Türk olmay kiinin içinde doup büyüdüü mekâna balar.
Mekân ve insan arasndaki ilikiyi belki de en güzel ifade eden edebiyatçlardan biri Yahya
Kemal’dir. Özelikle mekânn çocuklar üzerindeki etkisi üzerinde duran ve “çocukluk rüyas”
olarak gören yazarn u ifadeleri oldukça dikkate deerdir.
“te bu rüya, çocukluk dediimiz bu Müslüman rüyasdr ki bizi henüz bir
millet hâlinde tutuyor. Bu günkü Türk babalar, havas ve topra Müslümanlk
rüyas ile dolu semtlerde dodular, doarken kulaklarna ezan okundu, evlerinin
odalarnda namaza durmu ihtiyar nineler gördüler, mübarek günlerin akamlar
bir minberin köesinden okunan Kur’an’n sesini iittiler; bir raf üzerinde duran
Kitabullah’ indirdiler, küçücük elleriyle açtlar, gülya gibi bir ruh olan sar
sahifelerini kokladlar. lk ders olarak besmeleyi örendiler; kandil günlerinin
kandilleri yanarken, ramazanlarn, bayramlarn toplar atlrken sevindiler. Bayram
namazlarna babalarnn yannda gittiler, camiler içinde afak sökerken Tekbir’leri
dinlediler, dinin böyle bir merhalesinden geçtiler, hayata girdiler. Türk oldular”
(Yahya Kemal; 1985)
Yahya Kemal, atalarmzn yerletikleri toprak parçasn nasl vatan yaptklarn
çarpc ifadelerle ortaya koyar:
“Ah! Büyük cedlerimiz! Onlar da Galata, Beyolu gibi Frenk semtlerinde
yerleirlerdi, fakat yerletikleri mahallede Müslümanln nûru belirir, be vakitte
ezan iitilir, asmal minare, gölgeli mescid peyda olur; sokak köesinde bir türbenin
kandili uyanr, hasl o topran o köesi imana gelirdi.” (Yahya Kemal; 1985)
Yahya Kemal, Türk halknn ortak deerlerini “anne millet” olarak niteler. nsan ve
mekân arasnda kurduu iliki u yarg cümlesi ile tamamlar:
“Biz ki minareler ve aaçlar arasnda ezan seslerini iiterek büyüdük. O
mübarek muhitten çok sonra ayrldk. Biz böyle bir sabah namaznda anne millete
tekrar dönebiliriz. Fakat minaresiz ve ezansz semtlerde doan, Frenk terbiyesi ile
yetien Türk çocuklar, dönecekleri yeri hatrlayamayacaklar!” (Yahya Kemal;
1985)
Bildirimizde alan aratrmasnda dikkatimizi çeken Lâpseki ve yöresinde bulunan
manevî ziyaret yerleri ve bu yerlere bal anlatlar üzerinde duracaz. Bu mekânlar yöre halk
tarafndan ziyaret edilmekte, burada metfun olan tarihî ve efsanevî ahsiyetler büyük sayg
duyulmaktadr. Mekânlarla ilgili anlatlar sözlü kültür ortamnda halen yaatlmaktadr. Buna
bal anlatlardan birkaç tanesi üzerinde insan ve mekân balamnda tahlil denenesi
yapacaz.
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Kum Anlats
Bugün Lâpseki ilçe merkezi ve köylerinde birçok kiinin dinlediimiz “Kum Anlats”
vardr. Tarihî kiilerin de adnn geçtii bu anlatnn teekkülünün Rumeli’ye geçile balam
olduu anlalmaktadr. Bu anlat, mekân vatan yapmann fetihle birlikte balamasna güzel
bir örnektir. Farkl varyantlarn Lâpseki ve baz köylerinde dinlediimiz bu anlatlardan bir
tanesi öyledir. 2006 ylnn nisan aynda Çardak’ta dinlediimiz anlat öyledir:
“Osmanl’nn Rumeli’ye geçi hazrlklar Salba mevkiinde balam. Krk evliya
Salba mevkii Kutluk köyüne gelerek çadrn kurmu. Rumeli’ye geçi için burada sallar
yapmlar. Krk evliyann içinde Süleyman ah’la birlikte Kzl Deli Sultan da vardr.
Hazrlklar tamamlandktan sonra Süleyman ah ‘Biraz dinlenelim, uyuyalm öyle yola
çkalm’ diyor. Uyuyup dinlendikten sonra kalkp toplanyorlar. Kzl Deli sultan hala
uyanmam. Süleyman ah, ‘Kaldrmayalm, zaten deli brakn uyusun’ diyor. Sallara binip
denize açlnca Kzl Deli Sultan uyanyor ve bakyor ki arkadalar denizin ortasnda. Eteine
biraz kum alyor ve denize serpiyor. Önüne açlan yoldan gitmeye balyor. Bunu gören
Süleyman ah ‘Dönüp alalm’ diyor. Bulutuklarnda Kzl Deli sultan ‘Ümmet-i
Muhammediye’ye ifa niyetine’ diyerek eteinde kalan kumlar saçyor. O saçlan kumlardan
çardak kumluu oluuyor.”1
Yöre halk Çardak kumunun eklem arlar, romatizma gibi iyi geldiine inanyorlar.
Çardak’ta, 24-25 Austos’a “Kum Günü” adn veriyorlar ve bugün kumum daha ifal hale
geldiine inanyorlar.
Kum Dede
Görünürde bir yatr yoktur ancak yörede Kum Dede diye birinin kumlarda gömülü
olduuna inanlmaktadr.
Bu yerde bulunan kumlarn, toprak yeme alkanl olan küçük çocuklara
yedirildiinde bu çocuklarn bu davran bir daha tekrarlamadklar söylenir. Buraya sadece
bu köyden deil dier köylerden de çocuklar getirilmektedir.2
Kum Dede’nin görünürde bir yatr yoktur.Ancak bulunduu yerde gömülü olduu
söylenmektedir.Bu yerde bulunan kumlarn toprak yeme alkanl olan küçük çocuklara
yedirildiinde bu çocuklarn bu davran bir daha tekrarlamadklar söylenir.Bu yatra sadece
bu köyden deil dier köylerden de çocuklar getirilmektedir.
Garip Dede, Kara Dede ve Kurt Tepe Dede Yatrlar
Adatepe köyünün 7-8 km uzanda bulunan eski yerleim yerinde, üç ayr tepede
Garip Dede, Kara Dede, Kurt Tepe Dede yatrlar bulunmaktadr. Köy halk adak adayaca
zaman ya da bir istei olduunda bu yatrlar ziyaret ederler. steklerinin gerçekleeceine
inanrlar. Bazen de imam köy halkn toplayarak yatrlar ziyaret eder, mevlit okuyup dua
ederler.
Bu yatrlardan Garip Dede ile ilgili öyle bir anlat vardr: Garip Dede yaad
dönemde yöre halknn çeitli hastalklarna çare bulurmu. lâçlar köyün yanndaki
ormandan üretmekteymi, ilâçla düzelmeyecek durumlarda ise dua edip halkn dertlerine
çareler bulmutur.
Halk arasnda, üç ayr tepede bulunan dedeler geceleyin ellerinde fenerlerle birbirlerini
ziyaret ettiine inanlyor. Söylentilere göre halk arasndan bu dedeleri görenler olduunu
söylüyorlar.
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Garip Dede’nin yannda da iki mezar daha bulunuyor. Anlatlanlara göre bu
mezarlardan birinde bir gelin bulunmaktadr. Bu gelin köyden bir delikanl tarafndan
kaçrlmtr. Uzun bir süre dalarda gezen kz ve erkek köylerine dönüp düün yapmlar. On
be gün sonra kz ölmü. 3
Mezar tana gelinin simgesi olarak altn figürleri ilenmi.Garip dede yatr köyün
eski yerleim yerinde bulunuyor.
Kamber Dede Yatr
Kamber Dede yatr Balclar’a yakn bir mevkidedir. Anlatlanlara göre, çok eskiden
Eelek köyünden bir yal adam hacca gider. Balclar’n çoban da bir gece hacca giden
dedeye börek götürüp geri döner. Dede hac dönüü köy meydannda karlarlar. Dede
kendisine börek getiren çobana “ asl hac sensin ben deilim beni arayan olursa u
yukardaym” der. Kamber dede ölür oraya gömülür. Orasnn ad Kamber Dede yatr olarak
kalr.4
Kamber Dede hakknda anlatlan olay baka bir kaynak kii u ekilde anlatyor:
Bir zamanlar köyde Kamber adl bir çoban yaarm. Bu çoban aasna çok dükünmü.
Günün birinde aa hacca gitmi. Aa evde yokken aann kars helva piirmi. Aasnn
helvay çok sevdiini bilen çoban, onun yiyememesine çok üzülmü; aann hanmna
“Hanmm, helvadan birazck sar da aama götüreyim.” demi. Hanm gülmü, aa hacda hiç
oraya helva götürülür mü, demi. Çoban cevap vermemi.
Aa hacda namaz klarken secdeye vardnda bir bakar ki, evdeki helva önüne gelmi.
aknca etrafna baknrken bir önceki safta çoban namaz klarken görür.
Hacdan döndüünde elini öpmek isteyen insanlara elini vermeyen aa, “Benim elimi
öpmeyin; Kamber’in elini öpün, o benden daha üstün!” der. Lakin hemen o anda Kamber ölür.
Köylüler kamberi öldüü yere gömerler ve ona orada bir mezar yaparlar.5
Kale Tepe
Beyçayr köyünün yukarsnda Kale Tepe denilen yerde Bizansllardan kalma kale
kalntlar bulunmaktadr.nana göre bu kalenin sahibi Bizans beyi bir ustadan buraya su
getirmesini istemi, karlnda kzn vereceine söz vermitir.Usta suyu getirdiinde nasl
yaptn diye soranlara köpek gibi getirdim demi. Su, bu söz üzerine geri gitmi.Köy halk
burada bir hazinenin olduuna inanmaktadr.6
Tekke Dedesi
Tekke Dedesi’nin Gökköy’ün ilk gelenlerinden olduu söylenmektedir. Mezar köye
20 dakikalk uzaklkta bir tepede bulunmaktadr. Zamannda keramet ehli biri olduu
söylenmektedir. Ayrca köyde, yannda birçok kiiyi çaltrd, onlara yemek verdii ve
yatacak yer salad, hayrsever bir insan olduu söylenmektedir. Bu yatra olan sayg, köyde
1976 ylnda çkan ve köyün tüm civarn kül edene yangnn Tekke Dede mezarnn çevresine
etki etmemesiyle daha da artmtr.
Köylü yatrn çevresindeki aaçlarn ulu olduunu düündüü için buradan aaç
kesmenin ve dal krmann uursuzluk getireceine inanyor.
Tekke Dedesi ile ilgili anlatlan bir rivayete göre yatrn yaknlarndan yüklü eeiyle
geçen bir adam orada bebeini emziren bir kadn görür. Kadna sarkntlk etmek ister.
Dönüte kadn aramaya balar. Ancak kadn bulamaz ve eeinin yanna geldiinde eein
yüküyle birlikte aaçta asl olduunu görür. Bu ve benzeri anlatlardan dolay yatra yakn
yerlerde hiçbir eye el sürülmemektedir. Hayvanlar yatra yaklatrlmamakta, orada otlayan
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hayvanlarn öleceine inanlmaktadr. Yakn bir zamanda tarla yollarn düzelten bir dozer bu
yatrn etrafn da düzeltmek istemi fakat bça krlarak ii brakmtr.
Önceden hayr günü Tekke Dedesi’nde yaplmaktayken, günümüzde köy meydannda
yaplmaktadr.7
Doru Atan Dede
Eski bir savaç mezardr. Bu askerin okçu olduu ve okunun hiç hedef armad
anlatlmaktadr. Köyün çknda Doru Atan Dede’ye ait mezar talar hala bulunmaktadr.8
Koyun Baba Yatr
Koyun sürüleri bulunan Koyun Baba bütün hayatn koyunlarnn içinde
geçirmekteymi. Namaznda, niyaznda, dinine bal, kimseye karmayan bir insanm.
Koyunlarnn arasnda namazn klarken vefat ettii için bu ad almtr. Gökköy’de ayrca
Kilimli Nene, Bayrakl Dede yatrlar da bulunmaktadr.9
Teke Ta
Kzldam köyüne yakn bir mevkidedir. Tekeler bu büyük kayann üstünde güreir
çou zaman da buradan düüp ölürlermi. Bu yüzden ad teke ta olmu. Sonralar dilek
dileme yeri hâline gelmi. nsanlar bu kayann üstüne çkarak dilek dilerler ve dileklerinin
gerçekleeceine inanrlar.10
Habip Dede Yatr
Ne zaman yaadna dair kimse net bir ey söyleyemiyor. Habip Dede’ni mezar
Suba köyünün eski mezarlnda aaçlarn içinde bulunmaktadr.
Hakknda anlatlanlar: Habip Dede 93 harbinde evliyalarla toplanp dümana toprak
atm ve dümana kar üstünlük salamlar. Habip Dede’nin mezarnn üstünde pazartesi
günleri k yandn söyleyenler var. Kaynak kii de ayn eyi söylüyor. Köyden Lâpseki’ye
biri gittiinde oradan birisi “geçmi olsun, akam köyünüz yanyordu” der. Köylü öyle bir ey
olmadn söylemi. Adam da nasl olur “Habip Dede’nin mezar taraf yanyordu demi.
Durum sonradan anlalm. Ik, Habip Dede’nin mezarndan gelmekteymi.11
Garip Dede
Yenice köyde bulunmaktadr. Asl ismi Garip smail olan Garip Dede’nin yatr eskiden
ta öbei eklindeymi.Garip Dede bir gece köyden erif Ali Koru adl kiiye görünmü.Daha
sonra erif Ali Koru buray türbe hâline getirmi.
Köyde âdetlere göre her gelin bu türbenin önünden geçirilir. Türbede geceleri mum
yaklrm.Bu mumu yakan kii bir dilek tutarm. Dileinin gerçeklemesi için arkasna
bakmadan geri dönermi.12

Çamlk Dede
Çardak’ta “Arap” diye biri varm.Bu adam hamama odun tarm. Odunlar çamln
arkasndaki ormandan kesermi.Bir gün geç kalm, uzaa gitmemek için çamlktan kesmeye
karar vermi.Odun keserken baltann altndan durmadan küçük bir ku geçiyormu. Adam
hayret etmi.Bu srada kendi hayvanlar da birden bire ürkmü.Adam aldrmam ve çamlar
hamama getirip atee atm.Gece rüyasnda Çamlk Dede’yi görmü.Dede ona odunlar tekrar
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ald yere götürmesini söylemi.Arap yanan odunlar nasl götüreceini düünürken
odunlarn ate içinde yanmadn görmü.Odunlar alp tekrar çamla götürmü.Çamlk
Dede karsna çkm ve Araba: “Ku oldum anlamadn.Hayvanlarn ürküttüm
anlamadn.Bir daha bu çamlktan odun kesme.” demi.Arap bu olaydan krk gün sonra
ölmü.13
Köyde yatrlara olan inanç çok büyüktür. Özellikle Çamlk Dede’ye büyük sayg
gösterilmektedir.Bu yüzden onun bulunduu çamlktan tek bir dal bile alp evlerine
götürmemektedirler.Eer alrlarsa balarna kötü bir ey geleceine inanrlar.Bu inançtan
dolay çamlktaki aaçlar kendi kendilerine yklp çürümektedirler.
Havanl Dede
Rivayete göre köyden birine havan lazm olmu.Evinde havan olmadndan Havanl
Dede’nin havanlarn alm.Havanlar bütün gece evin içinde kendi kendilerine yuvarlanp
durmular.Adam ertesi gün erkenden havanlar alp yerlerine götürmü.Bu olaydan sonra
havanlara köyden kimse dokunmam.14
Galfadz Dede
Sava zaman köyden üç karde savaa gidiyorlarm.Köyün çknda bir alfat aacnn
altnda namaza durmular.Namaz bitirip kalkarken bir dedeye rastlamlar.Dede: “Nereye
gidiyorsunuz gençler?”diye sormu.
- Savaa gidiyoruz dede demiler
- Bakn banz skrsa Galfadz Dede diye seslenin o size yardm eder, demi.
Gençler sava srasnda skmlar.Birinin aklna gelmi: Yeti Galfadz Dede! diye
barm.
Gençler daha ne olduunu anlamadan bir dede düman datm.Olaydan sonra sava
alannda krk bir öendir ucu dikkatlerini çekmi.Yllar sonra sava bitmi gençler krk
öendir ucu ile köye dönmüler.
Köye girdiklerinde karlatklar o dedenin çift sürdüünü görmüler.Bakmlar ki
dedenin elindeki öendirin ucu krk.Getirdikleri öendir ucunu takmlar.Dedenin sopasna
tam olmu.Bu dedenin Galfadz Dede olduunu anlamlar.
Dede:te bunu yapmayacaktnz.uraya mezarm kazn da içine gireyim.Çünkü
âdettendir sava meydannda düen sava meydannda kalr, demi.O günden sonra köyde
dedeyi kimse görmemi.15
Mustafa Dede Türbesi
Tatepe köyünde, ermi bir kii olarak bilinen Mustafa Dede’nin mezarnn banda
bulunan aaca köylü dilek tutarak çeitli bezler balamaktadr. Dilek tutup dua eden köy
halk, dilekleri gerçekletiinde türbenin banda mevlit okutmaktadr.16

Ele aldmz, Lâpseki çevresindeki yatrlarn ve bunlarn etrafndaki pratiklerin
Anadolu ve Türk kültür corafyasndakinden çok farkl olmadn söyleyebiliriz. Dinle
çelimeyen eski Türk inanlarnn izleri ile bütün toplumlar için geçerli olan sihrî
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uygulamalar bir arada toplayan yatrlar, halkn çeitli ihtiyaçlarna kar pratik çözüm
ihtiyacndan domutur.
Kültür tarihimiz açsndan çok önemli olan bu yatrlar ve buna bal anlatlarn,
yerleik hayatn tarihini çok eskilere dayandn göstermekle birlikte, mekân vatan
yapma konusunda da önemli bir ileve sahip olduu bir gerçektir. nsanlarda, yaad
mekân sahiplenme duygusu gelitiren bir ileve de sahip olan yatrlar ve sözlü kültürün
ürünü olan bu anlatlar, benzer yollarla gelecek kuaklara da aktarlmaya devam edecektir.
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Kaynak kii : Recep KOCAEREN, 1957 doumlu, Örenim Durumu:Lise.
Kaynak kii:Orhan KAHRAMAN, ya:41,Örenim durumu: lkokul mezunu.
3
Kaynak kii: Ramazan Akçay, ayn köyden ve o yörede çobanlk yapyro.
2
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Kaynak kii: smail Gökgöz,, Ya 82, okur-yazar.
Kaynak kii: Aye erol, ya 44, örenim durumu: ilkokul mezunu.
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Kaynak kii: Mehmet SAVA, Örenim Durumu: Lise / Müezzin,ya 80.
Kaynak kii: Seyfettin ahin, ya 50,Örenim durumu:lkokul mezunu.
8
Kaynak kii: Seyfettin ahin, ya:50, örenim durumu:lkokul mezunu.
9
Kaynak kii: Seyfettin ahin, ya 50, örenim durumu:lkokul mezunu
10
Kaynak kii: Aynur AHN, ya:20, örenim durumu:lkokul Mezunu.
11
Kaynak kii: Aye Demir, ya 55, örenim durumu:lkokul mezunu.
12
Kaynak kii:Ahmet KORU, ya: 53, örenim durumu:lkokul Mezunu.
13
Kaynak kii:Hasan TOSUN, ya:57, köy muhtar.
14
Kaynak kii: Orhan KAHRAMAN, ya.41, örenim durumu:ilkokul mezunu.
7

15

16

Kaynak kii:Hasan TOSUN, ya:57, köy muhtar.

Kaynak kii:Hasan ÇETNKAYA, ya 75, okur-yazar.

