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Ö N S Ö l 

.
Modern folkloı araştırmalarının tesbit ettiği, günümüzde artık 

tartışmasız kabul edilen gerçeklerden biri de, pek çok efsane, destan, 
menkabe ve hatta masalın, hakikatte tarihi bir hadisenin -halk 
muhayyilesinde hasıl ettiği yankı sonucu- bozulmuş şeklinden başka 
bir şey olmadığıdır. İşte bu vakıanın tipik örneklerinden biri de, özel
likle Anadolu ve Balkanlar Türk folklorunda çok tanınmış olan kesik baş 
motifli belirtilen türlerdir. 

Türkiye'de kesik baş'tan sözedildiği zaman hiç şüphesiz daha yakın 
zamanlara kadar halk arasında makamla ezbere okunan Hikaye-i 
Kesik-Baş hatıra gelir. Orta yaşın üzerinde olup bundan sözedildiğini 
duymayan hemen hemen yok gibidir. İşte bu küçük araştırma bir 
anlamda, çocukluk döneminde duyulan özel bir merakın şu kadar yıl 
sonra bir tatmini şeklinde yorumlanabilir. Ama asıl maksat, Türk 
kültür tarihi bakımından büyük önem arzeden kültür tahlillerinin nasıl 
ve ne ölçüde yapılabileceğini araştırmak olmuştur. Bu tür araştırmalar 
için kanaatimizce, halk inançları ve bunların folklor sahasına yansı
masından başka bir şey olmayan mahsulleri ihtiva eden bu çeşit konular, 
çok elverişli birer vasıta, birer anahtar teşkil etmektedir. Bu itibarla, 
belki bazılarına ilk bakışta anlamsız ve lüzumsuz, hatta saçma gele
bilecek bu neviden konular . üzerinde yapılacak çalışmaların sayısı 
arttıkça, öyle sanıyoruz· ki, kültür tarihimiz açısından yeni ve zengin 
ufuklar açılabilecektir. İşte bu küçük araştırma gerçekte bunun için 
gün yüzü görmüştür. 

Bir· diğer önemli husus da, bize göre, kültür tarihi araştırmalarının 
folklorik cephesi dikkate alınmadıkça, v�ya folklor araştırmaları tarih 
perspektivi - içinde gerçekleştirilmedikçe her iki sahadan da sağlıı.m 
sonuçlar beklemenin güç olduğudur. İşte bu yüzden bu araştnma "Ta
rih-Folklor İlişkisinden Bir Kesit" alt başlığını taşıyor. 

Şunu hemen belirtelim ki, konu esas olarak Türk folklorunu hedef 
tutmakla beraber, gerek Anadolu'da gerekse Balkanlar'da yüzlerce 
yıl bir arada yaşamış bulunan Türk ve hıristiyan halkların birbirleriyle 
olan kültür etkileşimleri hesaba katılarak belli ölçüde hıristiyan folk-
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lorundaki kesik baş'Iı türler de nazarı dikkate alınmaya çalışılmıştır. 
Bu,_ aynı zamanda bir mukayese imkanını sağlamak bakımından da 
gerekliydi. Bu yüzden, birinci bölümde Türk folklorundaki kesik baş 
motifli türler üzerinde durulmuş, ikinci bölümde de aynı motifi taşıyan 
Anadolu ve Balkanlar hıristiyan folklorundan bazı örnekler ele alın
mıştır. Ancak şunu itiraf etmelidir ki, ne Türk folkloruna· ne de hıris
tiyan folkloruna ait bütün mahsuller görülebilmiş değildir. Hatta 
özellikle Balkanlar'a dair metinler genellikle kendi ana dillerinde ya· 
yınlandıklarından, bizim için bunlardan faydalanmak bir yana, ken· 
dileri�i görmek bile mümkün olmamıştır. Bu sebeple, ancak vaktiyle 
Batı Avrupa dillerinde yayınlanmış bulunan belli başlı koleksiyon ve 
araştırmalarla yetinmek zorunda kalınmıştır. 

Şu var ki, görebildiğimiz örnekler, nihayet belli bir kaç tipin sÜ· 
rekli tekrarlandığını, ancak küçük ayrıntılarda bazı farklar ortaya 
çıktığını göstermiştir ki, aynı olay Balkanlar'daki hıristiyan folklor 
mahsulleri için de geçerlidir. Bu bakımdan, bir yerden sonra örnek 
sayısının fazla olmasının sanıldığı kadar önem arzetmediği, genel çiz· 
giyi ve sonuçları etkilemeyeceği anlaşılmıştır. 

Son bölümde, ilk . iki bölümdeki örnekler ve bunlar üzerindeki 
müşahedelere dayanarak tarihi ve folklorik bir tahlil denemesine gi
rişilmiştir. Bu yapılırken de, dünya geneli çerçevesinde hareket edilnıeğe 
v� varılan sonuçlar bu genel çerçeve içine yerleştirilmeğe çalışılmıştır. 

Araştırmamızın sonuna ilave edilen ekler kısmında ise, konunun, 
ileri sürülen fikirlerin ve yapılan yorumların daha · iyi anlaşılmasına 
yardımcı olacak bazı temel metinler eklenmiştir. Bunların hemen ta
mamı, gerek Osmanlı türkçesinden yeni harflere, gerekse yabancı 
dillerden türkçeye çevirilmek suretiyle ilk defa yayınlanmaktadır. 
Nihayet en sona eklenen iki liste ve iki harita ile de, konuya genel bir 
bakış sağlayabilmek aqıacı güdülmüştür. 

Her üç bölümde ileri sürülen fikir ve görüşlerin, varılan sonuçların 
ve yapılan yorumların birer hipotez mahiyetini arzettiğini, herhangi 
bir şekilde kesin olma iddiasını taşımadıklarını da burada belirtmekte 
fayda görüyoruz. 

Böyle bir konuda gerçekleştirilmeye çalışılan bu türden bir araş· 
tırma, bildiğimiz kadarıyla Türkiye'de ilk defa denendiği için, şüphesiz 
bazı eksiklikler, isabetsiz teşhisler ve hatalar bulunacaktır. Bu vesi
leyle, ilgililerin bunların düzeltilmesi hususunda yardımlarını esirge· 
miyeceklerinden eminiz. 

Burada, son olarak, bu küçük araştırmanın basılmasına önayak 
olan muhterem Prof. Dr. Şükrü Elçin'in şahsında Türk Kültürünü 
Araştırma Enstitüsü'ne sonsuz teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. 

13. ll .1988 Ankara A. Yaşar OCAK 
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G i R i S 
' 

Bugün elimizdeki kesik baş motifli efsane; destan, menkabe, masal 
ve hikaye gibi Türk folklor mahsullerine genel bir bakış atfedildiğinde, 
bunların Balkanlar'dan Orta Asya'ya kadar geniş bir alana yayıldık
ları görülür. Ancak bu geniş alan içerisinde asıl yoğunluğun Anadolu 
ve Balkanlar'da toplandığı dikkati çeker. 

Daha çok kahramanlık, hazan da haksızlı'ğa ve zulme uğramışlık 
temalarını işleyen efsi't,ıe, destan, menkabe ve masallarda, özellikle 
ilk üç türde bol miktarda yer bulduğuna bakılırsa, kesik baş motifi 
Türk folklorunda ilgi çeken ve bu sebeple de yaygınlaşan bir motif ni
teliğini kazanmıştır. Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar devamlı savaşa
rak ilerleyen ve buna paralel olarak bir hayli kahramanlık efsanesi, 
destanı ve menkabesi üreten Türk zümreleri içinde bu motifin yaygın 
oluşunu bu bakımdan tabii karşılamak gerekir. 

Kesik baş motifli türlerin büyük bir kısmı şifahi olup, görünüşe 
göre, pek azı, o da XIV. yüzyıldan itibaren, Anadolu'da ve başka yer
lerde yazıya geçirilmeye başlanmıştır. Sadece metin tesbiti ve yayını 
şeklinde. de olsa, bunların daha XIX. y üzyıl sonlarından itibaren Türk 
edebiyatı ve tarihi ile ilgilenen şarkiyatçıların araştırmalarına konu 
teşkil ettikleri müşahede ediliyor. Rus türkologları Gordlevski, Olets
niski ve Smimov'un 1880'li yıllarda bazı ilgili metinleri yayınladıkları 
veya yazılarında bunlardan bahsettikleri bilinmektedir.! Tanınmış 
Fransız türkologu Jean Detıy de, 1919 yılında yayınladığı "Traditions 
populaires turques de Salonique et de Florina". ( Revue des Traditions 
Populaires, XXXIV (1919), supplement, ss. 25 vdd.) adlı makalesinde, 
adı geçen yörelerden bizzat derlediği Türk efsaneleri arasında bazı 
kesikbaş motifli olanlarını da neşretmiştir.2 

1 Gordlevski, Oletsniski ve Smirnov'un yayınladıkları metinleri ihtiva eden yazılan gör
mek maalesef mümkün olmanıı�tır. Bunun bir eksiklik olduğunu itiraf etmemiz genkir. 

2 Bu araştırmada, aynı makalenin bir sene sonra yavınlanınış mü•takil neşri (Traditions 
Populaires Turqu0s de Salonique et de Florina, Niort 19,20, lmprimerie Noiıvelle G. Clouzot) 
kullanılmıştır. 
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Bunlardan başka, bizde Mehmet Önder (Anadolu Efsaneleri, 
Ankara 1966; Şehirden Şehire, İstanbul 1972-1973, 3 cilt), Saim Saka
oğlu (101 Anadolu Efsanesi, İstanbul 1976) ve Bilge Seyidoğlu (Erzurum 
Efsaneleri, Ankara 1985) da, aynı şekilde derledikleri bazı Anadolu 
şehirlerine ait kesik baş efsanelerini yayınlamışlardır. Bunlardan bazı
ları da, muhtelif vilayetlerin tarih ve folkloruna ait kitaplarda veya, 
Cumhuriyetin 50. yılı münasebetiyle çıkarılan il yıllıklarında yer almış 
bulunmaktadır. 

Balkanlar'daki Türk ve gayri Türk zümreler arasında mevcut 
kesik baş'lı efsaneler ise, hazan türkçe ama genellikle kendi mahalli 
dillerinde yayınlanmış ve yayınlanmaktadır. Şefket Plana, "Arnavut 
ve Güney Slav 

,halk şiirinde Kosova savaşı" ( I. Uluslararası Türk Folklor 
Kongresi Bildirileri, Ankara 1976, il, 269-278) adlı makalesinde bazı 
kesik baş'lı Türk efsanelerini ele almış, daha sonra "Kosova ve Make
donya efsanelerinde önemli folklor motifleri" (III. Milletlerarası Türk 
Folklor Kongresi Bildirileri, Ankara 1986, il, 331-340) adındaki yazı
sında3, yine bazı kesik baş efsanelerini özetleıniştir. 

Bu motifi taşıyan Türk destanları içinde, önsözde de belirtildiği 
üzere, en meşhuru olan Dasitan-ı Kesik-Baş ise, Türkiye'de ve dışarda 
gerek metin neşri gerekse dil çalışmaları bakımından müstakil incele
melere konu olmuştur. Türk halk edebiyatının dikkate şayan bir bö
lümünü oluşturan dini destanlar türüne giren bu destan, Vasfi Mahir 
Kocatürk'ün Türk Edebiyatı Tarihi (Ankara 1964) adlı eserinde ele 
alınmış, ayrıca 1461 de yazıldığı bildirilen eski bir Dasitan-ı Kesik-baş 
nüshasına dayanılarak bir özet ve metinden bazı parçalar kaydedilmiştir. 

Bu destanın Kazan türkçesi ile basılmış taş basması bir nüsha
sının metni, J an Ciopinski tarafından transkripsiyonlu la tin harfleriyle 
yayınlanmış ("Kesik Baş Kitaby, Variante de Kazan''. Folia Orientalia, 
XI (1969), ss. 79-88), fransızcaya çevrilmiş (aynı dergi, Xll (1970), 
ss. 61-68) ve yorumlanmıştır (aynı dergi, XllI (1971), ss. 9-13). Fuat 
Özdemir de, "İlk dini destanlar ve Kesikbaş destanı" (Folklor Araş
tırmaları Kurumu Yıllığı, Ankara 1975, ss. 123-129 vd) ismini taşıyan 
makalesinde, bu destanın belli başlı birkaç yazma nüshasını incelemiş 
ve yorumlamıştır. Son zamanlarda ise, Y.S. Ahmetgaleyeva, Dasitan-ı 
Kesik-Baş'ın dil özelliklerini dikkate alarak Türk Yazı Dilleri ve "Kesik 

3 Şefket Plana'nın bu yazısı, aynen vt fakat "Kosova ve Makedonya türbeleri ile ilgili 
önemli efsaneler" başlığıyla yeniden yayınlanınıştır (Çevren, sayı: 59, Mayıs - Haziran 1987 

ss. 21-30). 
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Baş Kitabı" Eseri Üzerine bir İnceleme adlı kitahında4, Tatar diya
lektlerinde yazılmış nüshalarının tenkitli metnini inşa etmiştir. Bu 
metin hem eski harflerle hem de transkripsiyonlu latin harfleriyle 
verilmiş, üstelik rusçaya çevirisi de eklenmiştir. 

Bildiğimiz kadarıyla, V. Mahir Kocatürk ve F. Özdemir'in zik
redilen yazılarından başka hu destan Türkiye'c!e ne bir araştırmaya 
konu olmuş, ne de tam metin olarak yayınlanmıştır. Oysa bu dini destan, 
ilerde görüleceği gibi, hazı bakımlardan dikkate de�er bir metindir. 

Burada son olarak, kesik baş motifi üzerinde daha geçen yıl yayın
lanmış olup meseleyi kültür antropolojisi açısından ele. alan, dikkate 
değer bir eserden bahsetmek gerekir: Tanınmış sosyal antropologlardan 
Paul-Henri Stahl tarafından gerçekleştirilen bu araştırma, Doğu ve 
Batı Avrupa'da baş kesme olayını ele almış, zengin antropol?jik ve ta
rihi malzemeye dayanarak konuyu sistematik hir biçimde incelemiştir. 
Histoire de la Decapitation (Paris 1986, Presses Universitaires de France) 
adını taşıyan eserin bir bölümü, baş kesme konusunun ritüel ve epik 
yönüne ayrılmış, Balkanlar'daki hıristiyan halklar ve Türkler arasında 
yaşayan bir kısım kesik baş efsanelerini incelemiş ve bazı görüşler ileri 
sürmüştür. Ancak Osmanlı kaynaklarını Batı Avrupa dillerine yapılan 
çevirilerinden kullanmak zorunda olduğundan, meselenin Türkler'deki 
ritüel ve epik yönü ister istemez yetersiz kalmıştır. Buna rağmen P.H. 
Stahl'ın hu eseri gerçekten değerli ve orijinal olup bu araştırmamızda 
ond�n geni

_
ş fayda sağladığımızı belirtmek icap eder.S 

Bu kısa girişten sonra, şimdi, Anadolu ve Balkanlar Türk folklorunda 
kesik baş motifli türlerin incelenmesine geçebiliriz. 

4 Issledovanie Tıırkoyazicnoe;ô Pamyatnika "Kisekbaş Kiıahsı", Moskva 1919. Bu eserin / 

varlığından bizi haberdar eden ve faydalanmamın sağlayan Hacettepe Üni\'ersitesi Fdebiy at 
Fakültesi öğretim üy.,si Prof. Dr. Dursun Yıldırım'a çok teşekkür ederim. 

5 Burada gerek Prof. Stahl'ın bu eserinden bizi haberdar ederek bir nüshasının tarafı
mıza gönderilınesini sağlayan Prof. Milıail Guboglu:na, gerekse bizzat Prof. Stalıl'a, ayn ayrı 
teşekkür ze\'kli bir vazifedir. 

9 





1. 
Bölüm 

ANADOLU VE BALKANLAR TÜRK FOLKLORUNDA KESİK BAŞ 

1- KESİK-BAŞ DESTANI 

A) D e s t a n ı n  M a h i y e ti 

Anadolu Türk folklorunda, belki de. genel olarak Türk· folklorunda 
kesik baş motifinin işlendiği en eski örnek, hazan Hikilye-i Kesik-Baş 
diye de anılan Dasitan-ı Kesik-Baş'tır. Dini destanlar arasında, belki 
de kahramanının "gövdesiz bir insan başı" olması gibi garip ve acaip 
gelen bir durum sebebiyle, en tanınmışlarından biri budur. Balkanlar'
dan Asya içlerine kadar geniş bir alanda pek çok Türk zümreleri tara
fından sevilip inanılarak okunduğu, zaman zaman ve yer yer ortaya 
çıkan, muhtelif Türk şiveleriyle yazılmış nüshalarından çok iyi anlaşıl
maktadır. W. Radloff, bu destanın Kazaklar arasında halk inançlarının 
esaslarından sayıldığını belirttiği gibi, Fuat Köprülü de, Kırım Türkleri 
ve Başkurtlar'da kesik baş rivayetlerine tesadüf olunduğunu kaydet-
mektedirl. 

· 

Bilindiği uzere Dasitan-ı Kesik-Baş, Türk halk edebiyatının ilgi 
çekici bir türünü oluşturan Hikaye-i Geyik, Hikiiye-i Göğercin, Hikaye-i 
Deve, Dasitan-ı Ejderha ve Dasitan-ı İbrahim vb. dini destanlar ara
sına girer. Genellikle yazma veya taşbasması Mevlid' nüshalarında, 
zikredilen öteki destanlarla bir arada bulunmakla beraber2, hazan da 
müstakil olarak yazma mecmualarda yer alabilmektedir3. 

Bilebildiğimiz kadarıyla, Türkler'in yaşadıkları sahalar içinde 
Anadolu'ya has gibi görünen bu destanlar, çoğunlukla 60-100 küsür 

1 W. Radloff, Sibirya'dan, çev. Ahmet Temir, İstanbul 1956, 1 j 2, 508; F. Köpriilü, 
Kayıkçı Kul Mustafa ve Genç Osman Hikayesi, İstanbul 1930, s. 46. 

2 Msl. bk. Hikaye-i Mevlidü'n-Nebi, İstanbul 1311 (taşhasması), ss. 38-42. 
3 Msl. bk. Türk Tarih Kurumu Kitaplığı, mecmua nr. 462, vv. 4b-8a. 
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heyit gibi, uzun olmayan, ezberlenmesi kolay metinler olup mesnevi 
tarzında düzenlenmişlerdir. Nazımları çoğu defa meçhul olup, halka 
dini heyecan vermek ve hazı İslami faziletleri öğretmek maksadıyla 
yazılmış didaktik eserlerdir. Hz. Muhammed'in, dört halifesinin fa
ziletleri, Peygamber'in mucizeleri ve özellikle Hz. Ali'nin üstün vasıf
ları ve kahramanlıkları işlenmektedir. Bunlar işlenirken bahis konusu 
yapılan olaylar hayali olup İslam öncesi eski Türk ve Anadolu efsane
lerinin islamileştirilmiş şekillerinden ibarettir.4 Hemen her zaman 
fantastik motiflerle süslenmişlerdir. Yakın zamanlara kadar, Anadolu 
köylerinde ve kasabalarında, çeşitli meclislerde bunları ezbere veya 
yüzüne makamla okuyanlar bulunuyordu. Bugün ise bu gelenek hemen 
hemen kaybolmak üzeredir. Ancak ara sıra bu destanları tam veya 
parçalar halinde ezbere bilen yaşlılara rastlanmaktadır. 

İşte Dasitan-ı Kesik-Baş için de aynı durum sözkonusudur. Bugün 
elde mevcut yazma ve basma nüshalarda\ beyit sayılan, yerleri ve bazı 
kelimeler değişiklik göste• mekte, uzunluk 90 küsur beyitten 130 küsür 
beyite kadar çeşitlenmektedir. F. Özdemir'in dediği gibi, bunun sebebi 
herhalde zaman ve mekan değişmesine paralel olarak okuyucuların veya 
müstensihlerin şahsi tasarrufları olmalıdır6. Okunamayan veya anla
şılamayan yerler atlanmış yahut anlaşılabilir hale sokulmuş, veya 
olaya uygun düşen yeni beyitler ilave edilmiştir. Buna rağmen dil 
özellikleri ve hadisenin esası olduğu gibi kalmıştır. 

B) De s t a n ı n Y a z a r ı  ve Z a m a n ı  

Destanın yazarı, adları yukarda zikredilen öteki dini destanlar 
gibi, belli değildir. Bazı nüshalarda, ge_nellikle şaırın ismının veya 
mahlasının bulunması gereken son beyitlerde hiç bir isme rastlanma
dığı 7, bazılarında ise, Kirdeci Ali, Kethüda Ali veya Aliyyü'd-Din 

4 Vaktiyle bu konu oldukça geniş bir şekilde tarafımızdan şuralarda ele alınmıştı: Bektaşi 

Meni'ıkıbnamelerinde lslam Öncesi lnanç Motifleri, İstanbul 1983, ss. 160, 168; Türk Halk 

lnanclarında ve Edebiyatında Evliya Menkabeleri, Ankara 1984, ·ss. 70, 73. 
5 Dô.sitan-ı Kesik-Baş'nı başka }azma nüshaları için yukarda 3 nolu nottakinden başka 

. 
bk. Fuat Özdemir, "İlk Dini Destanlar vt Kesik Baş Destanı", Folklor Araştırmaları Kurumu 

Yıllığı, Ankara 1975. ss. 127-129; Necla Pekolcay, lsliimi Türk Edebiyatı, İstanbul 1981, l ,  

257; ayrıca Vatikan Kütüphanesi nüshası için bk. Ettore Rossi, Elencio Dei Nlonoscriııi Turchi 
Della Biblioıeca Vaıicana, Roma 1943, nr. 100. 

6 Özd�mir, a.g.m., s. 125. 
7 Msl. bk. Türk Tarih Kurumu Kitaplığı nüshası., nr. 462, v. Ba. 
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benzeri isimler görülmektedir8. Fakat nüshaların çoğunda Kirdeci Ali 
adına tesadüf ediliyor. Ancak, XIII. yüzyılın sonlarıyla XIV. yüzyılın 
başlarında yaşadığı sanılan bu şahsın9, destanı söyleyen mi, kaleme 
alan mı, yoksa anlatan mı olduğu konusu tartışılmaktadırlO. 

Diisitiin-ı Kesik-Baş'ın yazarı gibi yazıya geçiriliş taıi�i de kesin 
olara� tayin edilememiştir. Bununla beraber genellikle XIV. yüzyıl 
kabul görmektedir. Gerek dil ve üslubu, gerekse Kirdeci Ali adı bunun 
gerçeğe uygun olabileceğini düşündürmektedir. Ama destanın anlat
tığı hikayenin daha eski bir zamanda, hiç olmazsa XIII. yüzyılda 
belki de daha erken- teşekkül etmiş bulunması kuvvetle muhtemeldir. 

C) Des t a n ın K o n u su 

Yukarda da belirtildiği üzere, nüshalarda teferruata· ait ufak tefek 
noksanlar veya fazlalıklar bulunmakla birlikte, hikaye aynıdır: Bir 
gün Hz. Muhammed dört yakın dostu (Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. 
Osman ve Hz. Ali) ve öteki sahabesi ile Mescid-i Nebevi'de oturmuş 
sohbet etmektedir. O sırada kapıdan yuvarlanarak ak sakallı, kesik bir 
insan başı girer; az ilerde durur. Gözlerinden yaşlar akmaktadır. Hz. 
Ali yerinden kalkarak Kesik-Baş'ı alıp Hz. Muhammed'in yanına 
getirmek 0ister, ama bir türlü yerinden kıpırdatamaz; şaşırıp kalır. 
Bunun üzerine Kesik-Baş başından geçenleri, kendini tanıttıktan sonra 
anlatmaya başlar. 

Vaktiyle Kal'a-i Zerrin (Altın Kale) denilen bir şehirde oturmak
tadır. Elli bir defa hacca gitmiş ve pek çok hayır işlemiştir. İsm-i Azam 
duasını bildiği için, harikuliide işler yapabilmektedir. Fakat bir gün 
bir dev peyda olarak oğlunu ve kendinin vücudunu yer: karısını ise 
kaçırıp yaşadığı kuyuya götürür. 

Kesik-Baş bunları anlattıktan sonra, ağlayarak Hz. Muhammed
den, Dev' den intikamını almasını rica edip aksi halde Kıyamet günün
de davacı olacağını söyler. Bu sözü duyan Hz. Ali hemen ileri atılır 
ve Dev'i öldürmeye gitmek üzere müsaade ister. Hz. Muhammed, Dev'iıı 

8 Msl. bk. Ahmetgaleyeva, Kisek Baş Kiıabsı, s. 136, dipnot: 471. Burada Jıelirtilen üç 
nüshada, zikredilen isimler geçiyor. Ancak bunlardan ikinci ismin, bir okuma yeya istinsah 
hatası olarak Kirdeci olacağı yerde Kethüda şeklini aldığı, dolayısıyla farklı lıir şahıs bulunma
dığını söyleyebiliriz. 

9 Bk. Kocatürk, Türk Edebiyatı Tarihi, s. 144. 

10 A.g.e., aynı yerde; Özdemir, s. 124. 
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onu öldüreceğinden korkarak bırakmak istemezse de, beriki ısrar eder. 
Atı Düldül'ü ve kılıcı· Zülfikar'ı hazırlayıp· yola çıkar. Kesik-Baş da 
kendisiyle beraberdir. Kesik-Baş dağ taş, dere tepe demeden yuvar
lanarak kuş gibi gider. Yolda namaz vakti geldikçe Hz. Ali durup 
namaz kılmakta, Kesik-Baş da göz ucuyla ibadet etmektedir. 

Nihayet Dev'in kuyusuna gelirler. Hz. Ali kemendini çıkarıp ku
yudan aşağı inmeye haşlar, . ama kemend yetişmez. Bunun üzerine 
Allah'a sığınarak İsm-i Azam duasını okur ve kendin( aşağı bırakıverir. 
Tam yedi gün yedi gece dibe doğru iner; lakin kuyunun dibi bir türlü 
görünmez. Bu müddet esnasında namaz vakti geldikçe Hz. Ali ima 
ile namazını eda etmekten asla geri kalmaz. Sonunda sekizinci gün 
ayağı yere basar. KarŞısında bir demir kapı görür. Bir hamlede kapryı 
söküp açar ve bir sarayla karşılaşır. Sarayda nur yüzlü genç bir ka
dının gözleri yaşlı olduğu halde namaz kıldığını görür. Bu kadıncağız, 
Dev'in kaçırdığı, Kesik-Haş'ın hanımıdır. Hz. Ali odalardan birini açıp 
bakar; zincirlerle bağlanmış beşyüz müslümanm durduğunu görür. Dev 
hergün bunlardan beş tanesini yemektedir. Esirler Hıı;. Ali'yi görür 
görmez tanırlar. Zira Hz. Muhammed manevi alemde kendilerine gö
rünmüş ve onun buraya gelerek kendilerini kurtaracağını müjdelemiştir. 

Hz. Ali hemen oradan Dev'in bulunduğu yere gelir; Dev uyumak
tadır. Korkunç bir nara atarak onu uyandırır. Bir minare boyund_aki 
Dev Hz. Ali'yi görür göımez öfkelenir. Onu yiyeceğini ve yer yüzünde 
hir tek müslüman Lıraknı:ayacağını haykırır. Bin Latmanlık gürzünü 
kapıp saldırırsa da bir şey yapamaz. Hz. Ali onu evvela imana davet 
eder, fakat iltifat görmez. Bunun üzerine Zülfikar'la hamle edip Dev'in 
başını keser ve vücudunu iki parçaya böler. Sonra Kesik-Baş'ın ha
nımını ve müslümanları kurtarır. Hep birlikte Dev'in hazinesini de 
alırlar ve kuyu dibine gelirler. Hz. Ali orada bir dua eder; kendilerini 
derhal kuyunun ağzında bulurlar. (Bazı nüshalarda duayı yapan Hz. 
Muhammed, bazılarında ise onları kuyunun ağzına çıkaran Cebrail 
Aleyhisselam'dır). Hz. Ali burada bir dua daha yapar; Kesik-Baş'ın 
gövdesi derhal peyda olur ve genç bir delikanlı halini alır: Sonra da 
memleketlerjne giderler. Hz. Ali ise dönüp Medine'ye gelir.11 (Bazı 
nüshalarda da Hz. Ali'nin Kesik_:._Baş ve yanındakilerle be.raber Hz. 
Muhammed'in yanına geldikleri, burada Hz. Muhammed'in duasıyla 
tekrar eski durumuna kavuştuğu anlatılır)12. 

11 Bu özet, Türk Tarih Kurumu Kitaplığı nüshası ile, taşbasması Hikaye-i 11'leı•lidü'n
Nebi nüshasından yapılnnştır. Descanın tam metni için bk. Ek: ll, 1 s. 85-92. 

12 Msl. bk. Ciopinski, Folia Orientalia. XI (1969), s. 88; Ahmetgale)eva, s. 135 teki nıe· 
tinler. 
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Kısaca bu şekilde özetlenebilecek o_lan destan dikkatle mütalaa 
edilecek olursa bazı bakımlardan dikkate değer özellikler sergilediği 
görülecektir. Bir defa, Hz. Ali'nin halk inançlarındaki malum feda
karlığı ve kahramanlığı dile getirildiği gibi, esas amaç olarak namazın 
önemine işaret edilmek istenmiştir. Dikkat edilirse Hz. Ali hem acele 
yolculuğu esnasında, hem kuyu dibine doğru düşerken; Kesik-Baş 
ibadet yapacak gövdesi olmadığı halde; hanımı ise, Dev'in elinde esir 
iken bile asla namazlarını terketmemişlerdir. Kanaatimize göre destanın 
didaktik amacı, her ne şartlarda olursa olsun, müslümanların namaz
larını asla terketmemeleri gerektiğini anlatmaktadır. Hz. Muhammed'in 
mucizeleri, Hz. Ali'nin kahramanca mücadelesi ikinci derecede olup 
bu amaç için kullanılmıştır. 

Kültür tarihi bakımından ise ilgi çekici bir nokta müşahede edi
liyor: Genelde klasik Türk destanlarında rastlanmayan, gövdesiz bir 
insan başının kahraman olması bir yana, destanın kanevasının, eski 
Türk, Orta Doğu ve hıristiyan dini inançlarına yapancı olmayan bir 
temayı yansıttığı gözden kaçmıyor. Bu tema, kötülük timsali ejderha ile 
mücadeleden ibarettir. Özellikle lııristiyan hajiografisinde (azizhilimi) çok 
tanınmış bir menkabe ile olan benzerliğine J. Ciopinski de haklı ola
rak işaret etmektedirl3. Gerçekten de Dasitan-ı Kesik-Baş'ta hikaye 
olunan hadise, Aya Yorgi (Hagios Georgios, Saint Georges)'nin ejderha 
menkabes_ini çok andırmaktadır. Hz. Ali Aya Yorgi'ye; Dev Aya Yor
gi'nin mağlup ettiği ejderhaya; Kesik-Baş'ın karısı da adı geçen azizin 
ejderhanın elinden kurtardığı kıza benzemektedir. Kesik-Baş destanı 
müslüman Türkler arasında ne kadar yaygınsa, Aya Yorgi'nin bu 
menkabesi de hıristiyanlık dünyasında o kadar yaygındır. Üstelik bu 
menkabenin Müslüman Anadolu ve Balkan Türkleri arasında isliiıni
leştirilmiş ve muhtelif şeyhlere ınaledilıniş bir kaç versiyonu da ınevcut
tur .14 

Dasitan-ı Kesik-BaŞ, Anadolu Türkleri tarafından o kadar benim
senmiştir ki, bugün Türkiye'nin bazı yerlerinde, bu destanda anlatılan 
Kesik-Baş'a ait olduğuna inanılan türbeler ve yanlarında Dev'e izafe 
edilen kuyular gösterilmekte., bunlar halk tarafından çeşitli maksatlarla 
ziyaret edilmekte ve adaklar adanmaktadır. Bunlardan biri de, Mar-

. din'in kazası Cizre'de, kale harabeleri arasında yer almaktadır. Tür
benin hemen yanıbaşında, taş merdivenlerle inilen bir kuyu, destan-

13 Ciopinski, Folia Orientalia, XIII (1971), s. 12. 
14 Bu konuda geniş bilgi ve bibliyoğrafya içiu bk. A. Yaşar Ocak, "Xlll.-XV. yüzyıllarda 

Auadolu'da Türk - Hıristiyan Dini Etkileşimler ve Aya Yorgi (Saint Georges) Kültü", Fuad 

Köprülü'nün VPfatrnm 20. Yıldönümiinii Anma Kitabı, Türk Tarih Kurumu; Ankara (baskıda). 
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daki Dev'in kuyusu olarak biliniyor. Bu türbede, üzerinde ip sarılı 
bir kamış (Hz. Ali'nin kemendi) her derde deva inancıyla ziyaret olun
maktadır. Buna benzer bir ikinci türbe, Adana-Gaziantep yolu üze
rindeki Sakçagözü'nde bulunmakta olup, ancak hunun kuyusu yoktur. 
Bir üçüncüsü ise Sivas taraflarında yer almakta ve halk tarafındau zi
yaret edilmektedirlS. 

II- KESİK BAŞ MOTİFLİ DİGER TÜRLER 

A) Efsaneler  

Anadolu ve Balkanlar Türk folklorunda kesik baş motifinin en 
çok kullanıldığı tür, hiç şüphesiz kahramanlık temasını işleyen, başka 
bir d'eyişle, savaşlar ve fetihleri konu edinen efsanelerdir. Fuad Köprülü 
kesik başlı kahramanlar'ı işleyen efsane ve destanların eski Türkler ara
sında eski zamanlardan beri yayılmış bir gelenek olduğunu belirtmekte ise 
del6, Anadolu'ya gelmeden evvel, özellik!� İslam öncesi dönemde teşekkül 
etmiş efsane ve destanların hiç birinde bu motifin kullanıldığına bile
bildiğimiz kadarıyla henüz rastlanmamıştır. Bununla beraber, bu motifi 
işleyen destan ve efsanelerin Anadolu'da birden bire çoğaldığı görülüyor. 
Bunların, Türkler'in Anadolu 'yu ilk fethe ve burada yerleşmeye baş
ladıkları XI. yüzyıldan itibaren, hiç olmazsa şifahi olarak ortaya çık
maya başladıklarını tahmin etmek yanlış olmasa gerekir. Hatta bun
lardan bir �ısınının da Türkler' den önce müslüman Arap ordularının 
Anadolu akınları dönemini ve o dönemdeki İslam kahramanlarını 
konu edinmiş olması, bilhassa Güney-Doğu Anadolu ve Suriye hava
lisindeki müslüman Araplar arasında bu tür efsane ve destanların daha 
önceden mevcut bulunabileceğini düşündürüyor. Ama böyle olabileceği 

, gibi, Türk öncesi Anadolu fetihlerini konu alaJl bu destan ve efsanelerin 
kahramanlarının Türkler tarafından evliya gözüyle görülmesi ve me
zarlarının Anadolu'da bulunduğuna inanılması sebebiyle, Türk dö
neminde teşekkül etmiş olması da düşünülebilir. 

Kahramanları ister eski İslam fetihleri dönemine, isterse Türk 
fetihleri dönemine ait bulunsun, söz konusu efsaneler genellikle Ana
dolu şehirlerinin fethiyle ilgilidir. Hemen hemen hiç biri eski devirlerde 

15 Bk. Yahya Benekay, "Hikiiy�-i Kt>sikbaş"', Hayat Mecmuası, sayı: 14, 26 Mart 1964, 
ss. 12-13. 

16 Bk. Kayıkçı Kul Mustafa, s. 45. 



yazıya geçmeıiıiş olup halk arasında şifahi olarak yaşamaktadır. Ancak 
zamanımızda bazı araştırıcılar tarafından derlenip yayınlanmışlardır. 

Anadolu'nun ilk İslam fetihleri dönemini yansıtan dikkate şayan 
bir efsane, Sinop'la alakalıdır. Bugün Sinop'ta Seyyid Bilal Türbesi'
deki mezara raptedilmiş bulunan levhada da yazılı efsaneye göre, Seyyid 
Bilal J:Iz. Hüseyin soyundandır. Emevi halifesi Ömer b. Abdülaziz 
devrinde İstanbul kuşatmasında gemilerle Karadeniz sahillerinde 
bulunurlarken, bir fırtınaya yakalanırlar. Sinop limanına sığını!'ak zo
runda kalırlar. Ancak şehrin tekfuru kendilerinden kuşkulanarak or
dugaha gece bir baskın düzenler. Müslümanlar şiddetle karşı koyarlarsa 
da pek çoğu şehir düşer. Geri kalanlar Seyyid Bilal emrinde düşman 
çemberini yanp çıkmak isterken, tekfurun, bir kılıç darbesiyle Seyyid 
Bilal'in başı kesilir. Seyyind Bilal derhal yere düşen başını koltuğuna 
alarak bugün türbesinin bulunduğu yere kadar gelir ve orada vefat 
eder. Bu kerameti hem müslüman askerler., hem de başlarında' tekfur 
olduğu halde Rumlar görürler; şaşkınlıktan ne yapacaklarını bilemezler. 
Tekfur korkup çatışmayı durdurur; müslüman askerlerin çekip git
melerine mani olmayacağını söyler. Sonra da ölümüne sebep olduğun
dan dolayı pişmanlık duyduğu Seyyid Bilal'in üzerine türbe yaptırır. 
Kendisinin de, öldüğü zaman, türbenin kapısı önüne gömülmesini 
vasiyet eder17. 

Yine ilk İslam fetihleri dönemine ait efsanelerden biri de, Antakya'
nın fethini hikaye etmektedir. Kahramanı ise, aslında, lııristiyanlığın 
yeni çıktığı ve yayıldığı dönemlerde yaşadığı sanılan ve İslami literatüre 
Habib-i Neccar adıyla geçen zattır. Efsaneye göre Hz. Ömer zamanında 
Ebu Ubeyde b. Cerrah komutasındaki ordu Anadolu'ya gazaya çıkmış 
ve Antakya önlerine gelmiştir. Ordunun bayraktarı Habib-i Neccar'dır. 
Kahraman bir cengaver olan bu zat, surların önündeki muharebelerde 
pek çok müslüman askerinin imdadına yetişir. Bir ara Ebu Ubeyde'
nin "Yetiş ya Habib!" dediğini duyar ve hemen fırlayarak elind�ki 
sancağı bir tepeye diker. Ancak kafirler Habib'in başını kılıçla kesip 
bir mızrağa saplayarak burçlardan birine yerleştirirler. Şehrin fethi 
uzar ve savaş kızışmıştır. İşte tam bu sırada, burçtaki :inızrak üzerinde 
dikili Habib-i Neccar'ın kesik başından müslümanları coşturan naralar 
ve teşvikkar sözler işitilir. Şevke gelen mücahidler hep birden hücum 
ederek nihayet şehri fethe muvaffak olurlar. Ebu Ubeyde Habib-i 

17 Metin için bk., A. Oktay Cüner, "Hazreti Seyyid Bilal'', Tercüman Gazetesi, 16 Ağustos 

1 987; ayrıca bk., Hikmet Tanyu, Ankara ve Çevresinde Adak ve Adak Yerleri, Ankara 1967, 
s. 280. 
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Neccar'ın kesik başını defo.edip üzerine bir türbe, yanına da bir cami 
yaptırır. Gövdesi ise Nur dağlarında bir yere gömülürl8. 

Gaziantep'in, eski adıyla Ayıntah'ın fethi efsanesi de şöyledir: 
Şehrin kuşatılması sıasında Hz. Muhammed'in sahahesinden pek çoğu, 
hu arada Pir Sefa da şehit olurlar. Orduda bulunan başka bir sahabe, 
Karaçomak, bunu görünce hırsla çarpışmaya devam ederek bir tepenin 
eteğine kadar gelir. Burada düşmanlar başını vücudundan ayırırlar. 
Ama Karaçomak'ın başsız vücudu vuruşarak tepenin başına kadar 
çıkar. Sonra orada yıkılıp ruhunu teslim eder. Fetih tamamlandıktan 
sonra Karaçomak'ın başı ve gövdesi ayrı ayrı, bulundukları yerlerde 
defnedilirler. Bunun için Karaçomak'ın bugün iki türbesi bulunduğu 
söylenir. Bunlardan başına ait olduğuna inanılanı, Gaziantep'te Kara
tarla Camii yakınında; vücudunun bulunduğu sanılan türbe ise şehit 
düştüğü, adım taşıyan Karaçomak köyünün üstündeki tepededirl9. 

Çorum'un fethiyle ilgili bir efsanede de, yine Hz. Peygamher'in 
sahahesinden Suub-u Rumi (Suheyh-i Rumi) ile Ühüdü Gazi (Ubey
dullah b. Cahş)'nin kahramanlıkları anlatılmaktadır. Efsaneye göre 
hu iki sahabe Anadolu'yu islamlaştnmak için gelmişler ve Çorum'da 
kafirlerle savaşmışlardır. Bu esnada düşman tarafından başları kesil
miş, ama onlar "kellelerini koltuklarına alarak" mücadeleye devam 
etmişlerdir. Türbeleri Çorum'da, bugün Hıdırlık denilen semtte bu
lunmaktadır .20 

Oldukça tipik bir efsane ise İznik'in İslam orduları tarafından fet
hini dile getirmektedir. İslam orduları Anadolu"da bir çok şehri fet
hederek nihayet İznik önlerine gelmişlerdir. Şehir kuşatılır ama bir 

18 Mehmet Önder, Şehirden Şehire, İstanbul 1972, I, 74-75; Evliya Çelebi'de Habib-i 
Neccar'ın daha değişik bir menkabesi "Menakıb-ı Habib-i Neccar" başlığı '!ılımda anlatılır. 
Burada Habib-i Neccar gerçek zamanına yerleştirilmiş ve Hz. İsa zamanında yaşamış bir salih 
kişi olarak gösterilmiştir. Rivayete bakılırsa, kafirler Hz. İsa'ya inandığı için onun başını ke
serler. Baş tepeden aşağı yuvarlanarak iner ve bir mağara içine düşer; oraya defnedilir. Evliya 
Çelebi burada merdivenle inilen bir tekke olduğunu, türbenin hem müslümanlar hem de hıris
tiyanlar tarafından ziyaret edildiğini, Habib-i Neccar'ın vücudunun ise kale içindeki başka bir 
tekkede medfun bulunduğnnu yazmaktadır (bk. Evliya Çelebi Seyahatnamesi, İstanbul 1314, 
III, 54). 

19 Efsanenin metni için bk. CemHCahit Giizdbey, Gaziantep Evliyaları, Gaziantep 1964, 
ss. 26-27. Görüldüğü gibi burada Hz. Muhammed'in sahabesinden olduğn söylenen bu zatın 
adı da tarihi bir ad olmeyıp bir lakaptan ibarettir. Halbuki diğer efsanelerde verilen adlar gerçek 
ki�i adlarıdır. 

20 Tanyu, a. g.e., s. 191. 
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türlü alınamaz. Ordunun sancaktarı olan Abdülvahlıab Gazi21, yakı· 
şıklı, genç bir mücahiddir, Kaledeki Bizanslı kızlardan biri, savaşı 
seyrederken onu görür ve aşık olur. Bir hücum sonucu burca tırman· 
maya ve sancağı oraya dikmeye muvaffak olan Abdülvahhab Gazi 
de kızı farkeder ve o da ona aşık olur. Ama ne yazık ki kıza bakarken, 
düşman askerlerinden 'biri deÜkanlının başını uçurur; surlardan aşağıya 
yuvarlar. Tam o zaman garip bir şey olur: Herkesin şaşkın bakışları 
önünde'Abdülvahhab Gazi aşağıya atlar ve başını yerden �p koltuğunun 
altına yerleştirerek tek eliyle savaşmaya devam eder. Savaşa savaşa 
şimdi türbesinin bulunduğu yere kadar gelir ve orada can verir. Şehir 
fetholunduktan sonra üzerine türbe yapılır. Bugün Bayraklı Dede diye 
tanınan türbe, halk tarafından büyük bir saygıyla ziyaret edilmekte, 
adak olarak da her ziyaretçi bir bayrak getirip türbeye bırakmaktadır22. 

Ankara'nın ilk İslam fetihleri döneminde kuşatılmasına ait bir 
efsane ise, , Battal Gazi'nin bab:ı.sı 'Hüseyin Gazi'nin başına gelenleri 
anlatır. Efsaneye göre, kuşatma sırasında düşmanlar Hüseyin Gazi'nin 
başını keserler. Ama o, başını koltuğuna alarak doğuda, şehre yaya 
bir buçuk saat mesafedeki, bugün türbesinin bulunduğu tepeye kadar 
gelir ve ancak orada ruhunu teslim eder. Evliya Çelebi burada zengin 
vakıflara sahip bir tekke bulund�ğunu, senede bir defa toplanılarak 
binlerce kişilik kalabalık bir cemaat huzurunda Hüseyin Gazi'nin 
ruhuna mevlid okunduğunu yazar.23, 

Hüseyin Gazi'nin bir türbesi de, Sivas'ın Divriği kazası yakının· 
daki Iğımbat tepesinde bulunmakta olup halk arasında anlatılan ve 
yukardakine benzer efsaneye göre, kendisi tek başına düşmanla savaş· 
mış ve çoğunu kılıçtan geçirmiştir. Namaz vakti gelince namaza durmuş, 
bunu fırsat bilen kafirler de arkadan gelip başını uçurarak kendisini 
şehit etmişlerdir. Buna :rağmen Hüseyin Gazi ölmemiş, namazını başsız 
tamamlamıştır. Namaz bittikten sonra başını koltuğuna alarak Iğımbat 

21 Burada sözü edilen Abdülvahhab Gazi. Baıtalniime'nin de baş kahramanlarından biri 
olup Seyyid Battal tazi'nin cenk arkadaşıdır. Battalnanıe'deki rivayete göre kendisi Hz. Mu
harnıned'in sahabesindendir. Onun tükürüğühü Battal Gazi'ye nakletmek ve böylece onu ye· 
nilmez bir kahraman yapmak için bizzat Peygamber tarafından görevlendirilmiştir (bu konuda 
bk. Menakıb·ı Gazevat-ı Seyyid Battal Gazi,. İstanbul 1287 (taşbasması). 

22 Bu efsane, Hacettepe Universitesi Antropoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Metin 
Özbek tarafından ricamız üzerine Bursa Kültür ve Turizm Müdürlüğü Şube Müdürli Bedri 
Yalman vasıtasıyla İznik'ten derlenmiştir. Burada her ikisine de teşekkürltrimi sunarım. 

23 Bk. Et'liya Çelebi Seyahatnamesi, il, 425-426; krş. F.W. Hasluck, Bektaşilik Tedkikleri, 

çev. Ragıp Hulusi. İstanbuJ.1928, s. 95. Bugün de mevcut olan türbe hakkında alaka çekici 
geniş açıklam::ılar için şuraya bakmak faydalı olacaktır: Tanyu, a.g.e., ss. 86-94. 
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tepesine tırmanmış ve zirvede ruhunu teslim etmiştir. Bugün hu türbe 
çok saygı görmekte, muhtelif vesilelerle adaklara ve ziyaretlere sahne 
olmaktadır24. 

Türk dönemi fetih efsanelerine gelince, onların da hu anlatılan
lardan hemen hiç farkı yoktur. Mesela, Erzincan'ın merkeze bağlı 
Binkoç köyü yakınlarında türbesi bulunan Seydi Sultan efsanesi bun
lardan biridir. Rivayete göre Seydi Sultan askerleriyle burada bulu
nurken, kafirlerle şiddetli bir muharebeye girişmek zorunda kalır. 
Çarpışma esnasında düşmanlardan biri kılıcıyla Seydi Sultan'ın başını 
vücudundan ayırır. Ama o derhal başını alıp koltuğunun altına yer
leştirir; hiç bir şey olmamış gibi savaşmaya devam eder. Ne var ki, 
bu kerameti gören bir kadın bağırarak onu etraftakilere gösterir. İşte 
o anda Seydi Sultan kılıcını yere diker ve orada canını teslim eder; 
askerleri de ardıç ağacı haline geJir25. 

Biraz farklı mahiyette bir efsane de, Tokat'ın kazası Turhal'ın 
adını açıklamaktadır. Buna göre bir 

·
zamanlar şehri düşman kuşat-· 

mıştır. Savaş günlerce sürüp gider; pek çok müslüman şehit düşer. 
Savaşın iyice kızıştığı bir gün, Türk askerlerinden biri şiddetle düşman 
safları içine dalar ve yalın kılıç akşama kadar savaşır. Güneş battığı 
sırada arkadan gelen bir kılıç darbesi hu cengaver yiğitin başını uçurur. 
Yere düşen kesik baş, yuvarlana yuvarlana şehir dışındaki köprüye 
gelir. Yoluna devam edecekken, gaipten gelen bir ses: 

"Dur! Kal!" diye kesik haşa emreder; o da oracıkta kalakalır. 
Türkler muharebeyi. kazandıktan sonra oraya bir türbe ile mescid 
yaptırırlar. Böylece şehrin adı "Durkal"dan bozma Turhal olur26, 

Yozgat havalisinde anlatılan bir kesik baş efsanesi ise, Akdağ
madeni kazasına tabi Çalışkan köyündeki Muşalim kalesinin adını 
hikaye ediyor. Efsaneye göre kalenin adı, burasını Bizanslılar'dan ferlıe 
gelen Muşlu Ali'den gelmektedir. Muşlu Ali, komutasındaki bir bölük 
askerle kaleyi kuşatmış, bu sırada başı uçurulmuştur. Ama o yılmayarak 
başını koltuğuna almış ve savaşa devaı.iı etmiştir. Nihayet Bizanslı
la'.r'ı kovalayıp mağlubiyete uğratarak kaleyi fethetmiş ve sonra düşüp 
ölmüştür27. 

24 Bk. Kutlu Özen, "Hüseyin Battal Gazi Yatırı'', Türk Folklorundan Derlemeler, Ankara 

1987, s. 148. 

25 Efsanenin metni şurada yayınlanmıştır: Saim Sakaoğlu, 101 Anadolu Efsiine•i, İstanbul 
1976, ss. 99-100. 

20 

26 Bk. Mehmet Önder, Anadolu Efsunel.ri, Ankara 1966, •· 129. 

27 Bk. Yozgat 1973 1! Yıllığı, Ankara 1973, s. 101. 



Bugün Konya'da önemli bir ziyaret mahalli olan Kesikhaş Tür
besi hakkında da şu efsane anlatılır: Rivayet olunduğuna göre, Sel-· 
çuklular zamanında Konya şehri düşmanlar tarafından kuşatılır. Ka
ledekilerin canla haşla savunmalarına rağmen, düşman kapılara da
yanır. İşte hu tehlikeli vaziyet üzerine k'alenin aksakallı yaşlı komutanı 
yalın kılıç kapıdan çıkıp nara atarak düşmana saldırır. Bu hareket , 
ötekilere de cesaret verir; onlar da hücuma geçerler. Lakin bir ara 
düşmanlardan biri aksakallı komutanın başını uçurur. Fakat komutan 
düşüp öleceği yerde hemen başını yerden alıp mücadelesini sürdürür. 
Bu hayret ve dehşet verici manzaradan ürken düşmanlar kuşatmadan 
vazgeçip selameti kaçmakta bulurlar. O zaman başsız gövde koltuğun
daki başını yere koyar; kıbleye dönerek secdeye kapanır ve canını 
teslim eder. Selçuklu sultanı hu türbeyi işte onun için yaptırmıştır28, 

Bir Kesikhaş Türbesi de İsparta'da bulunmakta olup Kesikhaş 
Gazi diye tanınmaktadır. Fakat hakkında herhangi bir efsane teshit 
edilememiştir29. Ankara' da da yine böyle bir KesikhaŞ Türbesi vardır30. 

Bu tür efsanelerin daha geç bir devre ait örneğini de Fatih dev
rinden verelim: Trahzon'un Fatih Sultan Mehmed tarafından fethini 
anlatmakta olan hu efsaneye göre, sultan şehri kuşattığı zaman, im
parat,ordan teslim olmasını ister. Ancak imparator, teslim şartı olarak 
kule ile Ayasofya arasına gerilmiş zincirin kırılmasını ileri sürer. Sultanın 
topçuları gülle ile kırmayı denerlerse de başaramazlar. Derken, meçhul 
bir asker bir atışta zinciri parçalar.. Hemen kendisini padişahın huzuruna 
çıkarırlar. Bu, bir yeniçeridir. Padişah topçularının kıramadığı zinciri 
bir yeniçerinin kırrµasına içerleyerek boynunun vurulmasını emreder 

.ve yeniçerinin başı kesilir. Padişahın askerleri surların kapılarından 
sel gibi içeri akarken, en ön safta, koltuğunda kesik başı olduğu halde 
birinin koştuğunu görürler. Bu, sultanın başını vurdurduğu yeniçeridir. 
Ama görülür görülmez de oraya yığılır kalır. Padişah bu ker&meti 
işittiği zaman hata ettiğini anlar ve oraya bir türbe yaptırarak yeni• 
çeriyi defnettirir3 l, 

28 Önder, a.g.e., ss. 127-128. Aynı türbe hakkında 'tbrahim H. Konyalı ise, Konya Tarihi 
(Konya 1964) isimli eserinin bir yainde (s. 627) Konya'da idam edilenlere Kesikbaş dendiğini, 
dolayısıyla bu kitabesiz türbede de böyle birinin yatması muhtemd olduğunu söylerken, başka 
bir yerinde (s. 628), yukarda anlatılan efsaneye işaret etmektedir. Eskişehir'e tabi Seyitgazi'· 
deki büyük t€kke bitişiğinde, Battal Gazi türbesindt yatanlardan birinin de Kesik Baş adını 
taşıdığını Jean Deny kaydetmektedir (bk. Traditions, s. 28). 

29 Bk. Cumhuriyeı'in 50. Yılında Isparta (1973 İl Yıllığı), Ankara 1973, s. 107. 

30 Bk. Yurt Ansiklopedisi, İstanbul 1981, I, 783, "Ankara" maddesi. 
31 Metin için bk. Önder, Şehirden Şehire, I, 119-120. 



Dikkat edilirse bu efsanenin şimdiye kadar yukarda zikredilen
lerden farklı bir yanı vardır. Ötekilerinde kahramanların başları ge
nellikle kafir askerleri tarafından kesildiği halde, bunda haksız yere 
padişah tarafından boynu vurdurulan biri bahis konusudur. 

Biraz aşağıda veıilecek olan örneklerde de görüleceği üzere, kesik 
baş motifli esane ve d�stanlar, Osmanlılar'ın Rumeli fetihlerini sür
dürdükleri XIV-XVI. yüzyıllar boyunca özellikle serhad boylarındaki 
askerleı ve halk arasında yayılmış bulunuyordu. Bunların, Osmanlı 
ordularının artık savunma savaşları vermek zorunda kaldıkları Xl'II. 
-XVIII. yüzyıllarda da bu durumu korudukları, Tamışvarlı İbrahim 
Naimüddin gibi müelliflerin eserlerinden aıılaşılmaktadır32, Hatta 
xıx. yüzyılın sonları gibi, daha geç devirlerde bile hu tür efsanelerin 
teşekkül edebildiğini görmekteyiz.33 

Bununla beraber, kesik baş motifli kahramanlık ·efsanelerinin 
büyük bir çoğunluğunun, özellikle XV-:-XVI. yüzyıllar gibi Osmanlı 
fetihlerinin Rumeli topraklarında altın devrini yaşadığı bir döneme 
tesadüf etmesi, rastgele -bir olay değildir. En büyük meydan savaşları, 
kale muhasaraları ve fetihler bu dönemde vuku bulmuş, Arnavutluk, 
Bulgaristan, Macaristan, Yugoslavya ve kısmen Avusturya toprak
ları XV-XVI. yüzyıllarda sayısız Türk şehidine mezar olmuştur. Bu 
itibarla bugün, gerek bu sayılan memleketlerde, gerekse diğerlerinde 
pek çok kesik baş türbesi ve bunlar etrafında teşekkül etmiş yığınla 
kesik baş efsanesi bulunmaktadır. Biz burada bunlardan ancak im
kanımız nisbetinde bazı örnekler verebileceğiz;..34 

Söz konusu efsanelerden biri, Yunanistan'da Florina'nın Gazi 
Yakub Beğ tarafından fethini aıılatmaktadır. ·Gazi Yakup Beğ, maiy-

32 El-Hac Tamı�vari İbrahim Naimüddin, Hadikaıü'ş-Şüheda, Ankara Dil "e Tarih
Coğrafya Fakültesi (İsmail Saib) Kütüphanesi, kısım: I, nr. 2037 (Bu eserin bir nüshası da Türk 

• Tarih Kurumu Kitaplığı'nd a bulunmaktadır). 
33 l\Isl. lık. Bilge Seyidoğlu, Erzurum Efsaneleri, Ankara 1985, s. 22. Burada anlatılan 

efsane, 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi esnasında Hasankale (Erzurum)'de geçen bir olayı hikaye 
eder. Anlatıldığına göre Ruslar Hasankale'y• ilerlerken, Hasandede dağında şiddetli bir mu
harebe vukô bulur. Ru mulıarebedf "Kellesi koltuğunda" bir yiğit elindeki kılıcıyla düşman 
saflarını darmadağın eder. Bunu gören bir kiıdm bağırıp etraftakileri hal;>erdar edince kesik başlı 
yiğit derhal orada can verir; Muharebeden sonra herkes onun cesedini görmeye gelir. Halk orada 
bir türbe yapar. Bugün halen dilekleri ve adakları olanlar, yağmur duasına çıkanlar tarafından 
saygı ile ziyaret edilip kurban; kesilmektedir. 

34 Bu hususta muhtelif Balkan dillerinde yapılan yayınlardan bazıları iÇin Şefkat Palana'-
. 

mn giriş kısmında zikredilen makalelerindeki dipnotlarında bilıliyoğrafik malumat bulunmak
tadır. 
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yetindeki kırk süvari ile Florina'yı kuşatır. Bu müfrezenin bayrak
tarlığını Kirli Baba adında biri yapmaktadır. Kaleye hücum esnasında 
düşman askerlerinden biri Kirli Baba'nın kellesini uçuruverur. İşte 
o zaman bir keramet zuhur eder ve Kirli Baba başını koltuğuna alarak 
savaşa devam eder. Ama o sırada bir kadın kendisini görür. Görür 
görtnez de Kirli Baba hemen oracığa ' düşüp ruhunu teslim eder. 
Fetihten sonra kendisini oraya gömerler. Türbenin bulunduğu yer bir 
geçit yeri olup bugün orası Kirli Derbend diye anılmaktadır ,35 

Bir başka efsane ise, 28 Haziran 1389 tarihindeki Birinci .Kosova 
Meydan Savaşı'nda şehit edilen sultan 1. Murad'la ilgilidir. Bir Arnavut 
halk şiirinde anlatılan bu efsaneye göre, Sırp prensi Miloş Obiliç, pa
dişahın huzuruna çıktığında eğer padişah kendisine elini uzatırsa itaat 
edeceğine, ayağım uzatirsa, onu hançerleyeceğine yemin eder. Gerçek
ten de padişah kendisine ayağını uzatır. Miloş derhal gizlediği hançerini 
çekerek saldırır ve padişahın başını keser. Ama sonuç Miloş'un bek
lediği gibi olmaz. Zira padişah ölmez ve başını yerden alıp koltuğuna 
yerleştirir; Bursa'ya doğru uçar ve türbesinin bulunduğu yere gelerek 
orada ruhunu reslim eder36. Görüldüğü gibi bu efsanenin son kısmı 
hariç, Sırp prensinin I. Murad'ı şehid etmesi hadisesi gerçek bir vak' -
adır. Ancak müslüman halk muhayyilesi, böyle olmadık bir şekilde ve 
zamanda şehit edilen padişahına normal bir ölümü yakıştıramamış 
ve ona anlatıldığı gibi bir keramet izafe ederek .kendisini takdis et
miştir. 

Böyle kesik başını koltuğuna alarak uçan bir başka Osmanlı gazisi 
de meşhur Gül Baba'dır. O da Kosova savaşında bulunmuş, başi ka
firler tarafından kesymesi_pe rağmen bir müddet savaşmaya devam 
etmiş ve sonunda kam kafir kanıyla karışmasın diye savaş alanından 
türbesinin bulunduğu Mitroviça'ya kadar uçmuştur37, 

• 

Bugün Kosova yakınlarındaki Rogaçitsa köyünde bulunan bir 
kesik baş türbesiyle alakalı olarak şöyle bir efsane anlatılmaktadır : 

35 Bk. Deny, Traditions, ss. 8-10. Yazar dinlediği bir başka rivayette de, kesik başlı 
askerin Kirİi Baba değil, bir başkası olduğunu, Kirli Baba'mn o askerin hizmetkarı olarak 

görev yaptığım belirtiyor. J. Deny ayrıca, Üsküb'de de böyle kellesi kohuğunda savaşan bir 

diğer şehit türbesi bulunduğunu ilave ediyor. 
36 Bk. Plana, "Kosova Savaşı'', s. 276. Bu efsanede, Anadolu'dakilerden farklı 

olarak bir de uçma motifi dikkati çekiyor, ki ilerde üzerinde durulac�ktır. 

37 Aynı yazar, a.g.m., aynı yerde; krş. aynı yazar, "Kosova ve Makedonya Efsaneleri", 

s. 336. Gül Baba'nın aslında XVI. yüzyılda yaşamış bir gaz'i·veli olduğu ve asıl türbesinin Buda
peşte'de bulunduğu bilinmektedir (bk. L. Fekete, "Gülbaba", EI2.). 
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Burada Bağdad'tan gelen iki şehit yatmaktadır. Bunlar sa�aşmak 
için gelmişler ve bir savaş sırasında başlan düşman tarafından kesil
miştir. Bu iki başsız şehit derhal kellelerini koltuklarına alaEak savaş 
alanından Rogaçitsa'ya kadar gelmişler lakin '· orada halk tarafından 
görülmüşlerdir. Şaşkın şaşkın kendilerini seyreden halkın gözleri önünde 
başlarını yere koyup uzanmışlar ve ölmüşlerdir. Sonra Üzerlerine bir 
türbe yapılmıştır38 

Prizren'deki Kesikbaş Türbesi'nde yatan Ömer Baba hakkındaki 
efsane ise şöyle devam etmektedir: Bu �at aslında Şahinova köyünden 
olup gençliğinde çobanlık yapmaktaymış. Aynı zamanda keramet 
sahibi bir evliya olduğu için, zaman zaman kendisini iki yerde birden 
savaşırken görenler olurmuş. Birgün yine böyle bir savaştan sonra 
yatıp uyurken, gece düşmanlar basmışlar ve başını kesmişler. O da 
kesik başını koltuğuna alıp Prizren'e kadar gelmiş (uçmuş ?) ve orada 
önceden hazırladığı mezara girerek vefat etmiş. Sonra üzerine bugünkü 
türbe inşa edilmiş39. 

B) D e stanlar  

Kahramanlık destanları şüphesiz ki Türk folklor ve  edebiyatının 
ilgi çekici ve zengin yönlerinden birini teşkil eder. Ama kesik baş mo
tifini işleyen destanların, aynı motifi işleyen efsaneler kadar sayıca 
fazla olmadığı anlaşılıyor. Biz bunlardan örnek olarak sadece ikisini 
ele almak istiyoruz. 

Birincisi, Ömer Seyfeddin'in ünlü hikayesi "Başını vermeyen 
şehid"e ilham kaynağı ve malzeme teşkil eden40, Tarih-i Peçevi'deki 
Grijgal Kalesi Destanı'dır4 1. İkincisi ise, çok daha meşhur olup besteli 

38 Plana, "Kosova ve Makedonya Efsaneleri", s. 335. Yazarın anlattığına göre bu türbenin 

çatısı yokmuş. Zira İnanışa göre duvarların üstüne inşa edilen çatı her defasında geceleri çö

kermiş. Bunun üzerine çatı yapılmaktan vazgeçilmiş, Her iki şebid geceleri kalkar, abdest alıp 

namaz kılarlarmış. Onun için türbede mutlaka içi su dolu bir ibrik ve bir havlu bulundurmak 

gelenek haline gelmiş. Buna benzer kesik baş türbelerinin Novakoy ve Crmnyan adlı köylerde 

ve daha başka yerlerde de mevcut olduğu, bu türbelerde de su dolu ibrik ve havluiar bulundu

rulduğu anlatılıyor. 

39 A.g.m., ss. 335-336. Yugoslavya ve Arnavutluk'ta bulunan diğer bazı kesik baş tür

b�leri için Plana'nın her iki makalesine de bakılmalıdır. 
40 Ömer Seyfeddin, "Başinı Vermeyen Şehid", Seçme Hikayeler, İstanbul 1970, 1, 3-17. 
41 Bk. lbrah;m P�çevl, Tari?ı · i  Peçevi, İstanbul 1283, I, 356-363. Destanın metni için bk. 

Ek: 115, ss. 97-103. 
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olarak da çalınıp söylenen, Kayıkçı Kul Mustafa'nın nazına çektiği 
"Genç Osman Destanı"dır42, 

"Grijgal Kalesi Destanı" XVI. yüzyılda Macaristan'da Osmanlı 
ordularının daha · Sigetvar kalesini almadan önceki yıllara ait olup, 
bu kale yakınlarında bulunan Grijgal kalesinin düşman tarafından 
kuşatılmasını anlatmaktadır. Destanın, adı meçhul kale kadısı tara
fından yazıldığını, kendisinin de eserine koyduğu kısmı oradan aldığını 
tarihçi İbrahim Peçevi söylemektedir43. Onun, " Ve min keriimati'l· 
Guzat" (Gazilerin kerametlerinden) başlığı altında kaydettiği, bizzat 
kale kadısının ağzından anlatılan, mesnev:i tarzındaki bu destan şöyle 
özetlenebilir: 

Hikaye olunduğuna göre, · etrafı düşman palankalarıyla çevrili 
bulunan Grijgal kalesi komutanı Ahmed Beğ, seçme askerleriyle ya
kındaki Kopuşvar palankasının fethine gitmiştir. Orayı aldıktan sonra 
�getvar kalesinin fethine de hazırlanmışsa da, vakit ve durum elver· 
mediğindn, Budin tarafınlarına geçer. İşte bunu fırsat bilen .Sigetvar 
kalesi komutanı Kraçin bütün kuvvetleriyle Grijgal kalesini kuşat
maya gelir. Lakin asıl kuvvetler Ahmed Beğ'le beraber gittiğinden 
içerde az bir asker kalmıştır. Kraçin bir adam göndererek eğer kale 
mücadelesiz teslim olursa, içerdekÜere zarar vermeyeceğini, çekip 
gitmelerine müsaade edeceğini bildirir. İçerdeki Türk askerleri, kale 
kadısının başkanlığında bir durum değerlendirmesi yaparlar ve teslim 
olmaktansa bir huruç hareketi yapmanın zaferi sağlayabileceğine karar 
veı:irler. 

O gün hem Cuma hem de Kurban Bayramı arifesidir. Hep birlikte 
Cuma namazını kılarlar; zafer. için dua ederler. Namazdan sonra kapılar 
açılır ve hep bir uğurdan hücuma geçilir. Askerler arasında iki kişi 
vardır ki, Deli Mehmed ve Deli Hüsrev adını taşımakta olup son derece 
cengaverdirler. Ayrı ayrı birer bölüğe komuta _eden bu yiğitler, ellerin
deki yalın kılıçlarla örnek bir mücadele verirler.. Onlara yakın kılıç 
sallamakta olan kale kadısı, bir düşman süvarisinin aniden Deli Meh
med'in kellesini uçurduğunu görür. Süvari düşen başı alıp uzaklaşmak 
üzereyken, vaziyeti farkeden Deli Hüsrev'in arkadaşına "Canını verdin, 
başım yerme!" diye haykırdığına şahit olur. Başsız yatan Deli Mehmed, 

42 Bu destan Fuad Köprülü'nün Kayıkçı Kul Mustafa ve Genç Osman Hikayesi isimli 
eserinde geniş olarak ele alınmış, Ç<'Şitli h_ölgelere ait rivayetlerinin mukayesesi yapılmış ve örnek 

metinler verilmiştir. Destan metni ayrıca pek çok defa. mu telif yerlerde yayınlandığından metin 

hu çalışmaya alınmamıştır. 

43 Peçevi, I, 355. 
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kadının gözleri önünde hemen fırlar ve bir hamlede süvariyi yere yı
karak başını elinden alır, oraya uzanıverir. 

Bütün bu olanlan kadıdan ve Deli Hü.srev'den başka kimse far
ketmemiştir. Nihayet akşam olur. Düşman, gelen imdat kuvvetlerinin 
de yardımıyla yenilerek kaçırılır. Türk askerleri, meydandaki şehit 
arkadaşlarının cesetlerini bir araya getirip toplarlar. Bu a�ada Deli 
Mehmed'i de yanında kesik başı ile bulurlar ve ötekiler gibi namazını 
kılıp oraya defnederler. Sonra askerler çekilip kaleye girerler. Fakat 
kadı hala gördüğü hadisenin şaşkınlığını üzerinden atamamış, mezar 
başında kalakalmıştır. Birden kendisine kabrin içi görünür. Huriler, 
gösteı:diği yararlıktan dolayı Deli Mehmed'i tebrik etmektedirler. 
Kabrin içi nurla dolup taşmaktadır. Gördüğü hu harikulade manzara 
kadının bayılmasına . yetmiştir'. Karanlık çökerken kaledekiler onu 
zorla kendine getirip içeri alırlar. Kadı biraz toparlanıp odasına gi
derken Deli Hüsrev'in yanına uğrar . .  Aynı şeyleri kaleden o da gör
müştür. Kadı bunun üzerine daha da şaşırır. Bunu farkeden Deli 
Hüsrev, aynı şeyleri sürekli görmek istiyorsa, gördüklerini asla kim
seye söylememesi gerektiğini, aksi halde bir daha göremiyeceğini ihtar 
eder. 

Ne var ki Kadı, şahit olduğu esrara daha fazla dayanamaz ve 
ona huna aıılatmağa haşlar. Am.a Deli Hüsrev'in dediği gibi olur ve 
artık kabir ahvalini bir daha göremez. Bunun üzerine Deli HüSrev 
kendisini azarlar ve yalnız ikisinin hu duruma şahit olmasının yakında 
şehit olacakları anlamına geldiğini söyler. 

Asıl metninin daha uzun olduğu anlaşılan destan, burada bitmek
tedir. Olayı anlatan kadı, yazdıklarının aynen vuku bulduğunu, ger
çeğe aykırı bir şey söylemediğini, ne anlattıysa gözleriyle görerek an
lattığını yemin ederek belirtmektedir44. 

"Genç Osman Destanı"na gelince, bu birincisi kadar teferruatlı 
değildir. Nazımı, Kayıkçı Kul Mustafa adlı beli bir şahsiyet olup XVII. 
yüzyılda iV. Murad zamanında yaşamıştır4S. Destanın kahramanı, 
henüz bıyıkları terlememiş, Osman adında bir delikanlıdır. iV. Murad'ın 
1638 deki Bağdad seferi ilan edildiği z�man, sefere katılmak ister, lakin 
çok genç olduğundan reddedilir. Ama azimli genç sonunda emeline nail 
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Değülem Hak bilür bu sözde kezzab 

Be-hakk-ı Mustafa ve AI ü Ashab 
45 Kayıkçı Kul Mustafa için Köprülü'nün yukarda zikredilen eserine bakıİmalıdır. 



olur. Şehrin surları önüne gelindiğinde kahramanca ve cansiperane 
mücadelesiyle büyük yararlıklar gösterir. Fakat bir ara düşman kılıcıyla 
başı uçurulur. Buna rağmen Genç .Osman başını koltuğu altına alarak 
Bağdad fethedili�ceye kadar savaşır; ancak ondan sonra canını teslim 
eder46. Mesela Kayıkçı Kul Mustafa'nın nazma çektiği destanın Kara
man rivayetinde olayın bu kısmı şöyle anlatılır47. 

Bağdad'İn kapısın Gene Osman açtı 
Gören kafirlerin tedbiri şaşdı 
Kelle koltuğunda üç gün

. 
savaşdı 

Şehidlere serdar oldu G:enç Osman 

Aynı destanın Bağdat rivayetinde ise, Genç Osnıan'ın adı veril
meden, kendisinden bir Türk komutanı olarak'bahsedilınektedir. Os
manlı askerleri hücum ile şehre girdikten sonra, çarpışına bir hayli 
zaman daha devam eder. Bu çarpışmalardan birinde- bu komutan, elinde 
iki kılıç olduğu halde, düşmanlarını öldürmektedir. Bir aralık başı 
uçurulur, fakat o, çarpışmaya ara vermez. Ancak kadının biri bu fev
kalade hali görerek bağırınca, hemen o anda olduğu yere düşer ve ölür. 
Cesedi oraya defnolunur. Bu mevki hala Ebu Seyfeyn (İki Kılıçli) �iye 
anılmakta olup halkının ekserisinin Yahudi olduğu bildirilmektedir48 .  

C) E vliya Menkab eler i  

Türk evliya menkabelerinde kesik baş motifi ilgi çeken biçimler 
almıştır. Ayrıca efsane ve destanlardan farklı olarak bunlarda kah
ramanlık teması değil, genellikle zulme, haksızlığa uğramışlık teması 
işlenmektedir. Bu türde şüphesiz ilk akla gelen örnekler, klasik anlamda 
evliya olmamakla beraber, müslümanların belli bir kesiminin, Hz. 
Muhammed ve Hz. Ali'den sonra en mukaddes saydıkları bir şahsiyet 
olması dolayısıyla, Hz. Hüseyin'in başıyla ilgili menkabelerdir. Bilin
diği gibi, İslam tarihinde, Sünni-Şii bütün müslümanların şu kadar 
yüz yıl sonra hala üzüntüyle yadettikleri bir Kerbela hadisesi vardır. 
Hilafet müessesesi etrafında cereyan etmiş olup, Emeviler'le Hz. Ali 
soyundan gelenler arasındaki mücadelelerin en kanlı ve en müessif 
safhasını teşkil eden bu hadis�de, Hz. Muhammed'in Hz. Ali'den olma 
torunu Hz. Hüseyin başı kesilerek şehid edilmiştir. İşte bahis konusu 

46 Destanın manzum ve mensur versiyonları ve bunlardaki farklılıklar hakkında bk. 

a.g.e., ss. 30-35, 40 vd. 

47 Bk. a.g.e., s. 31. 

.ıs A.g.e.,. s. 40. 
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ı:İıenkabeler, ailesi efradıyla birlikte Kerbela'dan Şam'a, Emeviler'in 
payitahtına götürülürken, Hz. Hüseyin'in kesik başı etrafında cereyan 
ettiğine Şii-Alevi müslümanlarca inanılan fevkalade bir takım olayları 
yansıtan menkabelerdir. 

Mesela bunlardan birine göre, Emevi askerlerinin komutanı Şimr, 
öldürülmeden önce kendisinden namaz için müsaade isteyerek namaza 
duran Hz. Hü�eyin'in haşım, namaz bitmeden sabredemeyip kesince, 
o anda etrafı simsiyah bulutlar kaplar; her taraf karanlıkta kalır; şid
detli bir fırtına çıkar; şimşekler çakar; o kadar ki, herkes kıyamet 
kopacak sanır49. 

Bir başka menkabeye göre ise, Hz. Hüseyin'in başını önce Kerhe
la'dan Kı1fe'ye götürmüşlerdir. Başın muhafazasıyla görevli olan zat, 
Kılfe dışındaki evinde mukaddes başı saklamak için azami gayreti 
göstermektedir. O gece bu zatın karısı, Hz. Hüseyin'in başının bulun
duğu odanın nurla dolup taştığını, duvar yarılarak dört tane melek 
gibi kadının çıktığını ve başın etrafında dolanarak ağlaştıklarını görür. 
Kadınlar daha sonra mukaddes başı öperek geldikleri gibi kayıplara 
karışırlar. Korku ve şaşkınlıktan bir kenara büzülerek olanları sey
reden kadının kulağına o esnada gaipten bir ses, gelen \kadınların Fatı
matü' Zehra, Hadicetü'l-Kübra, Hz. Meryem ve Hz. Asiye olduklarını 
habel verir50. 

Bir diğer menkabeye göre de, Hz. Hüseyin'in başını ve ailesi ef
radını Şam'a götüren Şimr, yolda Musul'da mola verir. Şehrin ahalisi 
gelenleri seyre çı�a!· Ancak komutan, halk arasında karışıklık doğma
sından korktuğu için esirleri ve kesik başı şehir dışında bir yerde ko
naklatır. O sırada Hz. Hüseyin'in başını da bir taş üzerine koyup din
lenmek ister. İşte o zaman, mukaddes baştan bir damla kan aktığı ve 
üzerinde bulunduğu taşın kıpkızıl yakuta dönüştüğü görülür51. 

Bir başka menkabede anlatıldığına göre, Hz. Hüseyin'in ve diğer 
şehitlerin başlarını bekleyen Emevi muhafızlarından biri şöyle bir olaya 
şahit olduğunu nakletmiştir: Kesilen başları her gece elli asker - bekle
mektedir. Kendisinin de nöbette bulunduğu bur gece, nur yüzlü. bir 

49 Bk. Fazlullah Rahimi, Gülziir-ı Hasan•yn, nşr. A. Adil Atalay, İstanbul 1987, s. 188. 

Bu eser, XIX. yüzyılda yazılmış olmakla beraber, Fuzfıli'nin Hadikatii's-Süadii'sından sonra 
Muharrem matem ayinlerinde en çok okunan bir eser hüviyetini kazanmış olup Şii-Alevi müs
lümanlarca çok tutulmuş ve itibar görmüştür. 
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zat peyda olarak iki gözü iki çeşme, Hz. Hüseyin'in başına yuzunu 
gözünü sürer. Asker engel olmak isteyince, gök gürültüsü gibi bir ses, 
yerinden kımıldamamasını, nur yüzlü zatın Hz. Adem olup yas tutmağa 
geldiğini ihtar eder. Sonra sırasıyla Hz. Nuh, Hz. İsmail, Hz. İshak ve 
diğer peygamberler gelirler. Onlar gittikten sonra da arkasında Hz. Ali, 
Hz. Hasan, Hz. Cafer Tayyar ve Hz. Hamza olduğu halde Hz. Muham
med görünür. O esnada gökten nurlar içinde bir kürsü ve üzerinde, 
elinde yalın kılıç olan bir melek iner ve kesik başların yanındaki muha
fızların üzerin� saldırır. Ertesi sabah elli muhafızın yerinde bir kül yı· 
ğını görülür52 . 

Hz. Hüseyiıı'in kesik başı etrafında teşekkül eden asıl ilgi çekici 
menkabeler, onun konuştuğunu anlatanlardır. Bunlardan birinin Ha
lep'te geçtiği nakledilir. Rivayete göre, Hz. Hüseyin'in ailesi efradı 
ve kesik başı Halep'e geldiği gece, kale kapısının bekçiliğini yapan 
Üzeyir adındaki yahudi, rüyasında Hz. Musa ve Hz. Harun'u görür. 
Peygamberler ağlayarak Hz. Hüseyin'in şehid edildiğini bildirirler. 
Ertesi sabah heyecan içinde uyanan Üzeyir, yanına yiyecek, içecek 
ve elbiseler alarak esirlerin yanına varır ve Hz. Hüseyin'in başını zi
yaret eder. Yüzünü yüzüne sürer ve rüyasında gördüğü peygamberlerin 
selamını iletir. İşte o zaman Hz. Hüseyin'in kesik başının selama mu
kabele ettiği ayan beyan duyulur. Bu harikulade olay karşısında heye· 
canlanan Yahudi derhal kelime-i şehadet getirerek oracıkta müslüman 
olur53, 

Buna benzer bir diğer menkabe ise, yine Hz. Hüseyin'in kesik 
başının konuştuğunu duyan bir hıristiyan rahibin müslüman oluşunu 
anlatmaktadır: Rivayete göre, Hz. Hüseyin'in başını ve ailesini getiren 
asker kafilesi Şam'a iki günlük mesafeye geldiği zaman, baskına uğraya· 
cakları haberi ulaşır. Askerler hemen yakınlardaki bir manastıra sığın
mak isterler. Baş rahip kim olduklarını, yanlarındaki esirlerin ve kesik 
başların kimlere ait bulunduğunu sorar. Kafile başkanı Şimr soruları 
cevaplar ve sığınmak, için izin ister. Rahip, yalnız esirleri ve başları 
içeri alabileceğini, askerlerin manastıra sığmayacağını söyleyince Şimr 
razı olmak zorunda kalır. Kesik başları büyük bir sandık içine koyup 
manastıra yollar. Baş rahip esirleri yerleştirir; sandığı da bir odaya 
koyar. O gece bir ara uyanır ve odadan tara�a baktığında, nurlar 
saçıldığrnı görür. Derhal merak ve şaşkınlıkla odaya gider. O sırada 

52 A.g.e., .s. 202. 
53 A.g.e., 200-201. 
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odanın içine semadan nurdan bir taht iner. Üstünde Hz. İbrahim, eşleri 
Sare ve Hacer, Hz. Hatice, Hz. Meryem ve Hz. Asiye ile Hz. Fatıma 
oturmaktadır. Bu mukaddes kadınlar sandığın etrafında mersiyeler 
okuyarak gözyaşı dökerler; sonra da geldikleri gibi semaya çekilirler. 
Rahip hayretle olanla�ı gözlemektedir. Aklı başına gelince sandığı açar; 
içinden Hz. Hüseyin'in başını tanıyıp çıkarır. Başı gül suyu ile yıkı
yarak bir tabağa koyar ve. saygı dolu sözler söyle}'.. Bunun üzerine nurlar 
saçan baş ağzını açıp konuşmaya başlar. Zulüm eseri olarak öldürül
düğünü, Hz. Muhammed'in - torunu, Hz. Ali'nin oğlu olduğunu söyler. 
Bu hayret verici j>layı gören rahip hemen manastırdakileri toplar ve 
gördüklerini bir bir anlatır. Hep birlikte müslüman olurlar54. 

Şu örneklerden rahatça anlaşılacağı üzere, Şii-Alevi müslümanlar 
arasında, tıpkı Hıristiyanlar'da Hz. Yahya'nın kesik başı etrafında 
teşekkül eden sayısız efsane gibi, yığınla menkabe teşekkül etmiştir. 
Böylece bu tarihi şahsiyet ve kahramanı olduğu hadise, giderek bir 
menkabeleı: halesiyle çepeçevre kuşatılmış olmaktadır. 

Diğer evliya menkabelerine gelince, hu konuda ilk örnegımiz, 
Mevlana'nın mürşidi Şems-i Tebrizi'yi anlatan ilginç bir menkabedir. 
Bu menkabenin daha ziyade · Bektaşi tarikatı içinde ve bu tarikatın 
hususiyetlerine göre teşekkül ettiği hemen. dikkati çekiyor. Rivayete 
nazaran, Mevlana bir gün Hacı Bektaş-ı Veli'den bir dede ister. Hali
felerde� gönüllü çıkmayınca Şems kendisinin gitmek istediğini söyler. 
Onun tevazu göstermemesinden rahatsız olan Hacı Bektaş, "Benlik 
ile meydane geldin. Başlı git, başsız gel!" der. Şems gider ve Mevlana 
ile dost olarak onu kendisine mürid e�inir. Şems'i çekemeyenler, ken
disini öldürerek ortadan kaldırmak isterler. Bunun için de, Mevlana'nın 
oğlu Velid (Bahaeddin Veled)i kandırırlar. Velid pusu kurarak Şems�� 
halvethanenin dışına çağırır. Beriki durumu anlarsa da, kaderine razı 
olarak dışarı çıkar. Tam o esnada " . . .  Velid kılıcın salub re's-i şerif

lerin kesdi. Yere düşmezdin Şems-i Tebriz kellesin eline alub tut beni ya 

H ünkiir Hacı Bektaş-ı Veli deyüb feryad eyledi". Şems, kellesi koltuğunda 
uçarak şeyhinin dergahına gelir, özür diler. Hacı Bektaş'a durum za
ten malı1m olmuştur. Şems'e başını alıp memleketi Tebriz'e gitmesini 
emreder. Bu arada, Şems'in ortadan kaybolduğunu gören Mevliina, 
araya sora Tebriz'c gelir. Ama Şems, onu asıl İrşad edecek kişinin Hacı 

54 A.g.e., ss. 202-203. 
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Bektaş olduğunu, onun yanına gitmesi gerektiğini söyler. Bunun söyler 
söylemez de, başını yere koyup oracığa uzanır ve ruhunu teslim eder55 .  

Hakikatte, Mevlana'nın oğlu Alaeddin Çelebi'nin kıskançlık do
layısıyla adının karıştığı tarihi bir sfükast olayının56, konuşan kesik baş \ 
motifiyle menkabe haline dönüştürüldüğü bu hikayede, Şems Hacı 
Bektaş 'm halifesi , gösterilmektedir. Böylece Bektaşi geleneği, Şems 

· dolayısıyla Mevlana'yı da Hacı Bektaş'ın çevresi içinde mütalaa ettiğini 
göstermiş olmaktadır. 

Şems-i Tebrizi'nin bu menkabesi, divan ve halk şiirinde de yankı 
yapmış, -XVI. yüzyıl divan şairlerinden Hayali Beğ, 

Gökde seyran eyleyen hurşid-i nı1r-efşan mıdır 
Yoksa dilden baş çeken bir lem'a-i sı1zan mıdır 

Ya Ser-i Şems-i Şehid oldur, melekler yüz sürer 
Seyr eder gökde şafak-siretde akan kan mıdır 

mısralarıyla, güneşi tasvir ederken Şems (Güneş) adından da yarar
lanarak tevriye yapmış, aynı zamanda menkabedeki Şems 'in' kesik 
başına da işaret etmek istemiştir57. Aşık Seyran! de 

Seyrani, düşünme sim ü zerini 
Bilse "inn.l enellah "ın sırrını 
Er bırakmaz yerde serini 
Şems-i Tebriz gibi baş kapar kaçar 

kıt'asıyla bu menkabeye atıfta bulunmuştur58. 

Şems-i Tebrizi menkabesindeki gibi konuşan bir kesik baş da, 
XIV. yüzyıl mutasavvıf şairlerinden Aşık Paşa'nın (öl. 1332) kera
metleri arasında · söz konusu edilmektedir. Rivayete bakılırsa, Hızır 

55 Metin için bk. Maniikib-i Hünkar Hacı Bekıaş-ı Veli, nşr. A. Gölpınarlı, İstanbul 

1958, ss. Hakikatte zikredilen eserin bugün elimizde mevcut bir çok nüshasmda bulun

mayan bu menkabenin daha sonraları teşekkül ettiği ve Bektaşi geleneği içine girdiği anlaşıl

maktadır. Zaten A. Gölpınarlı da bu ınenkabeyi bir yazma nüshadan.buraya eklediğini bildir
mektedir. Evliya Çelebi, Şeıns-i Tebrizi'nin başının Azerbaycan'da Hoy �asabasında bir türbede 
gömülü olduğunu ve kendisinin burasını bizzat ziyaret ettiğini haber vermektedir (bk. Evliya 

Çelebi Seyiilıatniimesi, II, 287). 
56 Şems·i Tebrizi'ye düzenlenen bu sıiikast olayı hakkında. bk. Abdülbaki Gölpınarlı, 

Mevlunii Celiileddin, İstanbul 1959, ss. 81-86. 

57 Bk. Jlayuli Beğ Divanı, nşr. A. Nihat Tarlan, İstanbul 1945, ·s. 160. 

58 Bk. Osman. Polat, Aşık Seyriini. Hayatı ve Şiirleri, Ankara 1975, s. 7. 
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Aleyhisselanı Aşık Paşa'ya verdiği bir çok keramet arasında, bir de 
bir " Ulu Kafa" vermiştir, Aşık Paşa istediği her şeyi bu kafadan öğ
renebilecektir59. 

Fatih devrinin meşhur ülemasından olup bir ara onun kütüpha
nesinin başına da geçen Molla lıltfi'nin, 1494 yılında zındıklık suçundan 
idam edildiğini anlatan bazı Osmaı>h kaynaklan; ilgi çeken satırlar 
ihtiva ederler. Bunlardan biri, Molla Lutfi'nin idam sehpasına götürü
lürken sürekli Kelime-i Şehadet getirdiğini, hatta cellad başını uçur
duktan sonra yere düşen kellesinin bir müddet daha Kelime-i Şehadet 
getirmeye devam ettiğini, bu yüzden de halkın onun suçsuz olduğuna 
inandığını yazmaktadır. O kadar ki, "Mate şehiden" (Şehid olarak öldü) 
diye tarih bile düşürülmüştür60. 

Daha tipik bir menkabe, XVI. yüzyılda Şeyhülislam İbn Kemal 
fetvasıyla yine zındıklık suçundan on iki müridiyle birlikte başı ke
silerek idam edilen on dokuz yaşındaki Melami şeyhi İsmail-i Maşılki 
(Oğlan Şeyh) hakkında anlatılmaktadır. Hemen bütün Melami kaynak
larında tekrarlanan hu menk�beye göre, genç şeyhi:ı:ı.. kesilen başı ve 
gövdesi denize atılmış; o gece müridlerden biri rüyasında şeyhi gör
müştür. Şeyh kendisine, gövdesi ile beraber Rumeli Hisarı yakınındaki 
Kayalar mevkiinde sahile çıkacağını, kendisini· karşılamasını ve oraya 
defnedilmesini bildirmiştir. Gerçekten de mürid ertesi gün denilen yere 
gittiğinde, önce şeyhin başsız cesedi denizden çıkıp gelmiş" bir gün sonra 
ise, kesik başı nurlar içinde denizden çıkarak kendisine ulaşmıştır. 
Mürid rüyadaki talimata uyarak her ikisinide oraya defnetmiştir, ki 
bugün mezar orada bulunmaktadır61 . -

XVII. yüzyılda Manasıtır'da padişah iV. Murad'ın emriyle idam 
edilen Hasan Keşfi Efendi'nin bir menkahesini, Manastırlı Mehmed 
Tevfik şöyle anlatıyor: Hasan Keşfi Efendi, genç yaşında Ciğer Baba 
adındaki bir şeyh tarafından İrşad edilmiştir. Zamanla şeyhinin maka
mına geçer; onun suretine girer. Hakkında padişaha ihbarlarda hu-

59 Metin için hk.  Elvan Çelebi, Menakıbu'l-Kııdsiyye fi Meniisıbi'l-Ünsiyye, nşr. lsmail 
E. Erünsal-A. Yaşar Ocak, İstanbul 1984, s. 109. 

60 Msl. bk. Edirneli Mecdi, Terceme-i Şakayık, İstanbul 1269, s. 298 (Metin için hk. Ek: 
112, s. 93); ayrıca hk. Hüseyin Efendi, Bediiyiü'l- Vekayi, faks. nşr. A.S. Tveritinova, Moskova 
1 961, II, 400h. Molla Lutfi'ye dair hu zikredilenlerden başka şu makaleye bakılmalıdır: Şerefed
din Yaltkaya, "Molla Lütfi", Tarih Semineri Dere;isi, II (1938), ss. 35 vdd. 

61 Msl. hk. Lalizftde Abdülbaki, Meliimiyye·i Bayramiyye, İstanbul 1 1 56, s. 29 (Metin 
için bk. Ek: 113, s. 94). İsnıail-i Maşuki ve Melamilik konusunda hk. Gölpınarlı, Melamilik ve 
Melumiler, İstanbul 1931. 
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lunulur. Padişah bu asılsız ihbarlara kanarak şeyhin idamı emrını 
gönderir. Ciğer Baba sftretindeki Hasan Keşfi Efendi gelen emre te· 
vekkülle boyun eğer. Dergahın yarım saat aşağısındaki bir meydanda 
halkın gö2<,Ü önünde başı vurularak idam edilir. O anda herkesi şa
şırtan bir keramet zuhur eder . . Şeyhin başsız vücudu, sehpadaki haşım 
alır . ve doğrularak dergahtaki makamına doğru yürümeye haşlar. Bu 
olağanüstü durumu gören memurlar, hayretten donakalırlar ve yaptıkları 
işin yanlışlığını idrak ederler; bin pişman olurlar. Zira suçsuz bir veli
nin hayatına kastetmişlerdir. Ama iş işten geçmiştir. İstanbul'a dön
dükleri zaman gördüklerini padişaha da anlatırlar. IV. Murad dedi
kodulara aldanarak verdiği haksız idam emrinden dolayı çok pişmanlık 
duyar. Günahını hafifletmek için kendi parasıyla Hasan Keşfi Efen
di'nin mezarı üstüne bir türbe yaptırır; yanına da bir cami ve bir zavi
ye inşa ettirir62. 

Bu kısımla ilgili son bir örnek olarak da, Yedi Kesikbaşlı Şehid'i 
anlatan bir menkabeyi özetlemek istiyoruz. P.-H. Stahl'in naklettiği 
bu mankahe, Sarayevo'daki bir camiin bitişiğinde bulunan türbeye 
aittir. Rivayete göre, vaktiyle Sarayevo'da yedi Türk dervişi yaşa
makta imiş . Birgün bunlar hırsızlık yaptıkları iddiasıyla sancak beğine 
ihbar edilmişler. Sancak beği de kendilerini başlarını vurdurmak su· 
retiyle idam ettirmiş. Celladlar işlerini bitirdiğinde, yedi başsız gövde 
doğrulup başlarını yerden almışlar ve. bugün türbelerinin bulunduğu 
mevkie kadar gelip orada düşüp ölmüşlerdir. Sancak beği ve halk 
gördükleri bu manzara karşısında onların evliya olduklarını anlamışlar 
ve üstlerine bir türbe inşa etmişlerdir63. 

D) M a s al lar  ve H ikayeler  

Kesik baş motifinin tipik örneklerinden bazıları da  masallar ve 
hikayeler arasında bulunmaktadır. Bunlardan birini "Altındağ'ın 
padişahı" adlı masalda görmek mümkündür. Burada başı kesilen, ama 
Hayat Suyu sayesinde yeniden dirilen bir çocuk söz konusudur. Vak
tiyle çok zengin .olmak isteyen bir tüccar vardır. Günün birinde önüne 
bir cüce çıkar ve oğlunu kendine vermesi şartıyla dileğini gerçekleş-

62 Bk. Mehmed Tevfik, Manastır Vilayeıi11i11 Tarihçesi, Manastır 1327, ss. 54-56 (Metin · 

için bk. Ek: Il4, ss. 95-96); krş. Deny, Tradiıions, s. 8. 
63 Bk. Stahl, Hisıoire de la Decapiıaıion, s. 16 ; . Bu menkabedeki Yedi Kesik Başlı Evliya, 

biraz da Anadolu ve başka yerlerdeki, hıristiyan hajioğrafisi (aziz bilinıi)nin meşhur Yedi Martir 
(Yedi Şehid) menkabelerini hatırlatmaktadır. · 
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tireceğini söyler. Tüccar kabul eder; oğlunu cüceye verir. Fakat çocuk 
cüceyle kavga eder. Cüce ceza olarak onu cinlerin sarayına bırakır. 
Oğlan orada beyaz bir yılana rastlar. Bu, aslında cinlerin büyü ile bu 
hale soktuğu genç ve güzel bir kızdır. Kız oğlana kendini tanıttıktan 
sonra, eğer cinlerin başını kesmelerine razı olursa o zaman büyünün 
bozulacağını ve eski durumuna geleoeğini söyler. Oğlan razı olur ve 
cinler gerçekten gelip başını keserler. Oğlanın başı yere düşer düşmez, 
beyaz yılan genç ve güzel bir kız olur. Genç kız oğlanın başını alır ve 
gövdeyle beraber Hayat Suyu'nun bulunduğu yere götürür. Su değer 
değmez oğlan diriliverir ve evlenip mesud olurlar64, 

Son derece ilgi çekici bir diğer masalda ise, konuşan bir kesik baş 
bahis konusudur. Bu kesik baş, aynı zamanda sihirli güçlere sahiptir. 
"Sihirli kafa" ismindeki bu masal şöyle özetlenebilir : Vaktiyle İstanbul'
da boğaz kenarındaki küçük kulübesinde iki kızıyla beraber yaşayan 
bir kadıncağız vardır. Onların dokuduğu peçeleri satmak ve yiyecek 
parası kazanmak için her sabah erkenden kalkıp şehre pazara gider. 
Yine böyle bir sabah giderken, yolu Galata köprüsüne düşer. Alaca 
karanlıkta ayağına bir şey takılır. Eğilip baktığında, kesik bir insan 
kafası görür; korkarak geri çekilir. Ama Kesik-Baş konuşmaya başlar 
ve kadından, kendisini alıp evine götürmesini rica eder. Kadıncağız 
·büsbütün dehşete ve hayrete kapılır ve evine doğru kaçmaya başlar .. 
Kesik-�aş da peşinden takip .eder. Kadın dehşet içinde evine sığınıp 
kapıyı kilitlemek isterse de, beriki bir sıçrayışta içeri dalar ve doğruca 
gidip ocağın yanına kurulur. Evdekiler ne yapacaklarını şaşırmış .bir 
haldeyken Kesik-Baş yiyecek ister. Yiyecek alacak para olmadığı 
cevabını alınca, kadına hemen köprüye, kendisini bulduğu yere git-

' mesini ve orada "Ahmed!" diye üç defa seslenmesi�i, karşısına çıkacak 
zenciye, efendisi Kesik-Baş'ın sandığın içindeki yeşil keseyi kendisine 
vermesini emrettiğini söylemesini bildiı ir. 

· 

Kadıncağız söylenenleri aynen yapar. Gerçekten de her şey Kesik
Baş'ın dediği gibi cereyan eder. Kadın yeşil keseyi alıp içini açar ve 
parayla dolu olduğunu görünce çok mutlu olur. Hemen yiyecek içecek 
alarak eve döner. Evi tamir ettirip dayayıp döşer. Kısaca paraya her 
ihtiyaç olduğunda aynı işlem tekrarlanmakta ve her seferinde başka 
bir zenci çıkarak kadına para dolu keseler vermektedir. Böylece bir 
müddet işler yolunda gider. 

64 Masalın metni için bk. Naki Tezel, lsıanbul ılrasalları, İstanbul 1938, ss. 156-158. 
Bu masala çok benzeyen bir Rum masalı için ise şuraya bk. Andre Mazon, Contes Slaı•es de la 
Macedoine" Sud-Occidentale, Paris 1923, ss. 198-200. 
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Günün birinde Kesik-Baş kadından evlenmek İstediğini, gidip 
padişahın kızına kendisi için dünür olmasını bildirir. Kadıncağız şaşırır 
Masalın bundan sonraki kısmı, tıpkı "Alaeddin'in sihirli lambası"ndaki 
gibi gelişir. Bir çok denemeden sonra padişahın kızıyla evlenen Kesik
Baş aslında büyü ile o hale sokulmuş bir şehzadedir. Ondan sonra da 
başından bir çok maceralar geçer65. 

. 

Halk hikayelerinden vereceğimiz örnek ise, yine böyle konuşan 
bir kesik başı konu edinmekte olup, XVIII. yüzyılda Bozok havali
sinde güç kazanmış bir ayan sülalesi olan Çapanoğlulları etrafında 
gelişmektedir. "Dertli Kaval" adındaki bu hikayede, Necip ismini ta
şıyan bir gencin başından geçenler anlatılmaktadır. Rivayete göre, 
Çapanoğlu'nun oğlu Karabey meçhul biri tarafından vurulup öldürülür. 
Çapanoğlu, oğlunun katilinin bulunması için hemen harekete geçer; 
katilin başını getirene üç göz bir değirmen, iki subasar tarla, bir çift 
öküz ve bir de arap tay vereceğini vadeder. O devir için fevkalade 
cazip olan bu ödül herkesi teşvik eder. Daha o günün akşamı kösenin 
biri bir kesik baş getirir. Köseyi kestiği bu başla birlikte Çapanoğlu'
nun huzuruna çıkarırlar. "Hikmet-i Huda Kesik-Baş divan odasında dile 
geldi : Ben vurmadım vuruldum, cennet köşküne kuruldum dedi. Çapan
oğlu, ya kim vurdu oğlumu ? diye gürledi. Kesik-baş, ben biliyorum. 
Bilse bilse, Dertli Kaval bilir, dedi, bir daha demedi ; dili dışarı düştü". 

Çapanoğlu Kesik-Baş'ın bu ifadesi üzerine Köse'yi sıkış�ırır ve 
suçunu itiraf ettirir. Köse yalvarıp yakarıp kendisini affettirmeyi 
başarır ve gerçek katili bulup getireceğine yemin eder. El etek öperek 
konaktan çıkar. Kesik-Baş'ı bir �ör kuyuya attıktan sonra, Dertli 
Kaval'ı bulmak üzere yollara düşer66. 

' 
E) M o d e r n  E fs a n e l e r  

Son olarak burada, ancak iki örneğine rastlayabildiğimiz, gerçek
ten vuku bulmuş mahalll cinayet olayları etrafında zamanımızda te
şekkül etmiş efsaneleri söz konusu etmek istiyoruz . 

• 
İlk efsane, Adana dolaylarına ait olup üvey oğlu tarafından öl-

dürülen zengin bir tüccarı anlatmaktadır. Rivayete göre, Adanalı 

65 Bu masalın tam metni fransızca olarak şurada yayınlanmıştır : E. Henri Ca,rnoy-J ean 
Nicolaides, Tradiıions Populaires de l'Asie ılfineure, Paris 1 889, ss. 127-143 (Türkçe tercümesi 
için bk. Ek: II6, ss. 104-107). 

66 Hikayenin tam metni iÇin bk. Eflatun Cem Giiney, En Güzel Türk Masalları, İstanbnl 
l'l48, ss. 1 1 1-112. 
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zengin bir tüccarın, üvey oğlu ile birlikte iş için bir yere kadar yolculuk 
yapmaları gerekir. yolda vasıtaları bozulur, lakin sapa bir yer olduğu 
için başka bir vasıtayla yollarına devam edemezler. Yürüye yürüye 
akşama doğru bir orman kenarına gelirler. Geceyi orada geçirmek 
üzere konaklarlar; karınlarını doyurduktan sonra yatıp uyurlar. Tüccar 
kendinden emin uyurken, bir ara üvey oğlu kalkar ve önceden hazır
ladığı bıçakla uyuyan adamın başını keser. Paralarını alıp ortadan 
kaybolur. Birkaç yıl sonra uzak bir şehirde ticaret hayatına atılır ve 
çok zengin olur. Orada evlenir. 

Günün birinde karısı ha�ile kalır. Kadın bir gece rüyasında kendini 
ormanlık bir yerde görür. O ara kesik bir erkek başı yuvarlana yuvar
lana önüne gelir ve konuşmaya başlayarak kocasının kimliğini açıklar; 
kendine yaptıklarını bir bir anlatarak intikamını alıp o_ııu mahvedece
ğini söyler. Kadıncağız korku içinde uyanır. Sabah olduğunda kocasına 
hiç bir şey söylemez. O işine gitmek üzere evden ayrılır ayrılmaz, ba
basının evine gider; rüyasını anlatır ve tekrar evine döner. Aynı rüya 
daha sonraki gecelerde de tekrarlanır. Bunun üzerine kadın babasının 
evine sığınır. Kocası karısını geri isterse de kayınpederi reddeder. 
Aradan birkaç gün geçmeden damadının dükkanında yangın çıkar; 
nasıl çıktığı anlaşılmayan bu yangından mallarını ve parasını kurtarmak 
isteyn damat içerde yanıp kül olur. Böylece halk, bu işin vaktiyle üvey 
oğlu tarafından başı kesilerek öldürülen tüccarın işi olduğuna, onu� 
intikamını nihayet böyle aldığına inanır ve hu söylenti yapılıp gider67• 

İkinci efsane ise Muğla dolaylarında geçmektedir. Bundan uzun 
yıllar önce Muğla'nın Yeşilyurt nahiyesinde hacca gitmeğe hazırlanan 
bir zat, evinde eşine dostuna bir hac yemeği vermek ister. Herkes top
lanıp sofralara oturulduğu bir anda, nereden çıktığı belli olmayan kesik 
bir genç kız başı yuvarlanarak misafirlerin etrafında dolaşmağa başlar. 
Herkes korku ve dehşete düşer. Sonunda kesik baş tanınır. Bu, yemek 
sahibinin yıllar önce öldürülen kızının başıdır. O vakitler kız, babasının 
rızası olmadan sevdiği adama kaçmış, bunu hazmedemeyen babası, 
kızı ve damadıyla mahkemeye düşmüştür. Mahkemeden çıkar çıkmaz 
baba bıçağını çekerek kızının üstüne saldırmaış ve başını keserek öl
dürmüştür. Tabii baba hapse mahkum olmuş ama, bir kaç yıl yattıktan 
sonra aftan yararlanıp çıkmıştır. İşte aradan geçen yıllardan sonra, 
hac yemeği esnasında cereyan ettiği söylenen bu olay üzerine davet-

67 Bu efsane, Marmara ·üniversitesi Tarih Bölümü öğretiıı:ı üyesi Doç. Dr. Özcan Mert'

ten dtrlenmiştir. Kendisine teşekkür ederim. 
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liler, adamın haccının kabul olmayacağına bunu bir işaret sayarak evi 
terketmişlerdir68. 

Yukarda özetlenen şu iki örnek, bu tür modern kesikbaş efsane
lerinin, Anadolu'nun muhtelif kasabalarında ve köylerinde de ben
zerlerine tesadüf edilebileceğini tahmin ettiriyor. 

111- MÜŞAHEDE VE YORUMLAR 

Buraya kadar bazı örnekleri özetlenen, Anadolu ve Rumeli Türk 
folklorunda ortaya çıkmış kesik baş motifli türler, bu motifin nasıl 
ve ne tarzda kendini gösterdiğini az çok anlatmaya yetecek ölçüdedir. 
Bunlar toyekun göz önüne alındığı zaman, başlıca şu beş grup içinde 
toplanabilecekleri görülür: 

1- VII. yüzyıldan itibaren müslüman Araplar'ın, XI. yüzyıldan 
itibaren de müslüman Türkler'in Anadolu fetihleri hadiselerini yansı
tanlar, 

2- XIV-XV. ve müteakip yüzyıllarda Osmanlılar'ın Balkanlar 
ve Doğu Avrupa'da, aynca doğu sınırlarında yaptıkları mücadeleleri 
yansıtanlar, 

3- Anadolu Selçukluları ve Osmanlılar döneminde haksız yere 
idam edilen veya halkın gözünde öyle telakki olunan bazı tarihi şah
siyetlerle ilgili olanlar, 

4- Tamamen hayali olup masal veya hikaye kahramanlarıyla 
alakalı bulunanlar, 

5- Şon olarak da, z,amanımızda vuku bulmuş gerçek hadiseler 
etrafında teşekkül edenler. 

Dikkat edilirse, bu sayılan grupların dördüncüsü hariç, ötekileri 
tamamiyle gerçek hadiseler ve şahsiyetleri konu edinmektedirler. 
Bunların da mahiyet itibariyle iki ana kategori oluşturdukları müşahede 
olunmaktadır: 

. 

A) Kahramanı kesilmiş baş olanlar, 

B) Kahramanı başsız gövde olanlar. 

68 Bu efsaneyi bize nakleden Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü araştırma görevlisi 
Mehmet Özden, o zamanlar Yeşilyurt nahiyesinde hu olayın kulaktan kulağa dolaştığını ifade 
etmektedir. Burada kendisine teşekkür ediyorum. 

37 



A) K ah r a m a n ı  Kesilmiş Baş O l a n l a r  

B u  kategorinin bugün bilebildiğimiz en eski örneği, ilk başlarda 
söz konusu edilen Dasitan-ı Kesik-Baş olup, şimdilik, bu kategorinin 
prototipi kabul edilebileceğini söyleyebiliriz. Bugüne kadar Türk folk
lorunda ondan daha eski bir metin ele geçmemiştir. Bu destanda, "sür'
atle yuvarlanarak yol alan, harikulade işler ·beceren ve konuşan bir 

. kesik baş" bahis konusudur. Aslında bu kategoriyi teşkil eden türlere 
ait öteki örneklerde, üç çeşit kesik başın kahraman olduğu gözden kaç
mıyor. Birincisi, Dasitan-ı Kesik-Baş'taki gibi, hem hareket, hem de 
konuşabilme özelliğine sahiptir. Bu 'çeşit kesik başlardan biri, Şems-i 
Tebrizi menkabesinde karşımıza çıkıyor . .  Hakikatte bu menkabe, 
her iki kategoriye de girebilecek mahiyettedir; zira bir de hareket ede
bilen gövde vardır. Şems-i Tebrizi'nin başı, arkasından Tebriz'e kadar 
gel.en Mevlana ile konuşmuş, ona Hacı Bektaş'a mürid olmasıiıı tavsiye 
etmiştir, Bir ikincisi, "Sihirli kafa" masalının kahramanı bulunan kesik 
baştır. Bu da tıpkı Dasitiin-ı Kesik-Baş'taki gibi sür'atle hareket ederek 
kadının peşinden gidebilmekte, hem de onunla ilk andan itibaren konuş
maktadır. \.Bu masaldalu kesik baş da normal bir insan başı değildir; 
sihirli güçlere sahip, fevkalade işler beceren bir insanın başıdır. Bu 
çeşidin bir örneği de, Adanalı tüccar efsanesinin kahramanı olan kesik 
baştır. 

İkincisi, yalnız konuşabilen, ama hareket etmeyen kesik baştll' . 
Bu çeşit kesik başlara Habib-i Neccar efsanesinde, Hz. Hüseyin'in başı 
ile ilgili menkabelerde, Molla Lutfi ve Aşık Paşa menkabelerinde ve ni
h:ıyet "Dertli Kaval" hikayesinde rastlamaktayız. Habib-i Neccar'ın 
başı, saplandığı mızrak üzerinde mücahitleri savaşa teşvik eden sözler 
söylemekte, Hz. Hüseyin'in başı konuşarak yahudi ve hıristiyanları 
müslüman etmekte, Molla Lutfi'nin başı ise, idam sehpasına düştüğü 
zaman bile, kelime-i şehadet getirerek adeta hem kendini zındıklık 
suçundan mahkuk edenlere, hem de olayı seyreden halka zındık ol
madığını ispat etmeye uğraşmaktadır. Nitekim bizce bu menkabeyi, 
Molla Lutfi'nin haksız yere idam edildiğine inanan efkar-ı umuıniyenin 
bir ifadesi olarak değerlendirmek yerinde olacaktır. Aşık Paşa'ya Hızır 
Aleyhisselam tarafından verilen "Ulu Kafa"ya gelince, o da, Aşık Paşa 
neyi öğrenmek istiyorsa onu kendisine haber veren, kısaca gaybı bilen 
ve söyleyen mucizevi bir baştır. "Dertli Kaval" hikayesindeki kesik 
baş da, Çapanoğlu'na masumiyetini ve gerçek katilin nasıl bulunabile
ceğini haber veren bir kesik baştır. 
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Üçüncü çeşide gelince, bu çeşit kesik başlar, yalnızca hareket ede
bilmekte, ama konuşamamaktadırlar. Mesela Turhal adının nereden 
geldiğini anlatan efsanedeki kesik baş böyledir. Savaş alanından yuvar
lana yuvarlana köprüye kadar gelmiş ve orada durmasını emreden ilahi 
sesi duyunca hareketsiz kalmıştır. Bu üçüncü çeşide bir örnek de İsmail-i 
Maşuki menkabesinde ortaya çıkıyor. Molla Lutfi gibi haksız yere idam 
olduğuna inanılan bu genç şeyhin başı, deniz dalgalarının üstünde sahile 

) . 
çıkar ve kendini bekleyen müridin yanına gelir. Aslında bu menkabe 
de Şems-i Tebrizi'ninki gibi aynı zamanda ikinci kategoriye girer; 
zira bunda da İsmail-i Maşı1ki'nin yürüyen başsız gövdesi vardır. Bu 
çeşidin son ö.rneğini, Muğla'nın Yeşilyurt nahiyesine ait efsanedeki 
genç kızın kesik başı teşkil etmektedir. Bu da konuşmadan sadece et
rafta dolaşmıştır. 

Kanaatimizce bu tasnif açık bir şekilde gösteriyor ki, bütün bu 
kesik başlı türlerin prototipi gerçekten DQ,sitan-ı Kesik-Baş'tır. Bu 
destanın kahramanı Şeyh Abdullah'ın kesik başının hazan hareket 
özelliği, hazan konuşma, hazan da hem hareket etme hem de konuşma 
özelliği birlikte, birinci kategoriyi oluşturan türlerde meydana çık
maktadır. Burada önemli bir tesbit de şudur: Muğla efsanesi hariç, 
bütün kesik başlar erkek kesik başlandır.69 Bunun ise herhalde bir izahı 
olmalıdır. 

B) K ahram anı B aş s ı z G ö v de O l an l a r  

Ele alınan örnekler içinde çoğunluğun bu kategoriyi teşkil edenlere 
ait olduğu her halde dikkati çekmiştir. Bu kategoriye prototip olarak 
açıkça gösterilebilecek herhangi bir 'metinden sözetmek en azından 
şimdilik mümkün görünmüyor. Ne varki, bir tahmin olarak, bu kate
gorideki örneklerin de yine Dasitô.n-ı Kesik-Baş'tan kaynaklanmış 
olabileceğini; muhtemelen Xlll. yüzyıldan, belki de daha eskilerden 
heri halk arasında çok sevilen bu destanın geniş etkisiyle halk muhay
yilesinin, Kesik-Baş'ın bir de vücudu olduğunu düşünerek ona da bir 
• fonksiyon yüklediğini; üstelik kahramanlık efsanelerinin buna çok 
müsait olduğunu söyleyebiliriz. Ama tekrar edelim ki bu sırf bir faraziye 
olmaktan öteye gidemez. · 

Hasan Keşfi Efendi menkabesi gibi bir kaç istisnanın dışında, bu 
katogorinin hemen bütün örnekleri kahramanlık efsane ve destanların-

69 Bµnuıı sebebi üçüncii bölümü teşkil eden tahlil kısmında açıklanmaya çalışılacak"tı:r. 
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dan ibarettir. İkinci bölümde görüleceği üzere, Anadolu ve Balkanlar 
hırstiyan folklorunda da aynı durum söz konusu gibidir. Habib-i Neccar 
ve Turhal efsaneleri hariç, yukardaki bütün efsane ve destanların kah
ramanları, hep başsız gövdelerdir. Hepsinde de, "başı kılıçla kesilmesine 
rağmen, ölmeyen, "Kellesi koltuğunda" savaşmaya devam . eden70, 
ama biri tarafından görülünce hemen ruhunu teslim edip düşen kah
ramanlar" basih konusudur. Sadece isim ve yerleri, zamanlan değişen 
tek bir olay hepsinde tekrarlanır. Dikkati çeken bir husus, hu kesik 
başlı kahramanların, bu fevkalade hall_erini ancak başkaları tarafından 
görülünceye kadar sürdürebilmeleridir. Kendilerini görenler çoğu zaman 
kadınlar, pek nadiren de erkeklerdir. Herhalde bununla zamanın umumi 
efkarı, böyle fevkaladeliklerin ancak ve ancak gizlilik içinde cereyan 
edebileceğini, şayet birileri bunti görürse o zaman kudsiyetin ihlal 
edilmiş olacağını anlatmak istemiş ol�alıdır. 

70 Türkçedeki Kellesi koltuğunda, Kellesini koltuğuna almak veya Kelleyi koltuğa almak 
gibi deyimler hiç şüphe yokki buradan gelmektedir. Bilindiği gibi hu deyimler, amaca ulaşmak 
için veya her hangi tehlikeli bir işin üstesinden gelehilm_ek amacıyla ölümü göze almak, yahut 
ölüm kadar güç bir sonuçla karşılaşmaya riizı olarak bir işe girişmek anlamını ifade etmekte ve 
bile bile böyle işlere girişenler için kullanılmaktadır. Aynca Başını alıp gitmek deyiminin de 
yine bu efsanelerden kaynaklandığı muhakkaktır. 
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2. 
Bölüm 

ANADOLU VE BALKANLAR HIRİSTİYAN FOLKLORUNDA KESİK BAŞ 

Türk folklorunda olduğu gibi, Anadolu ve Balkanlar ve hatta kıs
men Doğu Avrupa folkloru da kesik baş motifini işleyen zengin efsane, 
destan, menkabe ve masallarla dolu bulunmaktadır. Bunların bir kısmı 
çok eski devirlerden intikal eden mahsuller olup bir kısmı da Türkler'le 
mücadele ve savaş yıllarının hatıralarını pek tabii olarak yansıtmaktadır. 
Bunlar savaşlarda Türkler'e karşı çarpışmış ve onlar tarafından başları 
kesilmiş gerçek veya efsanevi kahramanları konu edinmektedir. Bu mah
sullerden bazıları ise, hıristiyanlığın yayılış dönemlerinde yaşamış ve 
putperestlerle mücadelelerinde başları kesilerek öldürülmüş gerçek veya 
hayali azizlerin hayatlarını anlatmaktadırlar. 

1- KAHRAMANLIK EFSANE VE DESTANLARI : 

Kısmen yazılı kısmen de şifahi olarak zamanımıza intikal eden 
Romanya, Macaristan, Bulgaristan, Yugoslavya, Arnavutluk ve Yunan
istan gibi, Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkelerindeki efsane ve destanlar, 
eskiden beri ıpuntazam koleksiyonl_ar halinde yayınlanmış ve yayınlan
maktadırl . Batı dillerine çevrilenlerle az da olsa türkçeye intikal eden
lerin dışındaki yayınlardan maalesef faydalanamadığımızı burada bir 
kere daha belirtelim. Batı dillerinde çıkanların çoğu da daha ziyade dini 
nitelikli efsaneler ve menkabeler olup bunlardan aşağıda bahsedilecek
tir. Y almz burada kahramanlık efsanelerine bir örnek olarak, Türk 
kahramanlık efsanelerine ne kadar benzediğini göstermek bakımından, 
Birinci Kosova savaşında 1. Murad'ı şehid eden Miloş Obiliç'i konu edi
nen bir efsaneyi özetlemekle yetineceğiz. 

1 Mahelli dillerde yapılan bu yayınlardan bazıları, Şefket Plana'nın daha /;nce zikredilen 
makalelerinin dipnotlarında yer aldığı gibi, çok daha zengin bir bibliyoğrafya P.H. Stahl'ın 
1.fisıoire de la Diicapiıaıion adlı eserinde mevcuttur. 



Bu efsaneye göre, Miloş Obiliç Kosova'da Türkler'e karşı kahra
manca çarpışır; pek çok Tü;k askerini öldürür. Çünkü kendisine kılıç 
ve mızrak işlememektedir. Bunu farkeden Türkler onu altedebilmek 
içiır bir çare düşünürler. Sonunda atının ayaklarını kesmeyi akıl ederler . 
Gerçekten de Miloş'un atı yere yıkılır. Türkler derhal üstüne çullanıp 
kendisini yakalarlar. Böylece savaşı kazanmaları kabil olur. Prensi pa
dişahın huzuruna çıkarırlar. Padişah öpmesi için ayağını uzattığı bir sı
rada, daha önce sakladığı hançeri çeken prens oracıkta padişahı öldürür. 
Ancak kendisi de yakalanır ve başı vurulur. İşte o zaman, başını eğilip 
yerden alan prens Miloş, bugün mezarının bulunduğu Salabanya'ya ka
dar uçarak gelir. Onu kellesi koltuğunda havada uçarken gören bir kü
çük kız çocuğu durumu annesine de gösterir. İşte tam o anda Miloş yere 
düşer ve ölür2. 

Görüldüğü gibi hu efsanenin temasının ve hatta teferruatının bile 
Türkler'inkinden farkı yoktur. Yalnız buradaki havada uçma motifine, 
Anadolu'daki Türk efsanelerinde hiç rastlanmaz. Ancak Rumeli'dekiler
de görülen hu motifin, huralara mahsus olduğu kuvvetle muhtemeldir. 

il- DİNİ EFSANELER VE AZİZ MENKABELERİ:' 

Bilindiği gibi, hıristiyanlık tarihinde başı kesilen ilk ve en meşhur 
şahsiyet Hz. Yahya (Vaftizci Yahya)'dır. P.-H. Stahl'a göre, onun ya
şadığı tarihi olay, zamanla hıristiyanlar arasında efsanevi bir boyut 
kazanmış, Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkelerinde, hatta Batı Avrupa 
halkları arasında bile bir takım efsane ve masalların doğmasına vesile 
teşkil etmiştir.3 İncil'de nakledilen olay zamanla teferruata ait zengin
liklerle gelişmiş ve ilgi çekici biçimler kazanmıştır. Bu itibarla burada 
önce bu hikayeden bahsetmek gerekecektir. 

A) H z .  Yahya 'nın ke s ik  b a şı : 

Hz. Y ahya'nın başının kesilmesini anlatan hikfıye, İncil'in Matta 
(Mathieu) versiyonunda yer almaktadır. Burada anlatıldığına göre, 
Filistin kralı Hirodes, kardeşi Filippus ;un kansı Hirodias ile ilişki kur
muş ve kendi karısını boşayıp onunla evlenmeyi planlamıştır. Üstelik 
kardeşi Filippus hayattadır, fakat orada bulunmamaktadır. Bunu işiten 
Hz. Yahya şiddetle buna karşı çıkar. Hirodes onu öldürtmek isterse de, 

·12 

2 Bk. Plan�, "Kosova Sava�ı", '· 275. 

3 Bk. Stalıl, a.g.e., ss. 154-157. 



halkın isyan edeceğinden ]s:orktuğu için buna cesaret edemez ve sadece 
zindana attırmakla yetinir. Bununla beraber, bir bahane ile Hz. Yahya'yı 
ortadan kaldırmak için gizlice Hirodias'la anlaşır. Hirodes'in doğum 
Y,ıldönümünde Hidrodias'ın kızı onun önünde oynayıp dansedecektir. 
Bunun mükafatı olarak da her ne isterse kendisine verilecektir. Plana 
göre kız Hz. Yahya'nın başını isteyecektir. Gerçekten de günü geldiğin
de her şey planlandığı üzere gerçekleşir. Kız, mükafat olarak bir tepsi 
içinde Hz." Yahya'nın başın� ister. Kral Hirodes derhal celladı göndererek 
peygamberin başını kestirir ve bir tepsi içinde kıza sunar. O da başı alıp 
annesine götürür4. Böylece hainane plan gerçekleşmiştir. 

İncil'deki bu metinde anlatılmamakla beraber, kilise tarihleri ve 
geleneği, Kral Hirodes ve Hirodias'm cezasız kalmadıklarını, her ikisi
nin de hayatlarının geri kalan kısımlarını sefil ve perişan bir şekilde ta
mamlamak zorunda kaldıklarını nakleder5. Ortodoks ve Katolik kilise
lerinde Hz. Y ahya'nın başının kesilmesi olayı, her senenin 29 Ağustos'
unda dini törenle yadedilmektedir6. 

Hz. Y ahya'nın başı bütün hıristiyanlık dünyasınca mukaddes ka
bul edilmektedir. Kilise geleneği hu kesik başın bulunmasının mucizevi 
hikayesini de anlatmaktadır. Rivayete göre, l!z. Yahya'nın idamın
sonra, geri kalan ba�sız vücudu mü'minleri tarafından zindandan alına
rak defnedilmiştir. Başını ise,' Hirodias Kudüs'e götürerek orada sarayı
nın bahçesine gömmüştÜr; zira başın vücudla bir arada olması halinde 
peygamberin yeniden dirileceğinden korkmuştur. M.S. 353 yılında tahta 
çıkan Roma imparatoru Marcien zamanında Kudüs'e gelen iki rahip 
rüyalarında Hz. Y ahya'yı görürler. Hz. Yahya başının nerede olduğunu 
kendilerine söyler. Rahipler derhal rüyada tarif edilen yere giderek, 
eskiden Hirodias'ın sarayının bahçesinin bulunduğu yeri bulup kazar
lar ve bir deri torba içinde peygamberin başını bulurlar. O sırada ken
dilerine, Amasya'dan gelmiş fakir bir çömlekçi de katılır. Rahipler onu 
Hz. Yahya'nın başını taşımakla görevlendirirler. Peygamber rüyada 
ona da görünür ve başını Amasya'ya götürmesini söyler. Çömlekçi onun 
dediğini yapar ve Amasya'da bir mağara içine bu mukaddes emaneti 

4 Bk. Kiıab-ı Mukaddes (İncil), İstanbul 1949, Matta, XIV, 1-12. Aslında bradaki hi
kayede yukarda verilen tafsilat yoktur. Bu tafsilat, l' Histoire Ecclesiastiqıı•'d.,,n naklen J aC'jlle 
de Voragine'in La Legend• Doree (Paris 1 960, 2. bs., ss. 91-92) adlı tanınmış eserinden alınmıştır. 
(İncil'deki metin için bk. Ek: III2, s. 1 12). Hu konuda tefsir kitaplarında yer alan malumatın 
esası. genellikle Ehl-i Kitap çeyrelerinden edinilen malzemeye dayanmaktadır. 

5 Bk. de Voragine, a.g.e., II, 92-93. 
6 Şöz konusu merasim hakkında bk. a.g.e., II, 92-96. 
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gizler. Aradan kısa bir aman geçince fakir çömlekçi zenginleşmeğe bıış
lar. Ona bu serveti sağlayan Hz. Yahya'nın kesik başıdır. Çömlekçinin 
ölümünden sonra baş kızkardeşine intikal eder. Onunla Sivas'a oradan 
da nihayet İstanbul'a geçer ve orada muhafaza altına alınır7. 

Zaman geçtikçe Hz. Yahya 'nın başının sayısı çoğalmış, özellikle 
Doğu Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, Batı Avrupa memleketlerinde 
de yeni başlar ortaya çıkmış, bazı kiliseler Hz. Y ahyanın başını muha
faza etmeleriyle ün yapmışlardır&. 

Bu ünlü başın, sade hıristiyanlar değil, müslümanlar arasında dahi 
takdis konusu olduğunu görmekteyiz. Rivayete nazaran Şam'daki bü
yük kilisede korunan bir Hz. Yahya başı, Emeviler zamanında şehrin 
müslüman ve hıristiyan ahalisi arasında büyük anlaşmazlığa sebebiyet 
vermiştir. Hıristiyanlar başın orada olmadığını, müsliimanlar ise başın 
kilisede olduğunu öne sürmüşler, bunun üzerine halife Abdülmelik (685-
705), kiliseyi hıristiyanların elinden alarak camie çevirtmiş ve onlara da 
Saint Thomas kilisesini tahsis etmiştir. İşte bu cami, meşhur Ümeyye 
(yahut Emeviyye) Camii'nin esasını teşkil etmiş olup hep öylece kalmış
tır. Oysa iddiaya göre, daha Şam müslümanlann elin.e geçmeden evvel, 
yani Bizans döneminde, Hz. Y ahya'nın başı buradan alınarak büyük 
bir merasimle İstanbul'a taşınmıştır9. 

İşte, tarihi ve efsanevi yönleriyle Hz. Yahya'nın başının hikayesi 
kısaca bundan ibarettir. Bu hikaye, aynı olayı, yani Hz. Yahya'nın ba
şının kesilmesi olayım anlatan değişik dini efsanelerin doğmasına temel 
oluşturmuştur. Vaktiyle Lydia ŞişmanovalO Bulgaristan'dan, Stras
bourg Üniversitesi Edebiyat Fakültesi profesörlerinden Andre Mazon 
ise, Makedonya'dan derledikleri bu efsane ve masallardan bir kısmını 
gerek metin olarak, gerekse inceleme, çeviri ve notlarla yayınlamışlar, 
bilhassa A. Mazon, ilgiye değer tesbitlerde bulunmuşturll .  Biz burada 
bunlardan bazılarını özetlemeye çalışacağız. 

Mesela bunlardan birine göre, kralın Hz. Y ahya'nın başını kesmek
le görevlendirdiği cellat zindana gittiği vakit, peygamberin mucizesiyle, 
onun şeklini almış başka bir mahkumun kafasını kesmiştir. Peygamber 
ise, kendi başının bir eşi olan bu başı alarak bizzat krala götürmüştür. 

7 A.g.e., il, 95-96 ; krş. Stahl, s. 154-155. 
8 Joseph de Hammer, Hisıoire de l'Empire Ottoman, Paris 1836, IV-292. 

9 A.g.e., iV, 289-290, 292. İstanhul'da hulundu;:;u ileri sürülen hu baş konusunda bk. 
İ. Hakkı Konyalı, "Hz. Y ahya'nm Kesik Başı", Tarih Hazinesi, sayı: 3, Aralık 1950, ss. 132-134. 

10 Bk. Lydia Şişmano,-a, Legendes Religieuses Bulgar0s, Paris 1896. 
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Fakat kral peygamberin başını yeniden kestirmiş, lakin yine bir mucize 
sonucu kesilen baş derhal yerini yeni bir haşa terketmiştir. İlk kesilen 
baş, günahkardır ve peygamber bu sayede ondan kurtulmuştur12. 

B) Dini  efs a n e  ve  m as al lar : 

İncil'deki hikayenin nasıl masal haline dönüştüğünü gösteren tipik 
bir örnek şöyledir : Vaktiyle Türk hükümdarlarından birinin bir kızı ve 
bunun hıristiyan bir kölesi vardıı . Kız zamanla adı Yahya olan bu hı
ristiyan köleye ilgi duymaya başlar ve birlikte olmak ister. Ama deli
kanlı gayet dürüst bir tarzda bu talebi reddeder. Buna sinirlenen kız, 
bahasına olayı ters biçimde aktararak kölenin başını vurdurmasını ister. 
Babası denileni yaptırır; Yahya'nın başı vurulur. İşte o esnada beklen
meyen bir şey olur: Genç kölenin başsız vücudu eğilerek yerden başını 
alıp koltuğuna yerleştirir yerleştirmez Hz. İsa görünür. Onun mucize
siyle delikanlının omuzları üstünde yeni bir baş belirir. Delikanlı kol
tuğundaki başı yere bırakır ve bir daha dönmemek üzere çekip giderl3. 
Görüldüğü gibi burada Filistin kralı Hirodes'in yerine Türk hüküm
darı, Hirodias'ın yerine hükümdarın kızı, Hz. Yahya'nın yerine ise, yine 
adı Yahya olan bir hıristiyan köle geçmiştir. 

Bir Arnavut efsanesinde ise, Artanavutlar'ın sofu kralı Jan Vla
dimir anlatılmaktadır. XI. yüzyıla ait olan hu efsaneye göre, adı geçen 
kral gecelerini ibadet, gündüzlerini oruçla geçirmekte, bu yüzden de 
karısıyla bir türlü anlaşamamaktadır. Kocasının bu aşırı sofuluğundan 
hoşlanmayan kadın bir gün erkek kardeşini çağıra;rak onu öldürmesini 
ister. Adamın geldiği sırada kral, altın işlemeli eğeri olan katırına bin
miş olduğu halde bir yere gitmeye hazırlanmaktadır. Adam hemen hü
cum edip kılıcıyla kralın başını uçuruverir. Ama kral ölmez ;  başını kol
tuğuna alarak hiÇ bir şey olmamış gibi uzaklaşıp gider. Yetimlerin ve 
dulların koruyucusu olan bu faziletli kralı yolda bir sürü insan karşıla
mağa çıkar. Bugün mezarının bulunduğu yere gelince katırından iner • 

t 
. 

ve kesik başını ellerine alıp gökyüzüne doğru uzatarak Hz. sa'ya: "işte 
başımı ve ruhumu senin ellerine havale ediyorum!" diye nida eder ve 
ölür. O esnada gökyüzünde ilahi sesleri duyulur ve etrıaf misk kokula
rıyla dolar14. 

12 Şişmanova, a.g.e., ss, 97-100; krş. Mazon, s.  168 ve Stahl. s. 1 57. Eu son ikisind�ki 
metin de aslında Şişmanova'dan özetlenerek alınmıştır. 

13 Bk. Mazon, "· 167. 
14 A.g.e., s. �64. 
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Bir başka tipik efsane de yine bir kralla alakalıdır. Anlatıldığına gö
re, vaktiyle Selanik ve Florina taraflarına hükmeden Kosta Lera adın
da, üç kalbi ve kanatları olan bir kral vardır. Bu kral Türkler'e esir dü
şer. Türkler başını keserler. Ama o ölmez ve başını koltuğuna alarak 
kendisini eski haline döndürebilecek Hayat Suyu'nu aramak üzere uça
rak yola çıkar. Fakat tam Baniça ve Ekşisu arasındaki Kirli Derbent 
üstüne geldiğinde, halk kendisini görür; hemen o anda yere düşer ve 
ölür15. 

Çok iyi farkedildiği gibi bu efsane, birinci bölümde özetlenen, J ean 
Deny'nin Florina'dan derlediği Kirli Baba efsanesiyle birleşiyor. Hatta 
bir. anlamda aynı efsanenin hıristiyan versiyonu dahi denebilir. Bu ise 
çok dikkate değerdir. Zira aynı bölgede birlikte yaşayan iki toplum ara
sındaki kültür etkileşiminin çok açık bir belgesidir. 

Burada Batı Avrupa'dan, İngiltere'den de bir tipik örneğimiz ola
caktır. Bu örnek, İngilizler'in meşhur "Kral Arthur ve Yuvarlak .il1asa 
Şövalyeleri" isimli efsanesinin bir epizodudur. Burada anlatıldığına göre, 
soğuk ve karlı bir yılbaşı gecesinde, Kral Arthur ve şövalyeleri ünlü Ca
melot Şatosu'nun büyük salonunda oturmakta ve bir ziyafete hazıılan
maktadırlar. Aniden salonun kapısı açılır ve iri yan bir şövalye atının 
üzerinde oluğu halde içeri girer. Şövalyenin yüzü, elleri, saçları, elbise
leri, baltası ve atı, kısaca her şeyi yeşildir. Kral kendisini birlikte yemeğe 
davet eder. Ama şövalye yemek yemeğe değil , oyun oynamağa geldiğini 
söyler. Oyunun ne olduğu sorulduğunda, şövalyelerden birinin, elindeki 
yeşil balta ile boynunu vurmasını istediğini, gelecek sene aynı gün de 
kendisinin o şövalyenin bo�unu vuracağını bildirir. Bu tuhaf cevap 
herkesi şaşırtır. Yalnız Sir Gawaine teklifi kabul ettiğini bildirerek ayağa 
kalkar; şövalyenin yanına gidip elinden baltayı alır. Yeşil Şövalye diz 
çöker ve başını uzatır. Herkesin dehşet dolu bakışları önünde Sir Gawaine 
bir vuruşta 'Yeşil Şövalye'nin başını döşemeye yuvarlar. Ama başı kesi
len şövalye ölmez; başını yerden alıp doğrulur ve atına atlayarak Sir 
Gawaine'e verdiği sözü tutmasını hatırlatıp uzaklaşır. 

Tam bir yıl sonra yine böyle bir yılbaşı gecesi Sir Gawaine Kral 
Arthur'dan izin alıp verdiği sözü tutmak üzere Yeşil Şövalye'i:ıin şato
suna gider. Zahmetli bir yolculuktan sonra şatoya ulaşır ve içeri girerek 
diz çöküp bekler. Yeşil Şövalye ondaki bu sadakati görüp hayran olur 

15 A.g.e., ss. 198-199.  Bu efsanedeki gibi. kesik başlı vücudu yeniden dirilten Hayat 

Suyı, 'ndan bahseden bir Türk masalından daha önce birinci bölümde sözedilmişti (bk. s. 34). 
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ve kendisiyl� dost olmak istediğini bildirir16, Aslında bu epizodun ef
sanenin geneli içinde herhangi bir fonksiyonu yok gibi durmaktadır ve 
Yeşil Şövalye'nin durup dururken neden başının kesilmesini istediğini 
de bir anlama bağlamak zordur. 

C) A z i z  menkab e l eri : 

Yukarıda hıristiyan hajiografisi (azizbilimi) nin kesik baş motifli 
menkabeler itibariyle hayli zengin olduğundan bahsedilmişti. Gerçekten 
de, tanınmış hajiografi alimlerindev Hippolyte Delehaye, gerek doğu, 
gerekse batı hıristiyan hajiografisinde tuhaf karakterine rağmen hu 
motifin yer aldığı bir çok örneğin bulunduğunu teyid etmektedir.17 

Bu menkabelerin en tanınmışlarından biri Saint Denis'ye ait olup 
bu türün prototipini teşkil eder18, Rivayete bakılırsa, Saint Denis ve 
iki arkadaşı putperestleri }Iz. İsa'ya inanmaya davet için uğraşırlar : 
liikin putperestler buna yanaşmadıkları gibi, üstelik her üçünü de ya
kalayıp Merkür heykelinin önünde başlarını kesmek suretiyle ona kur
ban ederler. Sıra Saint Denis'ye gelip başı kesilir kesilmez hemen doğru
lup ayağa kalkar ve yerden başını alarak koltuğuna yerleştirir. O anda 
önünde ilahi bir ışık belirir ve bir melek peyda olur. Kesik başlı aziz o 
meleğin refakatinde, başının kesildiği Şehitler Tepesi'nden mezarının 
bulunduğu yere kadar tam iki mil uçarak gelir ve orada ruhunu teslim 
ederl9, Saint Denis'nin bu menkabesi çok tanınmış olup yalnız adı değiş
mek suretiyle daha pek çok aziz için benzeri menkabelere rastlamak hiç 
de zor değildir. 

Hıristiyanlıkta azizlerin başları ayrı bir önem arzetmektedir. Zira 
başlar vücudun Jamamını temsil eder kabul olunmakta, her biri ayrı 
ayrı takdis edilmektedir. Bu yüzden, Ortaçağlardan beri, herhangi bir 
kilise veya manastır yapıJ�cağı zaman, adına inşa edildiği azizin vü
cudundan bir parçanın, ama özellikle başının bulundurulmasına azami 
itina gösterilirdi. Bu başlar, daha doğrusu kafatasları, altın ve mücevher-· 
lerle süslenir, kilisenin .yahut manastırın en mutena odasında dikkatle 
muhafaza edilirdi. Bu tür aziz başlarından pek.. çoğunun nerelerde ve 
hangi kilise ve manastırda bulunduğunu, Ortaçağ seyyahlarının eserleri 

16 Metin için bk. King Arthu.- and His Knights, n�r. Ronald D.K.  Storer, Oxford 1971 , 
3. bs .. ss. 20-'-29. 

17 Bk. Les Liigendes Hagiographiques, Bruxelles, 1955, 4. hs., ss. 1 47-148. 
1 8  Stahl, a.g.e., s. 1 63.  
1 9  �leiin için hk. de Voraı.:in<, II,  277 ; krş. Stahl, aynı yerde. 
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sayesinde bugün çok iyi biliyoruz. P.-H. Stahl, bu eserlere dayanarak 
bir liste tertip etmiş olup,20 buradan naklen bazılarını aşağıya kaydedi
yoruz. Mesela : 

Saint Blaise'in başı Raguza'da bir. kilisede, 

Saint Anastasie'nin başı Modon'da büyük kilisede, 

Saint Gregoire Bogoslov'un başı Erdel'de Slatina'daki manastırda, 
Saint Haralamh'ın başı Meteora'daki bir manastırda, 

Saint Spiridon'un başı Pantocrator manastırında 

bulunmaktadır. Bu aziz başlarının herbirinin birer menkabesi mevcut
tur. Ayrıca bunlar etrafında çeşitli kültlerin teşekkül ettiği müşahede 
olunmaktadır. Bu başlardan kiminin bazı felaketlerin defedilmesinde, 
kiminin ise, hastalıkların iyileştirilmesinde etkili olduğuna inanılmakta
dır. Bunun tarihten bazı misalleri de vardır. Mesela XVII. yüzyılda Ro
manya'da bir çekirge salgını olmuş, Prens Constantin Brancoweanu 
Athos Tepesi'ne haberci göndererek, buradaki manastırda saklanan 
Saint Mikhail Sinadski'nin başını istetmiştir. Azizin başı gelir gelmez 
çekirgeler araziyi terketmişler ve bir daha da geri dönmemişlerdir. Bu
mın üzerine adı geçen manastıra bağışta bulunulmuştur. 

Aynı şekilde 1738 yılında Eflak'da çıkan bir veba salgınının da, 
Saint Bessarion 'un başı sayesinde atlatıldığı rivaayet edilmektedir21 .  
Bu tür uygulamaların geçmişte olduğu gibi bugün de Doğu Avrupa ve 
Balkan memleketlerinde oldukça yaygın olduğunu, bazı kimselerin gör
dükleri rüyalarla bazı azizlerin başlarının bulunmasını sağladıklarına 
inanıldığını P.-H. Stahl haber vermektedir.22 

III- MÜŞAHEDE VE YORUMLAR 

Az sayıda da olsa, hıristiyan folklorundan yukarıya naklettiğimiz 
örnekler, az çok bize bir fikir verebilecek nitelikte�irler. Bunlara genel 
bir bakış aifedildiğinde, hemen tamamının birinci bölümde söz konusu 
yapılan ikinci kategoriye, yani kahramanı başsız gövde olan sınıfa dahil 
oldukları dikkati çeker. Türk folklorunda çok görülen birinci kategori
den örneklere hıristiyan folklorunda pek rastlanamamış olması düşün-
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21 A.g.e., ss. 140- 1 1 1 .  
22 A.g.e., s .  146. 



dürücüdür. Bu durum şahsen bizim görebildiğimiz örneklerde böyle 
olduğu gibi, Stahl'ın gerçekten bol malzemeye dayanan eserindeki ör
neklerde de böyledir. Bu eserde her ne kadar, kahramanı normal insan 
başından çok büyük dev haşlar olan bazı masallardan söz edilmekteyse 
de23, bu türün bizim ele aldığımız konuyla bir ilgisi bulunmamaktadır. 
Ayrıca bu türün birçok örneğini, Stith Thompson'un ünlü motifler in
deksinde de bulmak mümkündür. Ancak burada verilen literatür daha 
çok, böyle konuşan, hareket eden normal insan başlarından ziyade, tabi
at üstü varlıkları konu alan örneklerle doludur24. 

Hıristiyan folklorundaki muhtelif türle.re ait örneklerde, Anadolu 
Türk folklorundakilerde olmayan bir motif vardır ki, o da, daha önce 
de kısaca temas olunduğu üzere, başları kesilen kahramanların, başla
rını koltuklarına alarak havada uçmalarıdır. Bu motife Türk folklorunun 
Rumeli sahasındaki örneklerinde ancak rastlanahilmesi ve hu örneklerin 
tarih itibariyle birincilere nazara:ıi daha yeni devirlere ait bulunması, 
hu motifin kanaatimizce Türkler'e has olmadığının kesin delilidir. Hal
buki Doğu Avr�pa hıristiyan folklorunda bu motifin bulunduğu örnek
ler XI. yüzyıldan daha eskilere dayanmaktadır. Bu da gösteriyor ki, Os
manlılar'ın Rumeli fetihlerinin sürdüğü yüzyıllarda buralarda yapılan 
savaşlar ve sürdürülen mücadeleler esnasında Türk gazileri arasında ke
sik baş'Iı efsane ve destanlar teşekkül ederken, daha önce hıristiyan ahali 
arasında mevcut "havada uçma" motifi de zaman zaman kullanılmış
tır. Am.:ı "kesik başlı kahraman" motifinin, Rumeli'ye geçmeden ön
ceki dönemde bilinip kullanıldığı, birinci bölümdeki örnekler sayesinde 
çok açık bir biçimde meydana çıkmaktadır. Üstelik, "havada uçma" 
motifinin yer aldığı örneklere nishetle bu motifin yer almadığı örnekler 
sayıca daha fazladır. 

23 A.g.•., ss. 158-162 
24 Bk. Stith Thompson, Moıif-Index of' Folk-Literature, Bloomington, Indiana_ 1958, VI, 

"Heads" ve "Headless body vital" motifleri. Burada, kahramanı cinler, ejderhalar, devler vb. 

varlıklar olan masallar hakkında referanslar verilmekte, ayrıca bazı başsız İnsanları konu alan 

efsanelerden de bahs€dilmektedir
' 
ki, bunlardan biri yukarıya alınan Yeşil Şövalye efsanesidir. 

Thompson ese�inin bir başka yerinde de (il. cilt, 1956.) E 783. 1 .  numaralı motif olarak, Kelt

ler'de, Hindistan, Afrika ve Güney Am�rika'daki bazı kaviınlerde kesik başlı masallar hakkında 

referans vermektedir. 
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3. 
Bölüm 

TARİHİ VE FOLKLORİK TAHLİL 

I- İNSAN BAŞININ SEMBOLİK KIYMETİ VE ANLAMI 

"lnsan başı genel olarak faal prensibin şiddetini temsil eder. O, 
yönetme, emretme ve aydınlatma yetkisini de muhtevidir. Ayrıca, mad
denin bir tezahürü olan vücuda nisbetle ruhun. tezahürünün de tim
salidir. Yuvarlak biçimiyle insan başı, vaktiyle Eflatun'un değdiği gibi, 
bir kainata benzer. Gerçekten de o, adeta küçük bir kainattır". 

İnsan başının sembolik anlamı, Dictionnaire des Symboles'de yu
kardaki satırlarla ifade edilmektedirl .  Hakikaten insan başı, tarihin 
en eski devirlerinden beri hemen hemen dünyanın her tarafında, en ip
tidai kültür ve dinlere mensup insanlardan, en gelişmiş kültür ve din 
çevrelerine mensup toplumlara gelinceye kadar vücudun en muteber 
ve şerefli azası kabul edilmiştir. Bu yüzdendir ki, yeryüzünde tarih ön: 
cesi çağlardan' beri zaman zaman ve yei" yer insan başıyla ilgili değişik 
inançlar ve kültlerin teşekkül ettiği görülmektedir. Burada kısaca, bu 
muhtelif inanç ve kültlere dair malumat verilecektir. 

il- TARİH ÖNCESİ VE TARİHİ DEVİRLERDE İNSAN BAŞI 
(KESlK BAŞ) KÜLTÜ VE RİTÜEL MAHİYETİ : 

Bugünkü modern antropoloji araştırmaları ve yapılan arkeolojik 
kazılar sonucu elde edilen veriler, dünyanın çeşitli yerlerinde daha neo
litik dönemlerden beri insan başı (kesik baş) kültünün mevcudiyetini 
şüpheye yer vermeyecek bir biçimde ortaya koymuştur. 1889 larda Fran
sa'nın Aveyron bölgesindeki dolmenlerde yapılan kazılar, insan başı kül
tünün taş devrine giden bazı örneklerini sergilediği gibi, 1945 ve müte· 
akip yıllarda aynı bölgede Pradel Mağarası'nda yapılan kazılar <la, tunç 

1 Bk. Dictionnaire des Symboles, eıl. Jeau Clıevalier- A. Gelıeerbrant, Paris ] 975 .. 4. bs . .  
"Tete" maddesi, IV, 287. 
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devrine kadar uzanan daha başka veriler meydana çıkarmıştır.2 Anado· 
lu'da ise, yine tarih öncesi çağlara kadar inen insan başı kültü ile alaka
lı çok daha yeni bulgular elde edilmiştir, ki bunlardan geniş olarak biraz 
aşağıda bahsedilecektir. 

Tarihi devirlere gelindiğinde, daha bol malzeme ve bilgilere rastla
mak kahil olmaktadır. Mesela insan başı kültünün hakim olduğu top
lumlardan birini, bilindiği üzere, Keltler (Gaulois) teşkil etmektedir. 
Keltler'de oldukça belirgin bir kesik baş kültünün, huna bağlı inanç ve 
bazı uygulamaların bulunduğunu uzmanlar kaydediyorlar. Onlara gö
re Keltler, savaşlarda yendikleri düşmanlarının başlarını kesip atlarının 
boynuna asarak evlerine götürüyorlar ve orada sedir ağacından elde 
ettikleri bir çeşit yağ sayesinde ihtimamla ve bozulmadan muhafaza 
edebiliyorlardı. Keltler'in bastıkları sikkeler üstünde de hu kesik baş 
figürlerini görmek mümkündü. Aynı şeyleri vaktiyle İrlandalılar da ya
pıyorlardı3. 

Keltler'in inançlarına göre, düşmanlarının kesik başları, onların 
muhariplik gücünü ve değerini temsil etmekteydi. Güney Galya'da vak
tiyle Ulster muhariplerinin kestikleri başları muhafaza ettikleri, Kral 
Kuşobar'a ait sarayın özel odasında bulunan bir mihrabın varlığı bilin- . 
mektedir4. 

Daha değiı;tik bir kesik baş kültünü, Haçlı Seferleri esnaasında kurul
muş bir askeri tarikat olan Templier tarikatı mensupları arasında tesbit 
edebiliyoruzS. 1307 yılında tarikat ilga edildiği zaman, mensupları mah
keme önüne çıkarılmış ve yargılanmıştı. İşte bu sorgulamaya ait zabıt
larda6, tarikat • mensuplarının kendi kiliselerinde bulunan bir Kesik 
Baş'a çok saygı duyduklarına, hatta buna taptıklarına dair bazı iddialar 
yer almıştır. Şöyle ki : Sorguya çekilen Taylafer de Genes adlı şövalye, 
söz konusu Kesik Baş hakkında sorulan soruya, tarikata kabul edildiği 
gün bir kiliseye götürüldüğü, kilisenin mihrabında kırmızı renkte bir 
insan başı gördüğü ve kendisinden buna ibadet edilmesinin istendiği ce-

2 A. Glory-Romain Robcrt, "Le culte des cranes humaines aux epoques prehistoriques", 

Buıletins et Mi!moires de la Socii!ti! d'Anthropologie, VIII (1947), ss. 1 14-118. 

3 Dicıionnaire des Symboles, aynı yerde. Keltler'de insan kurban edilm�si hakkında ayrıca 
bk. "Sacrificc (Celtic)", Encyclopedia of Religion and Ethics, New York 1920. XI, 1 1 .  

4 B k .  Dicıionnaire des Symboles, iV, 288. 

5 Templier tarikatı hakkında şunlara bakılmalıdır: L. Dailliez, Les Templiers, Ces Inconnus, 

Paris 1972; Regine Pernoud, Les Templiers, (Que Sais-Je), Paris 1974. 
6 Söz konusu mahkemenin zabıtları yayınlanmış olup bazı parçaları şurada buluıımak

tadıt: Jean Marque-Riviere, lfisıoire des Doctrines Esoıeriques, Paris 1971. 
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vahım vermiştir. Zabıtlarda, başka tarikat kiliselerinde de böyle kesik 
başların bulunduğuna dair kayıtlar mevcuttur?. Aynı mahkemede 9 Ka
sım 1307 tarihinde dinlenen Hugues de Pairaud isimli şövalye ise, yine 
böyle bir Kesik Baş'ı Montpellier'de bir kilisede gördüğünü söylemiş, 
diğer şövalyelerle birlikte ona taptıklarını belirtmiştir. Şövalye kendisi
nin yürekten tapmadığına, ama arkadaşlarının ne niyetle taptıklarını bil
mediğine yemin etmiştir8 . 

Burada çağımızda dünyanın bazı yerlerindeki iptidai kabileler ara
sında mevcut kesik baş kültlerinden de bahsetmek yararlı olacaktır. 
Antropologlar, yüzyılımızın başlarından günümüze kadar, Endonezya, 
Yeni Gine, Malezya, Polinezya gibi Büyük Okyanus adalarının bazıların
da; Afrika'da Gine ve Kongo'da; Güney Amerika'da Jivaroslar'da; 
Karayibler'de ve hatta Antiller'de dahi kesik baş kültüne rastlamışlar
dır. Bu, söz konusu kültün çok yaygın olduğuna delalet ettiği gibi, ve
ı·ilen bilgiler de, bunun, sadece düşmana üstün gelme ve onu yok etme 
tarzında basit bir duygunun tatmininden çok daha başka bir mahiyet 
sergilediğini göstermektedir. Yapılan araştırmalar, her şeyden önce 
kültün dini ve sihri bir yanı bulunduğunu, kabilenin sosyal hayatıyla 
(evlenme, cenaze merasimleri vb.) sıkı sıkıya ilgisi olduğunu ortaya koy
maktadır. 

Hemen bütün iptidai kabilelerde kült konu olan kesik başların iki 
kaynaktan geldiği gözlenmiştir : a) Savaşlarda yenilen düşmanlar, b) 
Bizzat kabilenin kendi üyeleri, ki ekseriya vefat eden atalar veya başka
larıdır. Beyazlarca "Kafa Avcıları", yahut "Kafatası Avcıları" diye 
anılan iptidai kabilelerde kesilen başlar, başın düşmana veya kabile 
mensuplarından birine ait olmasına göre değişik muamelelere tabi tu
tulmaktadır. Bazı Borneo yerlileri baştaki beyni çıkarttıktan sonra onu 
dumanlı ateşte kurutuyorlar; Yeni Gine'de Papouslar kauçuktan yapıl
mış bir maske ile kaplıyorlar: Marquise adalarındakiler ise, başın biçi
minin bozulmasını önlemek için daha başka işlemler yapıyorlardı9. 

Genellikle bütün iptidai kabilelerde tesbit edildiğine göre, baş tabi
at üstü güçlerin, sihirli kuvvetlerin ikametgahı· olarak değerlendirilmek-

7 Bk. a.g.e., ss. 268, 27L 
8 Ilk. a.g.e., s. 268. Zabıtlardan bu_ nakilleri 

.
yapan J. Marque-Riviere, Templier tarikatı 

şövalyelerinin XIII. yüzyılda Kuzey Suriye'de uzun müddet kaldıkforına, hu sırada oradaki 
eski inanç ve dinlerdrn, özellikle Karmatilrr'in ve Dürziler'in ve benzeri h:terodoks topluluk
lann doktrinlerinden geniş ölçüde etkilendiklerim dikkati çekiyor ki (bk. a.g.e., s. 277), kesik 
baş kültünün tarikata bu sıralarda girmi� olması çok muhtemeldir. 

9 Bk. Glory-Robert, a ,g.m., ss. 118, 121.  
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tedir. Bu sebeple, hem ona sahip olana, hem de onun çevresine yardımı 
veya zararı dokunabilir. Onun için kutsal, tabulu yerlerde, en seçkin 
odalarda muhafazası gerekmektedirlO. Kesik başa sunulacak bütün adak
lar, yapılacak merasimler ve kültün diğer bütün gerekleri burada yeri
ne getirilir. Bu işlemler ister düşman, ister kabileden birinin başı .olsun, 
değişmemektedir; zira çeşitli yemeklerden, meyvalardan yahut kıymetli 
eşyalardan oluşan adaklar, eğer baş düşmanlar�n başı ise onun intikam 
arzusunu teskin edecek, kabileden birinin (genellikle ataların) başı ise, 
onun yardımını celbedecektirll .  Değişen, az yukarda da belirtildiği gibi, 
başın muhafazası için uygulanan işlemlerdir. Hiç şüphesiz külte konu 
olan başın ataların başları olması halinde, atalar kültünü de hesaba kat
mak gerekecektir. ' 

III- ANADOLU'DA KESİK BAŞ KÜLTÜ: 

Anadolu'da kesik baş kültünü gösteren ilk bulgulara, orta taş dev
ri (mezolitik devir)'nden kalma iskan yerlerinde rastlanmıştır12, 1940'1ı 
yıllarda elde edilen bu ilk bulgulardan aşağı yukarı bir kırk yıl sonra, 
yani 1980'lerde yapılmaya başlanan ve halen devam eden kazılar sonun
da da çok daha ilgi çekici bulgular tesbit edilmiştir. Diyarbakır'ın Er
gani kazası sınırları içinde yer alan Çayönü tepesinde ele geçirilen ka
lıntılar Karbon 14 tekniği ile yapılan tarihlendirmeye bakılacak olursa, 
zamanımızdan takriben 9200 yıl öncesine, yani bölgenin paleolitik dö
nemden tarım hayatına, dolayısıyla yerleşik hayat tarzına geçtiği bir 
devre aittir. Bu kalıntılar konumuz açısından bir hayli ilgi çekicidir. 
Çayönü tepesi 1980 de kazılmaya başlanmış olup 1984 yılında üç oda 
ve bunlara bağlı bir avludan ibaret bir .yapı ortaya çıkarılmış, bu üç 
odada 7 1  adet insan kafatasına rastlanmıştır. Şiddetli bir yangın geçir
diği tesbit edilen binadaki kafataslarının bazılarının, bu yangından 
değişik nisbetlerde etkilendikleri müşahede olunmuştur. 

Burada dikkati çeken husus, yapılan incelemeler ve kimyevi tah
lillerin, bu kafataslarının aynı zamanda bu odalara konulmadığını, birer 
ikişer, belki biraz fazla sayıda olmak Üzere yerleştirilmiş olduğunu mey
dana çıkarmasıdır. Daha çarpıcı olanı, bu başların başka bir yerdeki 
vücutlardan alınıp buraya bırakılmadığı, bedenler daha henüz sağ-

10 A.g.m., ss. 121-123. 

11 A.g.m., s. 123. Bu konuda daha geniş bilgi için yukarda göstuilen ve müteakip sayfa

lara bakılmalıdır. 

12 A.g.m., s. 132. (P. Wernert, "L'Antlıropologie rituelle et la clıass• aux tetes", L'Anıhro

pologie, 46 (1936), s. 237 den baklen). 
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lai:nken, herhangi bir şekilde-çok muhtemelen kesilmek suretiyle- alı
nıp yerleştirildiğidirl3 .  

Bahis konusu kafataslarının yaşları tesbit olunduğunda ise, çok 
daha çarpıçı bir nokta belirmiş, ölüm yaşları açıklanan 53 yetişkine ait 
kafatasından % 83'ünün, yani tamamına yakın bir kısmının 30 yaşın 
altındaki gençlere ait bulunduğu anlaşılmıştırl4. Aynca, kafataslarının 
bulunduğu odaların bağlandığı avlunun içinde, üstünde hala kan izleri
nin bakiyyelerini taşıyan ve bir kurban taşı olması çok muhtemel bulu
nan büyük, yassı bir taşın mevcudiyeti de söz konusudur. Bu taş, oda
ların durumu ve daha başka hususlar, binanın sırf bu kesik başları koru
ma ve bununla ilgili başka işlemleri yerine getirme maksadıyla inşa edil
diğini ortaya koymaktadırl5. 

Çayönü kazılarına her yıl bizzat katılan ve söz konusu 71 kafata
sının laboratuvar tahlillerini yaparak yukarda özetlenen sonuçları tes
hit eden antropolog Metin Özbek, bütün hunlara dayanarak, Çayönü 
tepesindeki binanın bir kesik insan başı kültü yeri olduğu sonucuna 
varmakta ve hu konuda ilgi çekici ve geniş açıklamalar yapmaktadır. 
Kendisinin ayrıca teshit ettiği bir diğer önemli sonuç da, kesik insan 
başı kültüne hizmet amacıyla bir özel bina yapılması olayının, en azın
dan şimdilik, ilk defa Çayönü'nde görülmüş olduğudur16 . 

1940'lı ve 1980'li yıllarda yapılan arkeolojik ve antropolojik araş
tırmalar sonunda Anadolu'daki mevcudiyeti neolitik çağa kadar dayan· 
dırılahilen kesik insan başı kültünün, tarihi devirlerde de sürüp gittiğini, 
ünlü dinler tarihçisi Mircea Eliade belirtiyor. Eliade, İsveç, Almanya, 
Fransa ve İngiltere gibi memleketlerde insan kurbanı ayinlerinden bah
settikten sonra, hu ayinlerin tarım kültürü ile sıkı sıkıya bağlı olduğunu, 
ve çok kuvvetli bir ihtimalle, hunun, Suriye, Mezopotamya ve Anadolu 
gibi birkaç merkezden eski dünyaya yayılmış bulunabileceğini ileri sür
mektedirl 7. Nitekim İsrail'de Jeriko köyünde yapılan kazılarda da, 

1 3  Metin Özbek, "Çayönü yerleşmesindeki kesik insan başlan", II. Arkeomeıri Sonuçları 

Toplantısı (Ankara, 26-30 Mayıs 1986), Ankara 1987, ayn basım, ss. 19-20, 28. 
14 Bk. a.g.m . •  s.  30. Bahsedilm 71  kafatasının özellikleri, yaşlarına gön dağılımı vesair 

hususlara dair geniş ve aydınlatıcı bilgi için 21-25. sayfalardaki tabloya bakmak faydalı olacak
tır. 

1 5  A.g.m., aynı yerde. 
16 A.g.m., ss. 30-3 1 :  "Bize göre tüın bulgular ve tarihsd örnekler, Çayönü'nde bir zanıanfar 

insanların .kurban edildiğini (hangi amaçla olduğunu belki hiç bir zaman bilemiyeceğiz) ön 
plana çıkarmaktadır. Zaten hangi davranış söz konusu olursa olsun. kafataslarının konulduğu 
bina Çayönü halkının inanÇ dünyasında kuşkusuz kutsal bir yer olmalıydı." 

17 Bk. Eliade, Traiıe d'Hisıoire des Religions, Paris 1975, ss. 289-290. , 
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neolitik döneme ait gerçek anlamda bir kafatası kültüne rastlanmış olup 
Çayönü ile çağdaş bulunduğu görülmüştürl8 . 

Eliade Anadolu'da özellikle tarihi devirlerde, mesela ilk çağlarda 
hasat mevsimi dolayısıyla icra edilen insan kurbanı ve kafa kesme ayin- . 
lerine örnek olarak Frigyalılar'ı göstermektedir. Frigyalılar'da bu olay
la alakalı bir de efsane olduğunu belirten Eliade, onların yüzyıllar önce 
hasat zamanında insanları, başlarını kesmek suretiyle kurban ettiklerini, 
hatta elde mevcut delillere göre, o zamanlar bu adetin Doğu Akdeniz'in 
her tarafında yaygın olduğunu kaydetmektedir19. 

Eliade'a göre� söz konusu efsane işte bu olayın hatırasını yansıt
makta olup şöyle özetlenebilir:  Efsanenin kahramanı, meşhur Kral 
Midas'ın gayri meşru oğlu Lityerses'tir. Bu adam korkunç iştahı ile 
tanınmakta ve mahsulünü, daha doğrusu buğdaylarını bizzat· biçmeyi 
çok sevmektedir. Kendisinin bir adeti vardır : Tarlada ekin hiçmektey
ken, oradan kim geçerse, kendisi ile ekin biçme yarışına zorlamakta
dır. Yolcu hu yarışmada yenilirse, Liiyerses ellerini bağlıyor ve tırpanla 
kafasını keserek vücudunu tarlaya atıyordu. Günün birinde, bir yolcu 
kılığında Herkül oradan geçer ve tabiatıyla Lityerses tarafından yarış
maya çağrılır. Ancak bu defa tersi bir netice ile karşılaşılır : Lityerses'in 
tanıyamadığı Herkül onu yener ve başını keserek v:ücudunu Menderes 
ırmağına atarZO. Böylece kendi- adetine kendisi kurban gitmiştir. 

Tarım ve hasatla ilgili bulunmamakla beraber, sonu bu Frigya 
efsanesine çok benzeyen bir Yunan efsanesi ise, müzik ilahı Orpheus 'un 
kesik başının hikayesini anlatmaktadır. Orpheus 'un babası, Trakya 
prensi Oigaros, .annesi ise Musalar (müzik perileri)'dan Kalliope'dir. 
Orpheus harikulade müzik aleti çalar ve mükemmeJ bir tarzda şarkı 
lar söyler ki, yeryüzünde bir benzeri yoktur. Günün birinde, Eury
dİke adında genç ve güzel bir kıza aşık olur ve söylediği şarkılarla onu 
kendisine bend eder. Birbirlerini sevip evlenirler. Ama aradan fazla bir 
zaman geçmeden, otlar arasında genzinen Eurydike'yi bir yılan sokup 
öldürÜT. Orpheus söylediği şarkılarla hasretini gidermeye çalışırsa da, 
başaramaz. Nihayet ölüler ülkesine giderek karısını geri istemeye karar 
verir. Yeraltı tanrısı Hades i�tediğini kabul eder. Ancak, Orpheus 'un 
yeryüzüne çıkarken geri dönüp bakmaması gerekmektedir. Müzik ilahı 
karısını alır ve bir mağaradan yeryüzüne doğru çıkmaya başlarlar. Ne 

18 Bk. Özbek, a.g.m., s. 29 (G. Kurth, ·'Anthrcpologische B�obachtungen von der Jeric

hograbung 1955-1958", Homo Kongreband, Kiel 1959, ss. 1 1 5-130 dan naklen). 

19 Eliade, a.g.e., s. 290. 



varki, daha mağarayı tam terketıneden merakına yenilen Orpheus geri 
dönüp karısının peşinden gelip gelmediğine bakar. Bakmasıyla da Eury
dike mağarada kaybolur. Orpheus ne yapacağını bilemez bir halde Trak
ya'ya döner ve yine hasret şarkıları söylemeğe başlar. 

Orpheus bir gün Maenadlar'a rastlar. Bunlar derhal kendisini ya
kalayıp başını keserler, Hebros ırmağına atıp vücudunu da parampar
ça yaparlar. Orpheus'un kesik başı ırmakta giderken "Alı karabahtlı 
Eurydike! Ah karabahtlı Eurydike!." diye ağlayıp feryadına devam eder. 
Sesi etraftaki dağlarda yankılanır. Kesik baş böylece ırmak sularıyla 
denize gelir. Oradan Limni adası kıyılarına sürüklenir. Burada Musa
lar onu alıp tapınağa defnederler21 . 

Bize göre bu Yunan efsanesi de, tıpkı Frigya efsanesinde olduğu şe
kilde, Trakya'da bir kesikbaş kültünün mevcudiyetine işaret sayılabilir. 
Hatta bu kültün genelde Yunanistan'da da mevcut olduğu anlaşılmak
tadır22. Bu faraziyeyi takviye edecek bir efsane metnine, M. Ö. V. yüz
yılda yazılı olarak rastlamaktayız. Yunanistan'ın güneyinde, Mora ya
rımadasındaki Epidauros'da bulunan Esculap� mabedi etrafında teşek
kül eden bu efsane, oldukça değişik mahiyette ve bir hayli ilgi çekicidir. 
M.Ö. V. yüzyılda yaşamış Hippys ismindeki bir yazarın eserine kaydet
tiği söz konusu efsaneye göre, kadının biri tenyalardan ıstırap çekmek
tedir. Hiç bir hekim derdine çare bulamamıştır. S�m çare olarak kadın 
Epidauros'a gelir ve burada tanrılara dua edip yalvarır. Bu arada tanrı 
Esculape'nin mabedine de gider; fakat tanrı orada değildir. Kendisini 
rahipler karşılayıp tanrı Esculape'nin ameliyatlarını yaptığı odaya ya
tırırlar. Hastanın vücudundan tenyaları çıkarmak için tıpkı onun gibi 
kadının başını keserler. İş bittikten sonra başı tekrar yerine koydukları 
halde, kadın bir türlü dirilmez. Ne yapacaklarını şaşırmış bir durumda 
iken tanrı Esculape gelir, olanları görür. Bir daha böyle işlere teşebbüs 
etmemeleri için rahipleri azarlar. Sonra kadının başını yerine koyar koy
maz kadın dirilip ayağa kalkar23. 

20 A.g.e., aynı yerde. 

21 Edith Hanıilton, Mitologia, çev. Ülkü Tamer, İstanbul 1974, ss. 68-70; Azra Erhat, 

Mitoloji Sözlüiiü, İstanbul 1978, 2. bs., ss. 251-252. Orpheus'un adı etrafında M.Ö. VI. yüzyılda 
mistik bir felsefi akım teşekkül etmiş ve Yunanistan'dan İtalya'ya kadar etkili olmuştur. Bu 
konuda geniş ve aydınlatıcı bilgi için bk. E.O. James, Mythes et Rites dans le Proche-Orierıt 
A ncierı, Paris 1960, ss. 172-175, 236-237; Marque-Riviere, a.g.e., ss. 74-90; Eliade, Histoire 

des Croyances et des Idees Religieuses, Paris · 1976, I, ss. 385-386. 

22 Bk. "Sacrifice Greek", Encyclopedia of Religion and Ethics, xı, 18. 

23 O. Crusius, "L'Operatioıı d'Esculape", Melusine : Recueil de Mythologie, Liııeraıure 

Populaire, Traditions eı Usages, Paris 1890-91, V, 97. 
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Bu efsane Hippys'in eserinden başka , M.Ö. III. yüzyılda yeniden 
inşa edilen Esculape mabedinin harabelerinden zamanımıza intikal eden 
kitabelerinden birinde de kayıtlıdır. Yalnız buradaki metin yukarıdaki 
efsaneden biraz farklıdır24. 

İşte yukarıda özetle kaydettiğimiz Lityerses, Oı pheus ve Esculape 
efsaneleri açıkça gösteriyor ki, Anadolu ve Yunanistan, dolayısıyla Eli
ade 'ın dediği gibi Doğu Akdeniz'i çevreleyen memleketler, çok eski za
manlardan beri kesik jnsan başı kültüne yabancı değillerdir. Lakin me-• 
sele bu kadarla da kalmamaktadır. Biz Anadolu'da çok daha yeni de
virlere ait (takriben Ms. III. ve ya iV. yüzyıldan IX. yüzyıla kadar) 
başka bir kesik baş kültüne -üstelik Çayönü'nden hiç de uzak olmayan 
bir nölgede- Harran mıntakasında rastlanmaktayız. Bilindiği üzere, 
söz konusu yüzyıllarda bu mıntaka ve çevresinde Sahiller denilen bir 
toplum yaşamaktaydı25. Yapılan araştırmalar bunların gerçekte Hz. 
Yahya'ya üstiinliik tanıyan ve bir çeşit Mfısevilik-Hıristiyanlık karışımı 
bir dine sahip olanlar (Sabbalar) ile, eski Mezopotamya ve İran dinleri 
kalıntılarının Hellenistik devirde Yunan inanç ve efsaneleriyle birleş
mesinden ibaret bir çeşit karma dine mensup olaıılar (Harranlılar) ol
mak üzere, iki cemaat halinde bulunduklarını göstermektedir. Asıl Sa
biiler birinci gruptakiler olup Kur'an-ı Kerim'de ehl-i kitap olarak zik
redilenler ve dolayısıyla ehl-i zimmetten sayılanlar bunlardır26. 

Burada birinciler de bizi ilgilendirmekle beraber, konumuz açısın
dan asıl önemli olanlar ikinciler, Harraıılılar'dır. Ortaçağda Taberi (öl. 
932), İbnü'n-Nedim (öl. 995), Makdisi (öl. 1000), Dımaşki (öl. 1357) ve 
İbnü'l-Cevzi (öl. 1257) gibi İslam müellif ve tarihçileri Harran Sabiile
ri'yle çok ilgilenmişler, onlar hakkında gerek eski kitaplardan, gerek ken
di müşahedelerinden elde ettikleri bilgiler ikitaplarına kaydetm:şlerdir27. 

24 Bk. A.g.e., V, 204, Metnin türkçe çevirisi için bk. Ek: IIIl, s. lll  

25 Sabiiler'e dair malumat için bk. B. Carra de  Vaux, "al-Sabia'\ EII. Sal:>iiler üzerinde 
ilk önemli çalışmalardan biri D. Chwolsohn'un Die Sabier und der Sabiusmus (St.-Petersburg 
1856) adlı eseridir. Modern araştırmalar arasında şu ikisini, özellikle bizim konumuza ela ttmas 
ettikleri için, zikretmek gerekir: J. Hjarpe, Analyse Critique des Traditions Arabes sur Les Sabii
ens Harraniens, Uppsala 1972; Michel Tardieu, "Sabiens Coraniqucs et Sabiens ele Harran", , 

· Journal Asiaıiqzıe. · cCLXXIV / 1-2 (1986), ss. 1-34. 

26 Bk. de Vaux, "al-Sabia", EII: Tardieu, a.g.m., ss. 1-11 .  Asıl Sabiiler'i teşkil eden birinci 
grnba mensup olanların kalıntıları bugün hala lrak'ta Bağdat yakınlarında yaşamakta olup 
kendileri ile yapılmış yeni bir röportaj şurada bulunmaktadır: Tercüman gazetesi, 6-7 Şubat 
1987. Abbasiler zamanında bunlardan müslümanlığa geçenler çıkımş ve girişilen tercüme fa. 
faaliyetinde eski yunancadan eserlerin çevrilmesine büyük ölçüde katkıda bulunmuşlardır. 

27 Harran Sabitleri, XI. yüzyılda topraklarının Fatiınüer eline · geçmesine kadar yaşa
mışlardır. O tarihlerde bir kısım müslüman olarak yerlerini korumaya muvaffak olmuşlarsa 
da, pek çoğu etrafa dağılarak zamanla .kaybolup gitmişlerdir. Harran'a dair bk. D.S. Rice, 
"Medieval Harran", Anatolian Sıudi•.•, 2 (1952), ss. 45 vd. G. Fehervari, "Harran'', Ell .  

57 



İşte Harran'daki kesik baş kültüne dair hu eserlerden bazılarında 
dikkate değer ve şaşırtıcı bilgilere rastlanmaktadır. İbnü'n-Nedim Ki
tabü'l-Fihrist adlı meşhur eserinde Harran'dan bahsederken, kendinden 
daha önce yaşamış Ebıl Yusuf Eyşa' el-Katii adındaki bir hıristiyan 
müellifin el-Keşf an Mezahibi'l-Harnaniyyin isimli kitabından naklen 
şunları anlatmaktadır: Sabiiler'in Harran'da Utarid (Merkür) yıldızına 
adanmış bir mabedleri bulunmakta olup her yıl buna bir genç erkek kur
ban edilmektedir. Kurban işlemi şöyle vukıl bulmaktadır: Aday seçilip 
kandıi-ılarak öldürülmekte, sonra bazı kimyevi maddelerle karışık zey
tinya-ğı dolu bir kabın içine bırakılmıakta, baş vücuttan kendiliğinden 
ayrılıncaya kadar bekletilmektedir. Sonra ayrılan baş ayrı bir yere konul
makta ve kendisine istikbalde meydana gelecek olaylara dair sorular 
sorularak cevap beklenmektedir. Zira Harranlılar, Utarid'in hu genç 
insanın kesik başına indiğine ve onun ağızından sorulan sorulara cevap 
vereceğine inanma:ktadırlar28 .  

Aynı olaydan biraz daha tafsilatlı olarak bahseden XIV. yüzyıl 
tarihçilerinden Şemseddin ed-Dımaşki ise, kurban işleminin mabed
deki Utarid heykelinin önünde yapıldığını kaydetmekte ve ayin sırasın
da okunan bazı duaları da vermektedir29 . 

Şemseddin ed-Dımaşki ayrıca, Harran'da bir de Ay mabedi bu
lunduğundan ve burada gerçekleştirilen bir insan kurbanı ayininden 
sözetmektedir3o. Bu ayin tıpkı öteki gibi yılda bir defa, ay en yüksek 
noktasına eriştiği zaman yapılmakta, rahipler beyaz elbiseler giyerek 
kurban adayını Ay tanr't.:>ı heykelinin önüne getirerek dualarla kurban 
etmekte ve kanım heykelin üstüne sürmektedirler31 .  

28 Bk. İbnü'n-Nedim, Kitabü'l-Filırist, Kahire (tarihsiz); ss. 460-461. Müellif bir önceki 
sayfada, Halife Me'mun'un, ölümünden birkaç sene evvel Bizans'la savaş için Anadolu'ya gi
derken Diyar-ı Mudar'a (Harran'ın bulunduğu mıntıka) uğradığından bahseder. Halife kendini 
karşılayanlar arasında Harranlılar'ın bulunduğunu farkedince, kendilerine, ne hıristiyan, ne 
mı'.'i.sevi, ne de mecı'.'i.si olmadıkları, hatta Ashabü'r-Re's (Baş'a tapanlar)dan bulundukları içi� 
kanlarının helal olacağını bildirmiştir. Kitabü'l-Fihrisı'in konumuzla alakalı pasa�larının tükç? 
çevri metinleri için bk. Ek: il, ss. 73-74 

29 Bk. ed-Dımaşki, Nuhbetü'd-Dehr fi Aciiibi'l-Berri ve 1-Bahr, nşr. A. Mehren Leipzig 
1923, s. 43. Buradaki metnin Türkçe çevirisi için bk. Ek: 12, s. 74-75. Ed-Dınıaşki ayrıca Har
ran'daki bu mabedlerin benzerlerinin Sayda ve Fe.rgana'da da bulunduğunu, eski Fas hükümdar· 
!arından birinin inşa ettirdiği bu mabedin halife Mutasım (833-842) tarafından yıktırıldığını 
haber vermektedir. 

30 Harran'daki Ay Tanrısı kültü hakkında şunlara bk. F. Laroche, "Divinites lunaires 
d'Anatolie", Revue d'Histoire des Religions, '148 (1955), ss. l ,  24; S.S. Lloyd-W. Brice, "Harran", 
Anatolian Studies, 1 (1951), ss. 87-96. 

31 Bk. ed-Dımaşki, a.g.e., ss. 43-44. Türkçe çeviri metin için bk. Ek: 12, s. 75. Müellif 
yazdığı malumatın kendisine anlatılanlardan ibaret olduğunu, işin doğrusunu Allah'ın bileceğini 
söyleyerek aıleta bir ihtiyat payı bırakıyor. 
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Harran'daki insan başı kültü hakkında klasik müslüman kaynak
larının biraz ihtiyat kaydıyla verdikleri bu bilgiler bu kadarla da kal
mamaktadır. 7 65 yılında buradaki mabedlerden birinde, başına gele
cekleri bilmeden kurban edileceği yere götürülen genç bir adamın, adak 
odasında iyi gizlenememiş bir kesik başı görünce, akibetini sezinleyerek 

. can havli ile mabedden ve şehirden kaçmayı başardığı; derhal hallfenin 
bölge valisimı giderek Harran'daki rahiplerin yaptıklarım anlattığı da 
rivayet olunmaktadır32. 

Klasik İsliim kaynaklarının çoğunlukla eski kitaplardan aktararak, 
pek az da kendi görgülerine ve duyduklarına dayanarak verdikleri bu 
malumat, başta Carra de V aux olmak ü�ere, bazı Sabiilik uzmanlarınca 
bir yakıştırma olarak değerlendirilmiştir. Bu uzmanlar, rivayetlerin, 
Sabiiler'i sevmeyen ve inançlarından dolayı onları sapık diye vasıflan
dıran hıristiyan müelliflerinin kafalarından çıktığını ileri sürmektedir
ler33 . Şüphesiz bu uzmanların İslam müellif ve tarihçilerine yönelttik
leri tenkitler metot itibariyle haklı görünüyor. Ancak sırf böyle bir me
tot meselesine dayanarak yapılan tenkitler mevcut rivayetleri bir kalem
de tamamiyle reddetmek için yeterli görünmemektedir. Verilen veya nak
ledilen bilgilerde hıristiyanlık taassubunun belli ölçüde tesiriyle müba
liiğalı yerler bulunsa bile, metinlerde öyle teferruat vardır ki, bunların 
izahını yapmak güçtür. Üstelik metinlerde belirtilen, Harran'dan başka 
yerlerdeki mabedlerin varlığını inkar edebilmek de pek kolay görünmü
yor. Bizce hepsinden önemlisi, Harran'da olduğu ileri sürülen bu kesik 
baş kültünün durup dururken birden bire ortaya çıkmadığı, bunun, ta 
neolitik devre kadar uzanan, Frigyahlar zamanından geçen uzun bir 
mukaddimesinin bulunduğu da, daha önce verdiğimiz malumattan 
anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca, Harran Sabiileri'nde insan kurbanına 
dayalı bir kesik , baş kültünün varlığını hemence reddedebilmek biraz 
zordur. 

Bununla beraber, . tarih bakımından Harran' da gerçek anlamda 
böyle bir kesik baş kültü olmamış olsa bile, konumuz açısından bu o 
kadar önemli değildir. Zira, bizi ilgilendiren efsanelerin çıkması için, 
bu kültün olduğuna dair rivayetlerin çıkmış olması bile yeterlidir. Ni
tekim bu rivayetler IX . -XI . yüzyıllarda o ölçüde yayılmıştır ki, biz, 
meşhur Binbir Gece Masalları içinde, en geç XI. yüzyılda teşekkül ede-

32 Bk. Rene Khawam, LPs Mille et Une Nuiıs (Les Coeurs Inhumains), Paris 1966, 
il, giriş kısmı. 

33 Bk. de Vaux, "al-Sabia", Ell ;  Hjarp�, Analyse Critique, ss. 101-105; Tardieu, "Sabiens 

Corarıiqııes", ss. 5. 10-12. 
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rek bu koleksiyonda yer bulmuş olan bir masalla karşı karşıya bulunu
yoruz. "Rum Meliki ve Hekim Duban" adındaki bıi masal, "Balıkçı ve 
Cin" isimli meşhur büyük masalın içinde bir epizod o1arak yer almak
tadır. Burada, tıpkı Sabiiler'in mabedlerindeki gibi konuşan ve gelecek
ten haber veren bir insan başı bahis konusudur. Binbir Gece Masalları'
nın en eski arapça yazmalarını kullanarak yeni bir metin koleksiyonu 
hazırlayan ve bunu fransızcaya çeviren Rene Khawam, adı geçen ma
salın Harran'daki kesik baş kültü rivayetlerinden kaynaklandığını tes
hit etmiştir34. 

Masalda anlatıldığına göre, Rum meliki onulmaz bir hastalığa, 
cüzama tutulur. Hiç bir hekim derdine .çare bulamaz. O sırada Duban 
isminde bir filozof hekim gelir; meliki iyileştirir. Buna karşılık melik 
onu mükafata, ikrama ve servete boğar. Ama melikin kıskanç ve kinci 
veziri hekimi kıskanır. Devamlı surette melike telkinlerde bulunup onu 
kötüler. Vezir sonunda meliki, hekimin tahtta gözü olduğuna ve kendi
sini öldürmek istediğine inandırır. Melik hu telkinlere o kadar kapılır 
ki, hekimin başını kestirmeye karar verir. Bu şaşırtıcı karar karşısında 
hekim ma�umiyetini ispatlamaya çalışırsa da faydasızdır. Bunun üzeri
ne, melike, söyleyecekleri aynen yapıldığı takdirde, kesilen başının 
kendine sorulan sorulara cevap vereğceğini, istikbale dair kehanetlerde 
bulunacağını haber verir. Bu haber meliki büsbütün körükler. Ancak 
hekim, sorulacak soruların kendisinde bulunan bir kitaba bakılarak sorul
ması gerektiğini ilave eder. Dediği aynen yapılır. Hekim Duban'ın kesi
len başı, ilaçlı bir tepsi üzerine konur. Kesik baş hemen gözlerini açar 
ve soruları beklediğini söyler. Melik kitabın sayfalarını açmağa başlar, 
ama sayfalar birbirine yapışmış gibidir. Onları ayırabilmek için parma
ğını ağzına götürüp ıslatarak çevirmek zorunda kalır. Lakin, her ısla
tıştan sonra melikin benzi sararıp solmaya başlar. Nihayet yere uzanır; 
zehirlendiğini anlamıştır. Nitekim tariı ölmek üzereyken, hekim Duban' 
ın kesik başı, melikin kendisine böyle bir muameleyi reva göreceğini 
tahmin ettiğinden kitabın sayfalarına zehir sürdüğünü söyler. Bu, me
likin işittiği son söz olur ve uzandığı yerde kaskatı kesilerek ölür. Arka
sından da kesik baş ruhunu teslim eder35. 

Harran'daki kültün, bu tür masal, efsane, destan ve menkabelerin 
doğuşundaki etkisini ispatlayan bir ikinci örnek ise, daha önce başka 
örneklerini kaydettiğimiz H z. Hüseyin'in kesik başıyla alakalı menka
beler cinsinden olup hayli çarpıcıdır. Buna göre, Kerbela'da şehit e<li-

34 Bk. yukarda 31 nolu dipnot. 
35 Bk. [,es Mille et Une Nuiıs, IJ, 56-73. Masalın türkçe metni için bk. Ek: 13, ss. 76-82. 
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len Hz. Hüseyin ve yakınlarının kesik 'başları Şam'a götürülürken,  
yolda Harran'da konaklanır. Kalabalık alayı ve kesik başları seyretme
ye çıkan Harranlılar arasında adı Yahya olan bir de Yahudi vardır. 
Yahya kesik başlara bakarken gözü Hz. Hüseyin'in başına ilişir. O ara
da başın dudaklarının kımıldadığını farkeder. Hemen yanına yanaşır. 
Kulak verince, Kur'an-ı Kerim'den "zalimlerin yakında pişman olacak
ları" mealinde ayetler okuduğunu duyar. Bu olay karşısında hayrete 
düşer ve başın kime ait olduğunu sorar. Hz. Muhammed'in torunu Hz. 
Hüseyin'in başı olduğunu öğrenir öğrenmez kelime-i şehadet getirerek 
müslüman olur. Kafile içindeki Hz. Hüseyin'in yakınlarına yardım et· 
mek ister. Ancak askerler engel olurlar. Sonunda büyük bir tartışma çı
kar; askerler Yahya'yı şehit ederler. Türbesinin Harran'da hala "Yah
ya-yı Şehit" diye bilindiği rivayet edilmektedir36. 

Bu efsanenin yer olarak Harran'ı seçmesi bizce bir tesadüf değildir. 
Üstelik olayın kahramanı olan Yahudi'nin Yahya adını taşıması da aynı 
şekilde bir raslantı olmayıp Hz. Yahya hikayesi ile Harran'daki kültün 
ilişkisini hatırlatmaktadır. Bu itibarla, birinci bölümde özetlenen Hz. 
Hüseyin'in başı etrafında teşekkül eden bütün menkabelerin ana mer
kezinin Harran olduğunu söyleyebiliriz.  

İşte, gerek İslami folklordaki kesik baş motifli türlerin belki de en 
eski örneğini teşkil eden Hekim Duban masalı, gerekse Hz. Hüseyin'in 
başıyla ilgili şu son anlattığımız menkabe, konumuz itibariyle değerli 
iki belge niteliğini arzetmektedirler. Gerçekten de Hekim Duban'ın ve 
Hz. Hüseyin'in başları, Harran Sabilleri'nin, ayinlerinde medyum ola
rak kullandıkları genç insan başlarına çok benzemekte, özellikle Rum 
Meliki ve Hekim Duban masalı adeta kurban ayinlerinin bir tasvirini 
yapmaktadır. 

Eski kaynaklarca Harran'da mevcudiyeti ileri sürülen veya bazı 
mütehassıslarca ihtimal verilmeyen bu kesik baş kültünün hakiki mahi
yeti şimdilik kesin bir sonuca ulaşmış görünmüyor. Ama kesin olan şu
dur ki, bu kültün dedikoduları yüzyıllar içinde sürüp gitmiş ve TÜrkler 
Anadolu'ya geldiklerinde herhalde bunlarla karşılaşmışlardır. Onlar 
kendileriyle birlikte bir takım evliya kültlerini de getirmişlerdir. Zaman
la bu dedikodular bu kültlerle birleşmiş, zaman içinde, müslüman Ana· 
dolu Türkleri arasında - pek muhtemel olarak daha Anadolu Selçuklu
ları devrinden itibaren-kesik başlı yeni evliya kültleri doğmağa haşla
mıştır. Bu araştırmanın sonundaki haritada görüleceği üzere, bugün 

36 Efsanenin tafsilatı için bk. Fazlullah Rah'lmi, s. 198. 
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Türkiye'nin pek çok kasaba ve köyünde, şehirlerinde kesikbaş türbeleri 
ve hunlarla ilgili efsaneler meydana gelmiş olup çeşitli ziyaret ve adak 
usulleri geliştirilmiştir. Halk bµ türbelere büyük bir saygı duymakta, 
efsanelerde anlatılanların gerçek olduğuna inanmaktadır. Bu, Anadolu 
tarihinde neolitik devirlerden beri şu veya bu kılıkta sürüp gelen kesik 
baş kültünün, bize göre Türk döneminde islilmileştirilmiş bir tarzda 
yeniden tezahüründen başka bir şey olmamalıdır. Bugün artık insanları 
kurban ederek başlarını kesmek elbette bahis konusu değildir ama, o 
kesik başlar şu veya bu İslam gazisine izafe edilip mukaddes addolunu
yor, ziyaretlere sahne teşkil edip adaklar adanıyor, kendilerinden bir 
takım dileklerin gerçekleşmesi bekleniyor. Kanaatimizce kültür tarihi 
ve folklor açısından önemli olan da budur. 
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S O N U Ç 

Şimdi, bütün buraya kadar yazılanlar göz önüne getirilir ve özellik
le tahlil kısmında verilen malumat üzerinde düııünülürse, bazı sonuçların 
ortaya çıktığı görülecektir. Şöyle ki: 

A) Şurası kesin olarak belirmektedir ki, Türk folklorunda kesik baş 
motifli mahsuller, Türkler Anadolu'ya geldikten sonra görülmeye baş
lamıştır. Zira Türkler'in İslam öncesi devirlerde meydana koydukları 
Oğuz Destanı, Ergenekon Destanı, Göç Destanı vb. destan ve efsane 
lerin hiç birinde bu motife bugüne kadar rastlanmamıştır. İslami dö
nemde ortaya çıkan mesela Manas Destanı ve benzeri mahsullerin çeşitli 
varyantlarında da aynı durum söz konusudur. Bu, kesik baş motifinin 
Anadolu'ya gelmeden evvel Türkler arasında bilinmediğini gösteımektc
dir. Gerçi sonraki dönemlerde Kazan civarında, Kırım'da, B�şkurtlar'da 
ve daha başka bölgelerdeki Türk zümreleri arasında kesik baş motifli bir 
kaç türe rastlanmışsa da, daha önceki bölümlerde ifade olunduğu üzere, 
bunlar

_ 
ekseriya D�situn-ı Kesik-Baş'ın veya "Genç Osman Destanı" 

ve benzeri destanların Anadolu'da doğmuş ilk örneklerinin varyantların
dan, yahut uyarlamalarından ibarettir. Bu örnekler muhtemelen XV. 
XVI. yüzyıllardan itibaren gelişen temaslar neticesinde Orta Asya' daki 
Türk zümreleri arasında tanınmaya başlamış olmalıdır. 

B) Türk ve hıristiyan folklorunda başsız gövdenin kahraman ol
duğu kesik baş'lı türlerin, bazı ayrıntılar hariç, aynı temel kanevayı ser
gilemekte oldukları müşahede edilmektedir. Bu ise, hiç şüphesiz ,ortak 
bir menşe' hadisesinin ifadesinden başka bir şey değildir. Bu ortak men
şe'de İsf', kannaatimizce, kökleri Esculape, Orpheus ve Lityerses ve 
benzerli eski çağ efsanelerine dayanan, hıristiyanlık dönemi Anadolu'
sundaki ve Balkanlar'daki efsaneler ve bilhassa İncil'deki Hz. Yahya 
hikayesi ve türevleri olmalıdır. Hele Hz. Y ahya'nın müslümanlar tara
fından da peygamber olarak bilinmesi, onunla alakalı efsanelerin benim
senmesini kolaylaştırmış bulunmalıdır. 
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Burada, kolaylaştırıcı bir baş-ka faktörden daha bahsetmek ge
rekir ki, o da, birinci ve son bölümde bazı örneklerini kaydettiğimiz ef
sanelere konu olan, Hz. Hüseyin'in Kerbela'da başı keşilerek şehit edil 
mesi hadisesidir. Bu da en az Hz. Yahya kadar, müslüman Türklerde' 
kesik başlı efsanelerin benimsenmesinde rol oynamış olmalıdır. Hatta 
bir ölçüde ondan da belki daha fazla tesir hasıl etıriiş olabilir. 

Kahramanı başsız gövde olan türlerin, yüzyıllar boyu birlikte ve 
yanyana yaşayan iki toplum, yani hıristiyan ve müslüman toplum ara
sında tabii olarak gelişen bir kültür etkileşiminin ürünü olduğu rahatça 
söylenebilir. Bu durumda tabiatıyla etkileyen ile etkilenenin hangi ta- .
raf olduğu bahis konusu edilecektir ki, bize göre etkilenen tarafın müslü
man Türkler olduğunda şüphe yoktur. Zira yukarda belirtildiği üzere, 
kesik baş motifi İslam ve Anadolu öncesi Türk folkloruna yabancıdır. 
Halbuki Anadolu ve Balkanlar, neolitik çağlardan heri kesik baş kültüne 
yabancı olmayan mıntakalardır. Bu kültün icra edildiği yerlerde ise, 
külte bağlı . insanlar arasında sayısız efsanenin doğması kadar tabii 
bir şey olamaz. Bunun şimdiklik en eski örnekleri, görüldüğü gibi, M.Ö. 
V. yüzyıla, hatta daha eskilere gitmektedir. 

Kanaatimizce, Türkler XI. yüzyılda Anadolu topraklarına ayak 
bastıkları zaman, kesik baş motifli bu efsanelerle karşılaşmışlar, tem
sil etmekte oldukları İslami cihad ve gaza ruhunu halk efkarında yan
sıtmaya uygun görerek, İslami motiflerle beslemek suretiyle yeni efsa
neler, destanlar, menkabeler, hatta masallar meydana getirmişlerdir. 
Yalnız, işin burasında ikinci bir noktayı gözden kaçırmamak şarttır : 
O da şudur: .Al'.adan geçen zaman boyunca, Türkler arasında teşekkül 
eden bu kesik baş'Iı türlerin, belli bir dönem sonra hıristiyan folklorunu 
tesir altına aldığı da bizce bir vakıadır. Çünkü hem Anadolu'da hem de 
Balkanlarda siyasi ve idari üstünlüğün, buna ek olarak yer yer nüfus 
üstünlüğünün temsilcisi Türkler'dir. Bu vakıanın söz konusu etkiyi icra 
etmekte şüphesiz ki büyük payı olacaktır. Bize göre bu ikinci safhanın 
başlaması, Anadolu için en erken XIV., Balkanlar için ise XV. yüzyıla 
rastlamış' olmalıdır. Nitekim Stahl'ın da gösterdiği gibi, Doğu Avrupa 
ve Balkanlar'da hıristiyan folklorunda kahramanlık temasını işleyen 
kesik baş efsanelerinin çoğunda kahramanlar, Türkler'e karşı savaşan 
tarihi veya efsanevi şahsiyetlerdir. 

C) Kahramanı kesilmiş baş olan türlere gelince, bunların da menşei 
şüphesiz yine Anadolu olmalıdır. Ancak hıristiyan folkloruna ait göre
bildiğimiz örnekler içinde bu türe çok az rastlanmış olması, düşündürü-
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cüdür. Bize göre prototipini Dıisitıin-ı Kesik-Baş'ın teşkil ettiği bu tür
den örnekler, Harran mm takasındaki -gerçek veya yakıştırma- kesik baş 
kültü ile sıkı sıkıya alakalıdır. Zira bu türü oluşturan muhtelif örnekler· 
deki kesik baş'larla, Harran'da medyum olarak kullanılan kesik baş'lar 
arasında çok açık benzerlikler vardır. Nitekim "Rum Meliki ve Hekim 
Duban" masalı bunu ayan beyan ortaya koymaktadır. Bu yüzdendir 
ki, adı geçen masalın ve benzerlerinin, bizim Dıisitıin-ı Kesik-Baş'taki 
konuşan, harikulade işler yapabilen kesik baş tipine ilham kaynağı ol
duğunu düşünmek fazla hayalperestlik olmasa gerektir. Aynca Aşık 
Paşa menkabesi, Dertli Kaval hikayesi ve Sihirli Kafa masalıyla, "Rum 
Meliki ve Hekim Duban" masalı arasındaki benzerlik, fazla müşkül pe· 
send olmayi gerektirmeyecek kadar meydandadır. Bütün bu mahsul
lerdeki temel kahraman, "sorulan sorulan cevaplayabilen, geleceğe ve 
gayba dair haberler veren bir kesik baş"tır. Bu ise, Harran'daki kesik 
baş kültünün esasıdır. 
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E K L E R  

A) KESİK BA Ş MOTİFİ İLE İLGİLİ METİNLER 

E K : 1 

Klasi.k İslami Döneme Ait Metinler 





1) İbnü'n-Nedim, Kitabü'l-Fihrist, Kahire (tarihsiz), ss. 459, 460-61 : 

HALİFE ME'MUN'UN SABİİLER'LE KONUŞMASI 

s. 459: 

"Ebu Yusuf Eyşa' el-Katii en-Nasrani, zamanımızda Sabie (Sabi
iler) diye tanınan Harranlılar hakkında el-Keşf an Mezahibi'l-Harnfi
niyyin (Harranlılar'ın Mezheplerinin Sırlarının Açıklanması) adlı ki
tabında şöyle demiştir : Me'mun Biladü'r-Rum (Anadolu)'da gaza et
mek için zamanının son senedlerine doğru Diyar-ı Mudar (Güney Doğu 
Anadolu)'a gitmişti. İnsanlar onu tezahüratla karşıladılar. Aralarında 
Harranlılar'dan bir topluluk da bulunuyordu . . . .  Me'mun onlara: "Sizler 
kimlersiniz ? Ehl-i Zimmetten misiniz ?" dedi . Onlar : "Bizler Harran
lı1ar'ız." cevabını verdiler. Bunun Üzerine halife: "Hıristiyan mısınız ?" 
diye sorunca, "Hayır!" dediler. "Yahudi misiniz ?" dedi, "Hayır!" de
diler. "Mecusi misiniz ?" dedi, yine "Hayır!" deyince, "O halde sizler 
haham Harun Reşid'in zamanındaki, putlara ibadet eden ve şuKes ik 
Baş'a tapan zındıklarsınız.  Sizin kanınızı dökmek helaldir; siz zimmet 
ehlinden olamazsınız" diyerek mukabele etti". 

KESİK BAŞ HAKKINDA BİR HİKAYE 

ss. 460-461 :  

"Daha önce adı geçen zat (Ebu Yusuf Eyşa' el-Katii) diyor ki: 
Bu, bir insan başı olup, yıldızlar hakkında besledikleri inançlarına uy
gun olarak Utarid (Merkür) suretini temsil etmektedir. Onlar Utarid'e 
benzediğini zannettikleri birini buldukları zaman, onu hile ve aldatma
ca ile yakalayıp kendisine pek çok şeyler yaparlar. Mesela hunlardan biri, 
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adamı, başı çekildiği zaman kesmeden kendiliğinden kopabilecek ve ek
lemleri birbirinden ayrılabilecek hale gelinceye kadar zeytinyağı · ve 
bfırak (tuzdan daha kuvvetli bir madde) içine oturtmalıarıdır. Bunu 
ben kendim görmedim ama, "filan adam zeytinyağında" diye çok eski 
bir darb-ı mesel vardır . . . .  Bu işi her yıl, Utarid gökzyüzünde en yüksek 
noktasına eriştiği vakit yaparlar. İnançlarına göre, o zaman, kurban 
edilen bu insanın ruhu Utarid'den kesik başına inecek, 

.
onun ağzından 

konuşacak, gelecekte olacaklardan haber verecek ve sorularn soruları cevap-
1 ayacaktır. Zira onlara göre, diğer canlı mahluklar içinde en fazla insan 
tabiatı Utarid'inkine beiızer ve ona daha yakındır; konuşmaya ve t8m
yiz etmeye daha elverişlidir. (Harranlılar'ın) bu Kesik Baş'a saygıları, 
onu ne gibi hilelerle elde edecekleri, görevdeden ayırmadan önce ve 
ayırdıktan sonra neler yapacakları, uzun uzun el-Kitabü'l-Hatifi adın
daki kitapta anlatılmış olup, bu kitapta ayrıca bir takım sihir usulleri, . . . .  
bazı resimler ve hayvan organlarının şekilleri de  bulunmaktadır."* 

2) Şemseddin ed-Dımaşki, Nuhbetü'd-Dehr fi Acaibi'l-Berri ve'l-Bahr, 
nşr. A. Mehren, Leipzig 1923, ss. 43-44. 

HARRANLILAR'IN MABEDLERİ VE İNSAN KURBAN 
EDİLMESİ 

"(Harranhlar'ın) tuhaf ve .fakat güzel mabedlerinden biri de, Uta
ı·id Mabedi olup altıgen şeklindedir ve kare bir zemine bina edilmiştir. 
Her yüzeyi, ellerinde yeşil dal parçaları ve altın yaldız ile yazılmış 
sahifeler tutan güzel çocuk resimleriyle süslenmiştir. Bu Utarid mabed
lerinden bir tane Sayda'da, bir tane de Fergana'da bulunmakta olup 
oradakine Kavşan-ı Şah denmektedir. Onu Utarid adına ilk Fars 
hükümdarlarından biri yaptırmış olup Mutasım tarafından yıktırıl
mıştır. 

Utarid Mabedi'nin ortasında dört yuvarlak ayak üstünde duran 
bir kürsü bulunmakta olup mabedin dört kapısı vardır. Çarşamba günü 
geldiğinde, mabedin katibi yerine oturur; (rahipler) yanlarında genç 

* Metnin bu son kısmıyla, "Rum Meliki ve Hekim Duban" masalının nihayetindeki, 

Duban'ın başına soruların bir kitaptan okunduğunu anlatan kısım karşılaştırıldığında, masalla 

bu hitdise arasındaki sıkı bağ çok daha açık müşahede edilmektedir. 



bir delikanlı olduğu halde onun önüne gelirler. Sonra delikanlının aklını 
izale ederek (bayıltarak) bağırıp çağırmasına engel olurlar. Putun önüne 
getirirler. Orada puta şöyle hitap ederler : "Ey güzel rabbimiz! Sana tıp
kı senin gibi güzel, zar-if bir kimse getirdik. Lütfen kabul et!" .Sonra 
bu gencin vücudunu enlemesine ve. boylamasına olarak ikiye ayırırlar; 
böylece dört parça olur. Sonra her bir parçayı bir tahta üstüne koya
rak ateşte yakarlar. (Harranlılar) bu putlarını hemen bütün · madenler
den imal etmekle beraber Çin sırçasındanda yaparlar. Bunun içi boş olur 
ve oraya bol miktarda cıva koyarlar. 

Mabedlerden birisi de Ay Mabedi'dir. Beşgen şeklinde olup üst kıs
mı demirle kaplanmıştır. Üzerinde altın ve gümüş kitabeler bulunmak
tadır . . .  Bunun ortasında da, üç ayak üstünde duran bir kürsü vardır . 
Onun üzerinde halis gümüşten yapılmış bir put durmaktadır. Bu Ay 
mabedlerinden bir tane de Belh'te bulunmakta olup Kubehar adıyla 
anılmaktadır. Menuçehr'in yaptırdığı bu mabedi Farslar, Mecusiliği ka
bul ettikten sonra Ateş mabedi haline çevirmişler, bakıcıl�ğına da Ber
mekiler sülalesinin atası olan Bermek getirilmiştir. Bilindiği gibi ken
disi Abdülmelik b. Mervan'ın katibi idi. İşte bu Ay mabedlerinden biri 
de Harran'da bulunuyordu. Söylendiğine göre kale içindeydi ve Medrak 
diye isimlendiriliyordu. Moğollar tarafından yakılıncaya kadar mevcfı
diyetini korumuştur. Kapısı üzerinde pehlevice olarak şu kitabe vardı :" 
Beyurasef derki : Hükümdarların şu üç şeye ihtiyaçları olur: akıl, sabır 
ve mal". Sonra Allah buraları müslümanlara mülk olarak verdiği zaman, 
hazı kimseler altına "Beyurase.f yalan söylemiş . . . .  " diye yazmışlar. 

Ay, semada en yüksek noktasında olduğu zaman, (Harranlı ra
hipler) beyaz elbiseler giymiş oldukları halde, yanlarında gümüşten 
mamul ateş ve yiyecek kaplarıyla, balık ağlarıyla* mabedin önüne gelir
ler. Beraberlerinde büyükçe yüzlü bir adam bulunmaktadır. Putun 
önünde hep bir ağızdan: "Ey Tanrı'nın habercisi! Ey parlak güneşin 
kardeşi! Ey yüce beş seyyarenin en sür'atlisi! Sana geldik ve senden, 
şu sana benzeyen· kişi sayesinde yakınlık bekliyoruz." gibi sözler söyler
ler; arkasından raksederler, Sonra ellerini arkadan bağlayarak adamı 
putun önüne dikerler ve ölünceye kadar oka tuta'rlar. Sonra kanını pu
tun üzerine sürerler. Bu benim anlattıklarım, onların kurban işlem
leri hakkında hikaye olunanlar<lır. Doğrusunu Allah bilir". 

• Balık ağlan kurban edilecek kişinin kaçmasını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. 
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3) Rene Khawam, Les 1Hille et Une Nuits (Les Coeurs Inhumains), Pa
rıs 1966, II, 56-73 : 

RUM MELİKİ VE HEKİM (VEYA HAKİM) DUBAN 

Zunıan memleketinde, Farsların şehrinde, vaktiyle Rumlar'a hük
meden bir melik vardı. Vücudunun her yanında cüzam izleri taşıyordu. 
Hekimler ve filozoflar onu tedaviye uğraşmaktan bitah düşmüşlerdi; 
kendisini bu hastalıktan kurtaramıyorlardı. Melik bir çok ilaç içmesine 
ve vücudunu merhemlerle adeta kaplamasına rağmen. hiç bir şey ona 
deva olmuyordu. 

Birgün Rum melikinin şehrine Duban adında bir hakim geldi. Bu 
hakim, rumca, farsça, türkçe, arapça, Iatince, süryanice ve ihranice ya
zılmış bütün kitapları okumuştu. Onlarda yazılı olan her şeyi öğrenmekle 
kalmamış, bu kitapların sunduğu ilimle kendisini öyle yetiştirmişti ki, 
her birindeki bilgi, prensiplere bağlanmakta, bir takım kurallarla uyuş
makta ve faydalı sonuçlara müncer olmaktaydı. Aynı zamanda bütün 
bitkileri, zararlı, yahut fayda sağlayabilecek bütün otları tanıyordu. Ha
fızasında mevcut bütün ilimleri toplayan felsefeyi de öğrenmişti. 

Rum melikinin şehrine geldiği zaman, bir kaç gün burada kaldı. 
Melikten ve vücudunu kaplayan cüzamdan bahsedildiğini duydu. Ay

. nı zamanda hekimlerin ve hakimlerin oı::ı,u etkili bir şekilde iyileştireme
diklerini de öğrendi. Günü tamamen bunları dinlemekle harcadı ve ge

. ceyi han odasında geçirdi. Ertesi gün olduğunda, en kıymetli elbiselerini 
giydi: Rum melikinin huzuruna çıkıp kendini tanıttı ve :, 

- Ey melik! dedi, öğrendim ki, vücudunu kaplayan hu hastalık yü
zünden ıstıraplara tahammül etmek zorunda kalmışsın. Öğrendim ki 
pek çok hekim hastalığını tedaviye çalışmış, ama onu nasıl iyileştire
ceklerini bilememişler. Hastalarıma tatbik ettiğim bir tedaviyi sa· 
na uygulamayı teklif ediyorum ey melik! Sana içecek ilaç vermeyeceğim 
gibi, vücudunu merhemlerle de sıvamıyacağım. 

Bu sözler üzerine nielik dedi ki: 

-Eğer bunu yaparsan, seni o derece zengin edeceğim ki, soyun
dan gelenlere yeteceği gibi, yıllar boyunca onlardan sonrakilere de ye· 
tecektir. Benim ihsanlarımın hedefi olacak, soframa arkadaşlık ede
cek ve benim has dostum olacaksın. 

Sonra melik. onu debdebeye boğdu ve şereflendirdi. Akabinde yine 
sordu: 
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- Hiç bir ilaç vermeden, hiç bir şey yapmadan heni iyileştirecek
sın, öyle mi ? 

- Evet, seni haricen tedavi edeceğim. 

Melik hayret etti ve gönlünde bu adam için büyük bir sevgi ve say
gı beslemeğe ba.şladı. 

- O halde, dedi, ey hakim, söylediğin gibi bana uygulayacağın te· 
daviyi hazırla! 

Hakim : 

- Başüstüne! diyerek cevap verdi, Yüce Allah'ın izniyle yarın 
sabah uygulanacaktır. 

Hakim Duban kalktı ve meliki bırakarak şehre indi. Bir ev kirala
yıp bazı ilaçlar ve malzemeler topladı; özlerini çıkardı ve bir havanda 
dövdü. (Hakim Duban böylece bir karışım hazırlar. Sonra: havanın kolu
nu içine koyar. Ertesi sabah hemen melikin huzuruna çıkar. Ona, 
havanın kolunu avucunun içine alıp sıkıca kavramasını, ve terleyinceye 
kadar öylece sarayın bahçesinde koşmasını söyler. Böylece avucu ter
leyecek, havanın kolundaki ilaç yavaş yavaş melikin avuç içinden deri
sine nüfuz edecektir. Oradan da bütün vücuda yayılacak ve melik bu 
sayede iyileşecektir. Melik, Duban'ın dediğini" aynen yapar; sonra bir 
banyo alarak iyice temizlenir ve giyinir. Duban da evine döner. Ertesi 
sabah saraya gittiğinde, melik kendisini sevgiyle karşılayıp kucaklar 
ve yanına oturtur. Bir sürü ikram ve ihsanda bulunur. Zira melikin vü
cudunda gerçekten cüzamdan iz kalmamıştır. 

Hakim Duban artık melikin has dostu olmuştur. Her gün sofra
sına misafir olur. Sürüyle paraya, değerli elbiselere ve ihsana boğulur. 
Fakat bütün bu olanlar bir kişiyi adam akıllı rahatsız etmektedir. Bu 
kişi, melikin cimri, kıskanç ve kinci baş vezirinden başkası değildir. 
Vezir, Hakim'in daha fazla ihsana nail olmasını engellemek için, melike 
aleyhinde telkinlerde bulunmağa başlar. Saltanatına göz diktiğini, 
fırsatını bulur bulmaz kendisini öldürmek niyetinde olduğunu söyler. 
Melik önceleri kabul edip inanmak istemezse de, kıskanç vezir öyle şey
ler söyler ki, sonunda melikin de aklı yatar). 

Rum meliki o zaman büyük bir öfkeye kapıldı ve: 

- Haklısın ey vezir, dedi, gerçekten de dediğin gibi olmalı ! Bu
raya beni öldürmek için geldi. Beni, bir havan kolunu avucuma alıp 
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sıkmak suretiyle iyileştiren hu adam, teneffüs edeceğim bir koku vası-
tasıyla da öldürebilir. 

Sonra şunları ekledi: 

- Ey iyi tavsiyelerde bulunan vezir! Bu adama karşı nasıl hareket 
etmem gerekir ? 

- Ey melik! Ona haber yolla, derhal buraya çağırt ve huzuruna 
çıkmasını söyle. Gelir gelmez de başını vurdur. Böylece hayatını emni
yet altına almış olursun. 

- İşte adil ve doğru bir karar! İşte benim şerefimi haleldar etme
yecek bir iş ! .  

Melik bunu der demez, Hakim Duhan'ı çağırtmaya adam gönder
di. Duban hemen saraya geldi ve huzura çıktı. İhsan sahibi melikin 
kendisine olan lfıtuflarından memnun bir hali vardı. Melik hemen söze 
girdi : 

- Ey hekim! (Masalda bundan sonra artık hekim kelimesi yer alı
yor) Seni niçin getirttiğimi biliyor musun ? 

Bilmiyorum ey melik! 

Seni öldürmek, hayatını elinden almak için getirttim. 

Duban bu sözlerden şaşkına döndü ve : 

Ey melik! dedi, beni niçin öldürtmek. istiymsun ? Bana ne gibi 
bir suç yakıştırıyorsun ?  

- Bana senin bir casus olduğun ve beni öldürmek için bu şehre 
geldiğin söylendi. Ben de sen beni öldüımeden, seni öldürnceğim. 

Melik sözünü tamamlar tamamlamaz, önemli idamlarla görevli cel
lada seslendi ve : 

- Bu hekimin boynunu vur! Ne gibi davranışlarda bulunduğunu 
da bize ilet ! emrini verdi. 

Bu hikayeyi anlatanın dediğine göre, melikin sözleri hekimin kula
ğına erişir erişmez, imtiyazlı mevkii yüzünden kendini kıskananların 
iftirasına kurban gittiğini anladı. Onu ortadan kaldırtmak için, melike 
bin bir türlü yalanlar ve düzenlerle dolu bir tuzak hazırlamışlardı. Bir 
şeyi daha anlamıştı : Genel olarak insanların karakterlerini iyi tanıya
mamış, olup bitenler hakkında doğru bir fikir sahibi olamamış ve işle
rini akli bir tarzda yürütememişti. yaptığı iyilikten dolayı nadim oldu; 
ama bu pişmanlık bir işe yaramıyacaktı. Haykırdı : 

78 



- En yüce ve en hüyük Allah'tan başka hiç hir gerçek güç yok
tur! Ben bir iyilik yaptım. oysa çirkin bir kar1:ılıkla mükafatlandınlı
yoru m.  

Melik cellada : 

Kes başını! diye tekrarladı. Hekim : 

Hayatımı bağışla ki Allah da bu dünyada seni sıhhatli yaşat- • 

sın. Beni öldürme! Öldürürsen Allah da· seni öldürecektir. 

Beriki oralı olmadı : 

- Ey hekim! Seni mutlaka öldürmeliyim. Zira beni bir eşyayı 
yakalayıp sıktırarak iyileştirdin; yine böyle bir şeyle öldürmeyeceğinden 
nasıl emin olabilirim ? diye sordu. Hekim: 

- Ey melik! diye tekrarladı, mükafatım bu mudur ? İyiliğe kötü
lükle mi karşılık veriyorsun ?  

- Sözü çoğaltma! Hiç vakit geçirmeden hemen bugün ölmelisin. 
Hekim Duban artık öleceğinden emin olmak gerektiğini anlayınca 

gözleri yaşla doldu; ağladı; her tarafını hüzün kapladı. Kendini, iyiliğe 
layık olmayan birine iyilik yaparak aptallık etmekle suçladı. Cellat 
Duban'a yaklaştı ; gözlerini bir bantla örtüp ellerini arkadan bağladı ve 
kılıcını çekti. Hekim yeniden ağlamağa ve yalvarmağa koyuldu : 

- Allah aşkına ey melik! Hayatımı bağışla ki Allah da seninkini 
bağışlasın. Beni öldürme! Öldürürsen Allah da seni öldürecektir. Sonra 
ağlayarak şu mısraları terennüm etti : 

İyi bir tavsiyede bulundum. 
Ama saadet elde etmedim. 

İhanet ettiler, mesut oldular. 
Hizmet etme arzum ve 

İyi tavsiyelerim yüzünden · 
Beni horluk evinde ikamete mecbur ettiler. 

Eğer bundan sonra yaşarsam, 
Artık hiç bir tavsiyede bulunmayacağım. 

Eğer ölürsem, 
Bütün lisanlarda lanetleyiniz 

Ortadan kaybolmamdan sonra, 
Tavsiyede bulunma arzusunu . 
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Sonra yıne devam etti: 

- Ey melik! Senin yapılan hizmetlere karşılığın böyle midir ? 
Senden daha yüce olan Allah adına, beni hayatta bırak, ki Allah da seni 
uzun yaşatsın. 

Arkasından yine ağladı. Bunun üzerine melikin yanında bulunan 
.bazı kimseler ayağa kalkarak ricada bulundular : 

- Ey melik! dediler, lutf u ihsanla cezasını bize bağışla! Her ne 
kadar ondan buna layık olacak bir hareket görmedi isek de, lfüfen onu 
affet ! 

(Melik bu isteklere kat'iyyen iltifat etmez; eğer hekimi öldürtmezse, 
onun kendisini mutlaka öldüreceğini tekrarlar). 

Hekim Ölümden kurtuluş olmadığını anlayınca şöyle konuşmağa 
başladı : 

- Ey melik! Bari öldürüleceğim zamanı biraz tecil et. Evime gi
deyim; cenazem için lazım gelen talimatı vereyim; tamamlamam ge
reken işlerimi tamamlayayım; fakirlere sadaka dağıtayım ve en önem
lisi, hastalıkları tedavi ilmini ve usuulünü ihtiva eden kitaplarımı kıy
metini bilecek olanlara bağışlayayım. Yalnız bir kitabım var ki, adı 
Özlerin özelliği'dir., onu hazinende muhafaza etmen için sana vereceğim. 

- Bu kitabın hususiyeti, sırrı nedir ? 

- O kadar çok özel bilgileri ihtiva ediyor ki, saymakla bitmez. 
Fakat ondaki en başta gelen sır şudur: Boynumu vurduktan sonra eğer 
yedinci sayfaya kadar açar ve sol sayfadaki üç satırı okuyup bana hitap 
edersen, kesilmiş başım seninle konuşacak ve soracağın sorulara cevap ve
recektir. 

Bu söz üzerine melik şaşkınlığa düştü ve bağırdı : 

- Gerçekten dediğin gibi yapar ve başına soru sorarsam bana ce
vap verecek, öyle mi ? Hayret, gerçekten hayret! .  

Melik, Duban'ı nezaret altında gitmek istediği yere yolladı. Hekim 
böylece işlerini ayarlamak üzere şehre inebildi. Ertesi gün yeniden sara
ya döndü. Onunla beraber, emirler, vezirler, hizmetkarlar, _yüksek idari 
görevliler, kısaca melikin çevresini teşkil eden bütün herkes saraya çık
tı. Hekim Duban hu;ura girdi; elinde eski bir kitap ve ilaç şişesi taşıyor 
du. İçinde toz haline getirilmiş bazı cevherler bulunuyordu. Hekim o
turdu ve : 
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- Bana yuvarlak bir tepsi getirin, dedi. 

Dediği hemen yapıldı. Hekim elindeki şişeden tepsinin üzerine bir 
miktar toz döküp bütün satha yaydı. Sonra: 

- Ey melik! dedi, bu kitabı al. Ancak, senin emrinle başım vü
cudumdan ayrılıncaya kadar sakın açma. İş biter bitmez hemen başımı 
alıp tepsinin üzerine sıkıca bastırarak yerleştirilmelerini söyle. Eğer 
böyle yaparsan kan durur. İşte o vakit kitabı açarsan, başım sorduğun 
sorulara cevap vermeğe başlar. 

Duban bunu söyledikten sonra son bir defa daha ricada bulundu: 

- · Gerçek kudret yalnızca en yüce ve en büyük Allah'tır. Allah 
aşk:ına! Hayatımı bağışla ki, Allah da bu dünyada seni sağlıkla ve uzun 
müddet yaşatsın. Beni öldüıme! Öldürürsen Allah da mu.tlaka seni öl
dürecektir. 

Melik : 

- Seni muhakkak öldürmeliyim, diye tekrarladı, ve bunu şimdi 
daha çok istiyorum. Zira başın vücudundan ayrıldığı zaman bakalım 
benimle nasıl konuşacakmış! 

Melik kitabı aldı ve mahkumun başının kesilmesini emretti. Cellat 
yerinden kalktı ; kılıcını kınından çıkardı; öyle bir darbe indirdi. ki, he
kimin başı tepsinin ortasına kadar yuvarlandı. Hemen eliyle bastırarak 
yerleştirdi. Kan durur durmaz hekimin başı gözlerini açtı: 

- Ey. melik! Kitabı karıştırmaya başlayabilirsin. 

Melik kitabı açtı. Sayfalar sanki birbirine yapışmıştı. Açabilmek 
için parmağını ağzına götürdü, tükrükledi ve ilk sayfayı çevirdi. Sonra 
ikinciyi ve müteakip sayfaları çevirdi. Aynı şekilde parmağım tükrük
leyerek yedinci sayfaya kadar geldi . Ama burada yazılı hiç bir şey 
yoktu. 

- Ey hekim! dedi, ben burada y azılı bir şey görmüyorum. 

Kesik baş : 

--- Öteki sayfaları da çevir, diye cevapladı. 

Melik öbür sayfaları da çevirdi, fakat hunlarda da bir şey bulamadı. 
Kısa bir süre geçmişti ki, melik kendisini iyi hissetmediğini anladı. Ze
hirlendiğini farketmişti. Evet, kitabın sayfalarına zehir sürülmüştü. Aya
ğa kalkıp bir adım attı ; bacakları üzerinde sendeledi ve döşemeye uzandı. 
Hekim Duban o zaman zehirin melikin bütün vücuduna yayıldığını an
ladı ve şu mısraları terennüm etti : 
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Onlar kendi keyiflerine göre hükümler verdiler; 
Ve hu tarzda hüküm vermeyi sürdürmek hoşlarına gitti. 
Ama çok az bir zaman sonra iktidarları sanki 
Asla mevcut olmamış gibi olacak. 

Eğer hükümlerinde adil olsalardı, 
Saf ve temiz olarak kalacaklardı. 
Fakat yetkilerini kötüye kullandılar; 
Ve zaman onları ortadan kaldırdı; 
Husumeti ve ıstırabı kaldırdığı gibi. 

Onlar o kadar sefil oldular ki, 
Durumları kendi kendine açığa çıktı. 
Bu, işte hundan ileri geliyor, 
Ve kimsenin zamanı kınam ağa hakkı yoktur, 
Onlara böyle muamele etmiş olmaktan dolayı. 

Bu sözleri bitirir bitirmez hekimin başı sustu; baktı, melik ölmüştü. 
O da öldü. 
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E K i l 

Türk Folklor ve Edebiyatına Ait Metinler 





1 .  Türk Tarih Kurumu Kitaplığı, Mecmua nr. Y /462, vv. 4b-8a: (İs
tinsah tarihi : 1145 /1732-33, harekeli nesih) 

1 

HAZA DAS1TAN-I KESİK BAŞ 

Bismillahirrahmanirrahim 

Başlayalum söze Bismillah ile 
Duruşalum dün ü gün Allah ile 

2 Bu hikayet geldi dilüme ari 
Mustafa mu'cizatın söyle ari 

3 Hak yari kılsun bu sözi söyleye 
Mustafa mu'cizatın şerh eyleye 

4 

5 

6 

Ki mü'minler işidüb kala tana 
Çok salavat vireler dayim . ana 

İdem eğer aşk ile dinlerisen 
Aşk ile dinle ger erisen 

Oturmuşdı Mustafa dört yar ile 
Otuz üç bin sahabe cümle bile 

7 Bakarlardı Resul'ün malı yüzine 
Kulak urmışlardı şeker sözine 

8 Gördiler geldi bir kesük adem başı 
Girdi içeru döküb kanlu yaşı 

9 Gövdesi yok bir acaib baş-durur 
Şehid olmış iki gözi yaş-durur 

10  Ne gövde var ne ayak ne hod eli 
Bir kesiik başdur heman söyler dili 

11 Sakalı ağdır yüzinden nur akat 
Nura batar her kim yüzine bakar 

4b 

Sa 
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12 Toprağa urdı yuzın kıldı zari 
Zarilıkda ağlatdı Peygamber'i 

13 Sahabeler kamu göyiindi dili 
Geldi ol dem Tanrı Aslanı Ali 

14 Dutdı yerden Ali anı götire 
Mustafa'nın manzarına yetüre 

15 Ol ki kuvvet Ali'ye vermişidi 
Tanrı ana Aslanım dimişidi 

16 Dutdı Ali ol  Baş'ı alamadı 
Misli zerre yerinden ayramadı 

17 Kakdı kim kan ile doldu gözi 
Tanrı adı hem salavat oldı yüzi 

18 

19 

Girü dutdı alamadı ol gazi 
Na'ra urdı çıkdı sahra yüzi 

Gayret ile Ali'nin aklı gider 
Ol Baş ider ya Resul Ali nider 

20 Kuvvet mi sınadı Ali ana 
Dahi zahmet virınesün Ali bana 

21  Ali gibi bin kişi olur ise 
Kamusı da'vet kılub gelür ise 

22 Hiç beni kimse yerimden ırmaya 
Hiç dahi kimse beni götürmeye 

23 Zira kim Hak benümledür bile 
Söyleşürem dün Ü gün Allah ile 

24 Muradıma maksudıma irmişem 
Bikaman (bi-güman ?) ben Hak didarın görmüşem 

25 Elli def'a varmış idim ben hacea 
Çok timar itmişeni yalın aça 

26 İsm-i A'zam duasın hilür idim 

İsa ile hen namaz kılur idim 

27 [Kal'a-i Zerrin idi şehrim benim* 
Şeyh Abdullah idi adım benim 

5h 

• Burada metnini verdiğimiz yazma nüshada 27. beyitten itibaren 22 beyitlik bir kısım 
eksik olup, bu kısım taşbasması Hikaye-i A:fevlidü'n-Nebiden tamamlanmıştır. Bu kısım metinde 
köşeli parantez içine alınmıştır. 
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28 Bir hub oğlum bir hatunum var idi 
İkisi de benim ile yar .idi 

29 Oğlum ile gövdemi bir div yidi 
Ya Resulellah meded eyle didi 

30 A vretimi aldı gitdi kuyuya 
Kayğu komaz gözlerimi uyuya 

31  Dadımı ger alıvirmezsen benim 
Kıyametde da'vacınam hen senın 

32 Bu sözi işitdi çün Ali turu 
Zülfikar bağladı geldi ileri'ı 

33  Dir Resul'e destur virgil varayım 
Zülfikar ile Div'i öldireyim 

34 Ya ben ölem ya Div'in başın kesem 
yer dibinde görürsem anı basanı 

35 Ben erenler mahfilinde durmuşam 
Ayruk erlik da'vasını kılmışam 

36 Resul ider ya Ali varma ana 
Olmasun kim bir ziyan gele sana 

37 Ali ider çare yok varıserem 
Başıma yazılanı göriserem 

38 Div elinden alayım ol avreti 
Almaz isem kani İslam ğayreti 

39 Ali'yi gönderdiler ol menzile 
Otuz bin sahabe cümle bile 

40 Bindi Düldül'e takındı Zülfikar 
Hem Hüseyn ile Hasan eyledi zar 

41 Gitdi Ali dahi Kesük-Baş ile 
Döndi ashablar kamu göz yaşile 

42 Şol Ali sürer idi Düldül atı 
Ol Kesük-Baş gider Düldül'den katı 

43 Dağ u daş dimez yuvarlanur geçer 
Sanasın kim kanadı vardır uçar 

44 Ok atımı Ali'den önce gider 
Yedi Mushaf'ı Kur'an'ı ezber ider 
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45 Kande kim Ali namaz kılur idi 
Ol Kesük-Baş göz ile kıl ur idi 

46 Ali öper ol Kesük-Baş'ın yüzin 
Mendil ile hem siler yüzin gözin 

4 7 Yedi gün dün dimeyüb sürdiler 
Akıbet bir murğizare geldiler 

48 Vardı ol yeride bir derin kuyı 
Çıkar ol kuyıdan cehennem suyı J 

49 Ol Baş ider bu aradır bu ara 
Kuyu ırak değe buna· ne çare 

50 Ali bakdı gördi bir derin kuyı 
Cehennem kapusı hem yok suyı 

51  Ali girü döndi baksa Düldül'e 
Beşyüz kulaç kemend vardı bile 

52 Kemend ucın bir kayaya bağladı 
" Düldül ile Kesük-Baş çok ağladı 

53 ' Ali secde kıluben Hakk'a döner 
Kemendine yapışur az az iner 

54 Kemend ucın aldı Ali eline 
Niz getürdi Tanrı adın diline 

55 İsm-i A'zam duasın okudı 
Ali kemend ucum elden kodı 

56 Bakdı gördi kuyının dibi yırak 
Yukarı bakdı ağzı hem dahi yırak 

57 Ali ider kendüye kemend uzak 
Sen dahi er isen elinden bırak 

58 Bir gazayise Div'le hoş ola 
Bırakırsın Ali adın ne ola 

59 İner idi kuyuya yavlak kati 
Getürürdi tekbiri salavatı 

60 Yeddi gün iner idi 
Kah ayağın kah başın döner idi 

61 Sekizinci gün Ali indi yire 
Vir salavat kim Ali aklın dire 
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62 Geldi aklı başına durdı uru 
Yüzini secdeye kodı ol girü 

63 Karşı bakdı gördi bir demir kapu 
Kıblaya döndi Hakk'a kıldı tapu 

64 Kapu açdı gördi bir altun seray 
Ol serayda bir hatun var yüzi ay 

65 Görklü yüzi serayı nur eylemiş 
Tanrı aşkı canına kar eylemiş 

66 Namaz kılur ol ahiret hatunı 
Ah ider kim göğe çıkar tütüni 

67 Seccadesin göz yaşındati ısladı 
Ol Kesük-Baş halil.li bu idi 

68 Anı koydı geçdi" içeri . seraya 
Gördi beşyüz müselman sünni bile 

69 Kamunın eli ayağı bağlıdur 
Div elinden cigerleri dağlıdur 

70 Çünki gördi Ali müselmanları 
Tanrı Arslanı ol cömerd veli 

71  

72 

Çağnşurlar ya Ali feryad deyu 
Bu Div elinden bizi kurtar deyu 

Beşbin idik günde beşimiz yedi 
Yiye yiye heşyüzümüz kodı 

73 Ali ider beni kim didi size 
Bunlar ider Mustafa geldi bize 

7 4 Şimdi Ali irişür gelür didi 
Div elinden sizi kurtarır didi 

75 Zihi ankim geldi sırrı gelür 
Cümle gizli işleri ma'lftm olur 

76 Anı koydı geçdi içeru seraya 
Gördi bir div yatar benzer minareye 

77 Künbete benzer idi anın başı 
Hiç bulunmaz dünyada anın eşı 

78 Bin yaşını geçmişidi ol asi 
Barınakları hem bir adem gövdesi 

6h 
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79 Ali ol dem elurur Zülfikar'e 
Didi uyurken kılanı iki pare 

80 Ali ider kendı1ye hem ya Ali 
Tanrı'nın Aslanı hem cömcrd veli 

. 
81 Div uyurken öldürmek erlik değil 

Er adıyla yürümek dirlik değil 

82 N a'ra urdı bir kerre uyanmadı 
Na'ra aşkı canına boyanmadı 

8:� Kakıyuben ikinci na'ra üzre 
. 

Div uyuriken serseri ( ?) dura gelir 

84 Gözin açub Ali yüzine bakar 
Kakıyuben dişine dişin kakar 

85 Sen mi geldin ya Ali düşmanımız 
Senin elinden yandı canımız 

86 Sen kesesin kamu divlerin başın 
Sen akıtdın kamu divlerin yaşın 

87 Kim viribdi seni bunda bana 
Ben dahi varanı dirdim anda sana 

88 Ali itler ol viribdür beni 
İki pare eyleyem şimdi seni 

89 Ali ider seni şimdi öldürem 
Kanın ile serayı dolduranı 

90 Ol Div itler şimdi ben seni yiyem 
Dünyada sünni müselman komayam 

91 Dünyada hem götüreyim adınız 
Ne danışmanınız koyanı ne kadınız 

92 Yıkayım Mekke Medine şehriniz 
Yiyeyim hem şeyhiniz hem bacınız 

93 Gürzin alub eline hamle kılur 
Ali dahi eline kalkan alur 

94 Bir gürz urdı Ali'nin kalkanına 
Hergiz zeval irmedi kalkanına 

95 Üç hamlede Ali'yi alamadı 
Kakıdı kim nidesini bilmedi 
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96 Sıçradı kademin urdı taşa 
Kademin kademine urdı ol paşa 

97 Çünki nevbet Ali'ye değdi yara 
Elin urdı ol saat Zülfikar'a 

98 Ali dir ol Div'e iman getür 
Tanrı'nın birliğine ikrar getür 

99 Ol Div dir hen ki yaşadım dimedim 
Kaınu ömr içinde kayğu yimedim 

100 Ölür isem ben hu sözü dimeyem 
Ömr içre din kayğusın yımeyem 

101 Çün ki işitdi Ali hu şözleri 
Kakdı kan ile doldı gözleri 

1 02 Zülfikar'ı saldı ol Div başına 
Kesdi başın indi seray taşına 

103 Çünki öldürdi Ali mel'un Div'i 
Hem yıkıldı kamu İblis'in evı 

104 Çözdi beş sünni müselman elin 
Üleşdirdi anlara ol Div malın 

105 Her biri götürdiğince aldılar 
Birbirin kuyu dibine geldiler 

106 An1ar ider ya Ali bjz nidelüm 
Kuyu derin nice tedbir idelüm 

107 Kuş değülüz kanad urub uçalum 
Yakın değül nerdübanla çıkalum 

108 Ali ider size hümadur ari 
Cümlenize Hak kılıcıdur yari 

109 Secdeye vardı yüzin yüzin 
Kapftnun ağzında gördi kendözin 

110 Gördi beşyüz sünni müselman bile 
Salavat getürdiler tekbir ile 

111  Haber oldu Resfil'e Ali geliir 
Tanrı'nın Aslanı ol veli gelür 

1 12 Karşu çıkdı Ali ile görişdiler 
Sanasın kim ay ü gün görişdiler 
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1 13 Dua kıldı ol Kesük-Baş'a 
Bir şerif yiğit oldu ey paşa 

1 1 4  Ol oğlancuğu kim yemiş idi 
K ubkuruca soyucak komuş idi 

1 15 Ana dahi . Hak Çalah can bağışladı 
Zihi ana padişah lutf işledi 

1 16' Mevlana Fakih Ahmed hürmetine 
Sen değür hazırları muradına 

1 17 Ya İlahi cümle iman ehline 
Rahmet eyle bakma yavuz fi'line 

1 18 işidenler aza<l olsun damu<lan 
U cmağa evvelden varsun kamudan 

1 19 Çünki hatm oldu işbu gaza 
Sen sevab vir gazamızda bize 

120 Failatün failatün fiiilat 
Vir Muhammed Mustafa'ya salavat 

121 Bum . yazdım bi-vefiidur ruzigar 
Ben ölürsem kala hattım yadigar 
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2 .  Edirneli Mecdi Efendi, Terceme-i Şakayık, İstanbul 1269, s. 298 : 

MOLLA LÜTFİ'NİN ŞEHADETİ 

"Müşarün ileyhin katline hazır olan sikat-ı tükatdan menkuldür 
ki Mevlana Lutfi mahall-i katle gider iken yolun iki canibinde duran 
müselmanları kendünin Hallak-ı Alem'in vahdaniyyetine ikraıına ve 
inkarı lazım olanların inkarına ısrarına işhad idüh muttasıl saha-i der'ıin-i 
pakini gerd-i su-i i'tikaddan tebrie ve akidesini keder-i ilhaddan tasfiye 
eyledi. Kelimeteyn-i şehadeti mükerrer girdar tekrar he-tekrar ve tizkar 
idüb İslam ve imanını tasdik ve tahkik eyledi. Hatta rivayet olunur ki 
dem-i katl ve hin-i hin ü helakde mübarek başı .müntehiiy-i ziray-ı be
denden hadid-i vech-i arza sakıt oldıkda lisan-ı pakinden tevhid sadır olub 
kelime-i şehadeti tekellüm eyledi". 
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3) Lallzade. Abdülbaki, Melamiyye-i Bayramiyye (Sergüzeşt), İstanbul 
1 156, ss. 28-29: 

ŞEYH İSMAİL-İ MAŞÜKİ'NİN ŞEHADETİ 

" . . . .  1ttifükan kürslde baz'ı şathiyyat söyler deyı1 müddeiler enva-ı 
isnad idüb vakıa ğayr-i mutabık lakin takrirlerine müvafık fetvalar ile 
At Meydanı'nda Çınarlı Mescid önünde cam-ı şehadeti seyf-i şeriat su
retinde ihzar itdiler . . . .  Ve kane zalike fi senet'i hams ve selasin ve tis'a 
mie . . . .  Cesed-i şerifleri bahre ilka ohmdıktan sonra re's-i şerifleri dahi 
ilka olunmış. Fukarasından birine rü'yasında buyurmuşlar:  Rumili 
Hisarı'nda Kayalar nam . mezaristanda cesedime muntazır ol. Başım 
cesedimden sonra varır. Ol mahalle ikisini dahi defo eyleyesin dimişler. 
Ol kimse dahi emr-i şeriflerine imtisal ve Kayalar nam mahalde müte
rakkıb-ı hıdmet-i seadet-meal oldıkda mekal-i keramet-iştimalleri müfu
dınca ibtid{i sadefi şerifleri ol mahalde zuhur, bir gün sonra re's-i şerifleri 
emvuc-ı envur ile ruy-i deryada mahall-i mezburda mürur eyledikde ber
vech-i me'mıir vedia-i kabr-i pür-nur oldı".  
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4) Mehmed Tevfik, 1Vlanastır Vilayetinin Tarihçesi, Manastır 1327, · 
ss. 54-56 :  

SAHİBÜ'L-KEŞF VE'L-KERAMAT HASAN KEŞFİ 
EFENDİ HAZRETLERİ 

"Manastır'ca Hasan Baba namiyle maruf ve (şerefü'l-mekan bi'l
mekin) mantukınca ve Manastır ahalisince nıevcudiyyetleriyle iftihar 
olunur bir veli-i kamil ve ummandır. 

Ciger Baba Hazretleri'nin enfas-ı kudsiyyesiyle gene yaşında İrşad 
edilerek haiz-i mertehe-i kemal olan bu zat-i ali (mutii. kable en-temutu) 
sırrına mazhar olarak feday-ı ser ü canı cana ve belki cihana minnet ad
dile atide her-tafsil beyan kılınacağı vechile mürşidinin yoluna kurban 
ve . . . . rah-ı aşka puyan oldu. 

Ciğer Baba'nın idamını görmek ıçun hazır olan ahali ile idam fer 
manını hamilen Dersaadet'den vürı'.id eden memurlar elyevm Ta'biye 
denilen mahaldeki dergaha gelüb ferman-ı hümayunu orada tili'ıvet ey
ledikleri sırada miri çayırlarında binlerce ahali toplanarak akıbete in
tizar etmekde idiler. Ve Ciger Baba Hazretleri'nin makamında oturub 
mütevekkil olan Hasa� Keşfi Efendi Hazretleri netice-i emre inkıyad 
ile şehadete amade ve muntazır oldu. Dergahın aşağısında ve eski has
tahane yani süvari alayının ikamet eylediği kışla civarında Müşarün 
ileyh Hazretleri'ni götürüb şehid eylediklerinde kendisinden Hallac-ı 
Mansı'.ir v.e Eşref-i Rı'.iıhi gibi calib-i hayret bir sı'.iretde harikuli'ıde bir 
takım ali'ımat ve keramat zuhı'.ir eyledi ki . . . .  ahali-i memleket ve husu
siyle İstanhul'dan gönderilmiş olan memurları taaccüb ve hayret içinde 
hırakdı ve şaşkınlıkdan herkes yere mıhlanmış gibi kaldı. İşbu emri ifa 
eylediklerine bin def'a nedamet eylediler. Zira Müşarün ileyh Hasan 
Baba Hazretleri ser-i mübiirekini koltu.�u altına alub meşlıedinden ta tür- . 
be-i mübiirekesi olan makam-ı mahsılsına kadar -ki yarım sfia t bir 
mesafeden ibarettir- yürümeğe başladı. Bu keramet-i hahfreyi ve bu vak' 
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a·i hayret-bahşayı müşahede eyleyen ahali ve memurlar fevkal'ade 
me'yus ve mükedder oldular. Olvakt Drahor nehri Hasan Baba Haz· 
retleri'nin türbe-i şerifelerinin bulunduğu makamdan güzeran itmekde 
olduğu cihetle, yed-i mübarekiyle vaki olan bir işaret·i ruhaniyye ve 
ma'neviyyesi üzerine nehir elyevm halihazıryaki hatt·ı cereyanına rücu' 
ederek ittihaz eylediği makam-ı mübarekinde şehlden tarik-i karzar-ı 
alem-i fani ve vasıl-ı rahmet·i Yezdan! oldu. Rahmetullahi aleyhi rah· 
meten vasia". 
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5 .  Peçevi İbrahim Efendi, Tarih-i Peçevi, İstanbul 1283, 1, 355-363 : 

VE MİN KERAMATİ'L-GUZAT 

(Kesik başlı Deli Mehmed hikayesi) 

"Ol hinde Grijğal nam palankada kadı olan kimesne ala kaderi'l
bidaa bir dasitan nazın itmiş ve kendi müşahedesin yazmış. Hak hudur 
ki ol ğuzatın içinde böyle ğazller olmasa Sigetvar'a hu kadar kurb-i ci
vara ve cevanib-i erbaa kafir hisarı iken meks Ü "aram ha-husus böyle 
cenge ikdam ne mümkün idi. Dir ki : Çün palanka-i mezbı1rda vali 
Ahmed Beğ kal'ada olan mücahidinin güzidesiyle Kopuşvar fethine mü
teveccih olmuş idi. Ve ha'de'l-feth Sigetvar kurbine nüzul ve anın fet
hine dahi meşğul olmak içün mir-i miran ve ümera ve sair ğuzat-ı nusret
intima müşavere itdiler. ve lakin vakit teng ve evan-ı şita-direng olma
ğın ferağ evladır deyô. sene-i atiyeye ta'lik olunub ve müşayaa-i mir-i 
miran içlin Büdun tarafına aheng itdiler. Pes altı menzil Grijğalden 
haid düşmekle Sigetvar beği olan bi-din eşkıyasıyla vakt-i fursatdır 
deyı1 Grijğal üzerine müstevli oldı. Ayniyle ba'zı ehyatı hudur ki irad 
olunur. Ve hiye haza: 

1 İçinde baş olan kafir beğine 
Kraçin dirler idi ol laine 

2 Çıkageldi hisar üstüne bir gün 
Grijgal'e idüb kasdın diğer gün 

3 Yakındır aralık sorsan eğer bil 
Sigetvar'e .var ola bir yanın mil 

4 Haber toplarını atdık firavan 
Ki ya'ni idevüz İslam'a i'Iaıı 

5 Veli az idi ğazller be-ğayet 
Ola derdik hemaıı Hak'dan inayet 
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6 Yüz on dört adem idik anda ey can 
O demde hazır olan ehl-i iman 

7 Gelen kafir veli binden ziyade 
f 

Kimisi atlu kimisi piyade 

8 Çıkub taşraya çün yok cenge çare 
Kapuyı bağladık girdik hisare 

9 İder kafir o dem bir zimmi irsal 
Vire ile virile ya'ni Grijğal 

10 Yemin itmiş orada nar u nura 
Çelipa'ya vü İncil ü Zebur'a 

1 1  B u  minval üzre eyler ahd ü eyman 
Zarar görmeye bizden ehl-i iman 

12 Danışık eyledik ol  demde vafir 
Çıkub ceng itmeği re'y itdik ahir 

13 Aduye varmada itmezler ihmal 
Kamusı hazır oldı geldi fi'l-hal 

14 Çü hazır oldı anda cünd-i İslam 
Kapu açılmağa itdiler ikdam 

15 Kulun hem kadı idi ehl-i dine 
İmam idim mücahid zümresine 

16 Didiler kapuyı lutf idüb aç-gil 
Dahi kalbindeki havfi bırak-gil 

17 Çıkalım üşte hazır elde a'lam 
Kılalım lm ğazaya sa'y ü ikdam 

18 Didim anlara ey merdan-ı meydan 
Be-aşk-ı Şah Gazi Han Süleyma� 

19 Kulak urub biraz dinlen mekali 
Beyan idem size ben hasb-i hali 

20 Muradım sorar iseniz buradan 
Değil men' eylemek sizi ğazadan 

2 1  Feda olsun bugün ger baş ü ger can 
Hususa yarın ola İd-i Kurban 
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22 Veli budur muradım dinlen el-Hak 
Bugün Cum'a .vü Yevm-i Arafe el-Hak 



Ve bi'l-cümle didim ki bugün huccac-ı müslimin Arafat'da vesair mü'· 
minin cami'lerde münacatda bizim gibi ğuzat ve murabıtine nusrat içün 
dua itmelerinde iştibah yokdur. Münasib olan budur ki biz dahl namazı
mız eda ve gözlerimiz yaşın döküb dua idelüm ve biribirimiz ile helal
leşüb andan gidelim. Kalanlarımız ğazi ölenlerimiz şehid olub dünyada 
nam·ı nik ile mezkilr ve ukbada Habibu'lliih Aleyhisselam'ın alemi di
binde mahşur olalım didim. Fi'l-vakı' cümle ğaziler sözüme razi olub 
vakt-i zuhre değin tevakkuf itdiler. Hatta küffar vireyi söyleşürler san
mışlar. Çün namazımız itmam ve gün zevale vardığı ma'lum-ı hass u 
am oldı heman. kapuyı açub bir uğurdan çıkıldı ve iki koldan hücum 
olundı : 

23 Buların cümlesi gerçi ğazada 
İbadetde tazarru' da duada 

24 Ve Hkin içlerinde iki arif 
İkisinin de sözleri maarif 

25 Muvahhid hem musalll ol ulular 
· Nihayet nam ile anlar "deluler" 

26 Deli Mehmed biri merdane hoş-rev 
Birisine didiler Deli Husrev 

27 Buların ikisi iki kola baş 
Olub didiler atlarını şabaş 

28 Civarımızda olan ehl-i dinden 
Kıla'-ı müsliminin canibinden 

29 İşaret toplarından ol erenler 
Ulakdan fevri almışlar haberler 

3Ö Bular sür'atle kim y�ridi geldi 
Beş on ğazi idi çün zahir oldı 

31  Kopar tozlar olar geldiği yoldan 
·Tutar gün yüzini heb sağ u soldan 

32 Sanurdın nice bin atlu vü asker 
İrişdi nusrat içlin ey birader 

33 Bu hali bakdı çün kim gördi küffar 
Hezimet buldı anda çar u na-çar 

34 Yüzi tersine döndi kaçdı cümle 
l(ırardı ğiiziler itdikce hamle 
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35 Bular gelmezden evvel dinle noldı 
İki koldan ol iki ğazi sürdi 

36 İkisi dahi olmuş mest ü medhuş 
Girerler alaya gu.ya ki serhoş 

37 Savaş iderler iken ol ğazada 
Deli Mehmed şehid oldı orada 

38 Kulına bir aceb hal oldı vaki' 
Değildir vakıa Hak buna vaki' 

39 Değülem Hak bilür bu sözde kezzab 
Be-hakk-ı Mustafa vü AI ü Ashab 

40 Şehid olan delUyi gördün:ı andan 
Kesildi başı vü ayrıldı tenden 

41 Kesen kafir başın aldı eline 
Götüre ya'ni kim kendi iline 

42 Deli Husrev görüb haykırdı didi 
Ne yatarsın başını aldı gitdi 

43 Revadır canı virdin kıyma başa 
Aceb hal oldı vü özge temaşa 

44 1 şit bu hikmeti bu sırrı vü razı 
Kesük başlu şehid olan o ğazi 

45 Heman fevri yerinden durdı geldi 
Eliyle ol laini urdı çaldı 

46 Yıkıldı düşdi atdan baş elinden 
Ne baş kayusıdır kaldı yolundan 

4 7 O ğazi aldı başın düşdi yetdi 
Ne kimse gördi anı ne işitdi 

48 Görüp l;ıu hali Husrev itdi tahsin 
Çağırdı kim yüzin ağ ey celiisın 

49 işaret kıldı hem bu natüvane 
Ne halet oldığın gör ol civane 

50 Kurudum kaldım anda sanki bi-can 
Bakub bu ibrete nalan u hayran 

51 Kakıdı bana didi noldın ey can 
Ne durursın ğaza kıl ey müselman 
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52 Anın söziyle geldi bana kuvvet 
Ol esnada adıl buldı hezimet 

53 İrişdi ceng iderken vakt-i ahşam 
Dağıtdı rezm yüzine saçların şanı 

54 Münadi göricek kıldı nidayı 
Gelin avdet idin deyu sadayı 

55 Kamılmız döndük ve geldik hisare 
Kimi mecruh kimisi pare pare 

56 Şehid olanları saydık çü ol dem 
Şehid olmuş o gün on dokuz adl'.m 

5 7 Sayıldı katl olan küffar-ı füccar 
Kalan altmış dört laşe vü murdar 

58 Götürmüşler dahi bir nice leşler 
İdüb ğayret yerinde komamışlar 

59 Bir iş katmadık anda aralığa 
Şehidleri getürdük ortalığa 

60 Hususa ol civan-ı sabık ey yar 
Ne yüzden oldı dinle ey vefadar 

61 Varıcak başını bulduk yanında 
Kesilmiş şöyle yatur koltuğunda 

. 

62 Getürdük dahi defo itdirdik ol an 
Namazını kılub okundı Kur'an 

63 Gider işlü işine çün halaık 
Kalub zahirde benden bir de Halık 

64 Ki gördüm kabr içinde hub ü mahbub 
Misal-i Hur-i cennet belki merğub 

65 Gelüb öpdi ve kocdı ol civanı 
Görüb ayne'l·yakin bu benden anı 

66 Mekabir �öyle rftşen oldı oldem 
Münevver oldı nurundan bu alem 

1 
67 Geçüb kendimden olmamışam agah 

Beni benlikden almış ol yüzi malı 

68 Gelür yoldaşlarımın ba'zısı dir 
Kaparlar kapuyı gel içerü gir 
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69 O dem girdim hisara sanki serhoş 
Gehi sakin gehi kılurdı medhuş 

70 Giderken kal'a içre bu kemine 
Yolum uğradı Husrev menziline 

71 Şehid olana kim ağlar kim anlar 
Ol atın kaşıyub türkicik ırlar 

72 Çağırdım taşradan çün bildi ol dem 
Didim lebbeyk eya sultan-ı alem 

73 Dahi ben dimedin ahvalin anın 
Didi gördün mi zevkın ol civanın 

74 Didim gördüm hakikat ol civanı 
Buradan siz de gördünüz mı anı 

75 Buiarın böyle hali didi çokdur 
Bilirsin gözlüye hod gizlü yokdur 

76 Muhassal kalmadı sabrım buraya 
Harabati olub düşdüm oraya 

77 Kalub şliride kulında bu halet 
İderdim daima kabrin ziyaret 

78 Ne hacet dilesem olurdı hasıl 
Muradata olurdum anda vasıl 

79 Çü derya sığmadı ahir sefüle 
Getürdiim akıbet bu hali kale 

80 o halet ben kulından oldu zail 
Kesafet doldı kalbe oldı hail 

81 Dahi görünmez oldı bana ol can 
Peşimanım peşimanım peşiman 

82 Tutub bir gün giderken deng ü hayran 
Deli Husrev kılurmış anda seyran 

83 Elinde yay ü okı vardı hem kez 
Çeküb arkama hoş urdıydı bir kez 

84 Didi ey ebleh ü ahmak delişmen 
Cihanda kendi kendisine düşmen 

85 Niye arz eyledin halka bu hali 
Gidüb halin kalasın şöyle hali 
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86 Tevakkuf eylesen olurdı elbet 
Bum keşf itmeğe sana icazet 

87 Didim lfı.tf eyle sen ey nik girdar 
Bu ğaflet uyhusından eyle bidar 

88 Ne hikmetdir bu ahval ü hu halet 
Temama kapladı heni mehabet 

89 Benimle senden özgeler görür mi 
Bu ahvali dahi kimse hilür mi 

· 90 Didi bir dahi vardır lakin ol can 
Görünmez herkese san Ab-ı Hayvan 

91 İkimiz görmeğe hudur işaret 
Şehadet müjdesidir ki beşaret 

92 Anın her sözi virdi bana hayret 
Vell yakdı derfmım nar-ı ğayret 

93 Perişan ü müşevveş oldı halim 
Ne durmağa oturmağa mecalim 

94 Be-ğayet olmuşam mecnun ü şeyda 
Yine evvelki hal olunca peyda 

95 İlahi kıl tebeddül öyle hale 
Heman terğib içün yazdım mekale 

/ 
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6 .  E. Henri Carnoy - Jean Nicôlaides, Traditions Populaires de l'Asie 
Mineure (Les Litteratures Populaires de Toutes les Nations, tome : 
XXVIII), Paris 1889, ss. 127-143. 

SİHİRLİ KAFA 

"Boğaziçi'ne yakın bir yerde inşa edilmiş fakir bir evde iki kızıyla 
birlikte bir kadıncağız yaşıyordu. İki kız müslüman kadınlar için peçe 
imal ediyorlar, anneleri de her sabah erkenden kalkıp gece imal edilen 
hu peçeleri İstanbul pazarında satmağa götürüyordu. Kazandığı parayla 
yiyecek ve öteberi alıp kızlarının yanına dönüyordu. 

Bir sabah kadıncağız her zamanki adeti gibi, erkenden kalktı ve 
sessizce İstanbul yoluna koyuldu. Haliç köprüsüne ulaştı. Tam köprüye 
ayak basıyordu ki, bir insan kafasına çarptı. Bir idam mahkumunun 
kafası olduğunu düşündü. Tam bu sırada bir ses duydu: 

- Anneciğim, beni beraber götür, beni yanma al! Evine götür! 
Ses kafadan geliyordu. Kadıncağız şaşkınlık ve dehşetten donakaldı. 
Konuşan bir mahkum kafası! Asla böyle bir şeyden konuşulduğunu duy
mamıştı. Şehre doğru yoluna devama cesaret edemiyerek köyüne doğru 
kaçtı. Fakat kesik baş sıçrayarak, raksederek, yuvarlanarak onu takibe 
koyulmuştu ve durmadan ağlayan kadının peşinden koşturuyordu! 
Kadıncağız evinin kapısını kapamağa fırsat bulamadan Kafa içeri daldı 
ve gidip ocağın yanına yerleşti. 

Dul kadının evinde kimse bütün gün ağzına birşey koymadı. Kadın
cağız peçelerini satamadığı için, yiyecek bir şey de getirememişti. Hepsi 
üzgündü ve sebep olduğu bu durumdan dolayı sanki sihirli kafayı yürek
ten lanetliyorlardı. 

Bu durum Kafa'yı hayrette bırakmışa benziyordu. Birden sordu: 

- Anneciğim, sizin evde yemek yenmez mi ? Geldiğimden bu yana 
kimsenin bir şey yediğini görmedim. 
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Hayır! Yemek yemiyoruz! 

Peki neden ihtiyarcağız ? 

Yiyecek alacak paramız yok! 

Diğer günler de yemek yemiyor muydunuz ? 

Yiyorduk; zira her sabah, kızlarımın dokuduğu peçeleri satma· 
ğa İstanbul'a gıdiyordum. Oysa bu sabah köprüyü geçemedim ve yi
yeceksiz döndüm. 

O halde sıkıntınızın sebebi benim. 

Şüphesiz! 

Pekala! Size çok para vermek isterim. Bu akşam, tam gece ya· 
rısı olunca, Galata Köprüsü'ne, bana rastladığın yere gideceksin. Bü
tün gücünle üç defa "Ahmed! Ahmed! Ahmed!" diye bağıracaksın. O 
zaman önüne bir zenci çıkacak. Ona şöyle diyeceksin: "Efendin Kesik
BaŞ, sandığı açmanı ve içindeki yeşil keseyi bana vermeni emrediyor". 

- Peki efendim, bu gece belirtilen yere gideceğim. 

Aynı akşam, gece yarısı olduğunda, yaşlı kadın kalktı ve İstanbul 
istikametinde yola koyuldu. Sihirli Kafa'ya rastladığı yere ulaştı. Kafa' 
nın emirlerine uygun olarak üç defa "Ahmed!" diye haykırdı. Hemen 
oracıkta korkunç görünüşlü, dev gibi bir zenci beliriverdi : 

Ne istiyorsun benden ? diye sordu . 

- Efendin Kesik-Baş sandığı açmanı ve içindeki yeşil keseyi hana 
vermeni emrediyor. 

Zenci : 

- Başüstüne! Biraz bekle ihtiyar! diye cevap verdi ve anında 
kaybolup elinde ağzına kadar mecidiye dolu yeşil bir kese olduğu halde 
geri döndü. Bu zenginliği seyreden kadıncağızın gösterdiği sevinç her
halde · kolayca tahmin edilebilir. 

Ev, o civarın en güzel evlerinden biri olacak şekilde tamir edildi. 
Kızlar güzel elbiseler satın aldılar. İhtiyar kadın peçe satmayı bıraktı. 
Ama sonunda da para tükendi. Lakin Kafa hu defa da imdada yetişti. 
Kadına yine aynı yere gidip hu defa da üç kere "Mehmed! Mehmed! 
Mehmed!" diye bağırmasını, karşısına çıkacak zenciye çekmeceyi açıp 
içindeki kırmızı keseyi getirmesini emretmesini söyledi. Kadın dediğini 
aynen yaptı ve biraz sonra zenci yine para dolu kırmızı keseyi kadına 
verdi. 
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Bu defa eski evi kadına yetmez oldu. Daha güzel ve zengin bir ev 
yaptırdı. Elişi birinci sınıf mobilyalarla bütün odaları döşedi. Kızlar da 
artık kıymetli taşlarla süslü elbiseler giynıeğe başladılar. Nihayet kom
şular, vaktiyle o kadar fakir bir durumda bulunan hu komşularını böyle 
birden bire en zenginlerden bile daha zengin olmuş görünce hayretten 
şaşkın a döndüler. Fakat kimse bu servetin menşeinin Kesik-Baş oldu 
ğunu bilmiyordu. 

Kesik-Baş ocağın yanında her zamanki yerinde duruyordu. Birgün 
ihtiyar kadına: 

- Kadıncağız, dedi, İstanbul'a gideceksin ve sultanın kızını evlen
mek üzere bana isteyeceksin. 

Ne diyeceğini şaşıran kadıncağız: 

- Fakat : . .  ben nasıl bir padişahın kızını istemeye gidebilirim ? 
Hepsinden önemlisi, kızı bir Kesik-Baş için istediğimi nasıl söyleyebili· 
rim ? Sonra benim deli olduğumu sanırlar, saraydan kovarlar ve çocuklar 
beni deli diye taşa tutar. 

- Sana git diyorum, o kızı istiyorum! 

Sonunda kadıncağız velinimetinin istediği bu hizmeti görmeyi red· 
dedemedi. Ertesi gün en güzel elbiselerini giyip İstanbul'a, sultanın sa· 
rayına gitti. 

(Masalın bundan sonrası tıpkı "Aliieddin'in Sihirli Lambası" masa· 
lında olduğu gibi cereyan eder. Sultan teklifi önce kabul etmezse de, 
sonra, isteklerini yerine getirirlerse kızını vereceğini söyler. Normal 
olarak hiç bir insanın yapamıyacağı şeyleri istemesine rağmen Kesik· 
Baş sultanın her dediğini anında yerine getirir. O kadar ki, sultan kızı 
vermekten başka çare göremez. Kız ise kaderine razı olduğunu ve bir 
Kesik-Baş'la evlenmeyi kabıi.I ettiğini bildirir) . 

Nihayet yeni evliler odalarına çekilirler. Kapı kapanır kapanmaz, 
gelinin gözleri önünde, Kesik-Baş derhal yakışıklı, genç bir şehzade ha· 
lini alıverir. Kız şaşırarak: 

- Ah efendim! der, bu gördüğüm siz misiniz ? 

Şehzade: 

- Evet sevgili karıcığım! der, elbette benim. Fena bir peri beni bu 
kılığa. sokmuştu. Fakat senin için ben daima bu gördüğün gibi olaca
ğım. 
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Burada genç kadının duyduğu saadeti tahmin etmek zor değildir. 

Şehzade devam eder: 

- Şimdi beni iyi dinle sevgilim! Gündüzleri hep böyle Kesik-Baş 
olarak kalacağım. Ama ne olursa olsun hundan kimseye hahsetmeye
ceksin. Şayet hahsedersen, hu bahçe, bu saray, hizmetkarlar ve ben da
hil herşey hemen o anda kayboluveririz. 

O zaman seni hiç göremez miyim ? 

Hayır! Ancak bir şartla beni görebilirsin. Ayağına demir çarık 
eline demir asa alıp heni aramak üzere yola çıkarsın. Bunlardan üçer 
tane eskittikten sonra ancak bana ulaşabilirsin. O zaman da beni ölü 
olarak bulacaksın. Diriltebilmen için bir Jıçı dolusu gözyaşı dökmen ge
rekecek. 

- Oh şehzadem! Bu sırrı asla kimseye söylemeyeceğim. Bana 
inanabilirsin . 

. Ama kız sözünde duramadı ve her şey şehzadenin dediği gibi oldu. 
Genç kadının annesi, Hanım Sultan, zaman zaman, bedbaht sandığı kı
zını teselliye geliyor, lakin onu hep mesut görüyordu. Bundan şüphe
lendi. Sonunda uğraşıp kızından sırrı öğrendi. Kız sırrı söyler söyle
mez, pencereden altın bir kanaryanın uçup gittiği görüldü. Genç kadın 
hunu farkedince hatasını anladı ama, şehzadenin dediği gibi her şey 
kayboluverdi. 

Genç kadın· günlerce ağladı; sonra kocasının söylediklerini hatırla
dı. Derhal üç demir çarık, üç demir asa yaptırarak onu aramak üzere 
yola koyuldu. (Bundan sonraki olaylar yine "Alaeddin'in Sihirli Lam
hası'ndaki gibi cereyan eder. Genç kadın kocasını bulur, onu diriltir ve 
beraberce mesut yaşamaya devam ederler). 

\ 
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E K 1 1 1 

Eskiçağ ve Hıristiyanlık Dönemine Ait Metinler 





1 .  Melusine, Recueil de Mythologie (Litterature Populaire, Traditions 
et Usages), Paris 1890-1891, V,. 203. 

BİR EPİDAUROS KİTABESİ* 

(Esculape'nin Ameliyatı) 

"Trezen'li Aristagora. Onun vücudunda solucan vardı. Trezen'deki 
Eculape mabedinin mihrabında yatıp uyudu ve bir rüya gördü. Öyle 
geldi ki, Tanrı (Esculape) nın bulunmadığı bir sırada (Tanrı Epidauros'a 
gitmişti), onun çocukları (rahipler) başını kesmişlerdi. Fakat onu yerine 
koyamadıklarından, aralarından birini, gelmesini rica etmek üzere Es
culape 'ye yolladılar. o aralık gün doğdu ve rahip kadının başının ger
çekten vücudundan ayrılmış bulunduğunu farketti. Müteakip gece Aris
tagora yine bir rüya gördü. Kendisine öyle geldi ki, Epidauros'dan gel
miş olan olan Tanrı, kesik başını boynu üstüne koyuyor, karnını yararak 
solucanı çıkardıktan sonra tekrar dikiyordu. Ve uyandığında iyileşmiş 
olduğunu gördü . . . .  " .  

* B u  kitabe, M.Ö. 111 .  yüzyılda Yunanistan'da Epidauros'ta inşa edile.n Esculape mabe

dine aittir. Yukardaki metin, kitabenin gösterilen yerde O. Crusius t9rafından yayınlanan Fran· 

sızca çevirisindec elde edilmiştir. 
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2 .  Kitab-ı Mukaddes (İncil), Matta, XIV /1-21 ,  (İstanbul 1949). 

HZ. Y AHY A'NIN BAŞININ KESİLMESİ 

" Çünkü Hirodes Y ahya'yı tutmuştu ve kardeşi Filippus'un 
karısı Hirodias 'tan ötürü onu bağlayıp zindana atmıştı . . . . . Ve Hirodes 
Yahya'yı öldürmek istedi ise de, halktan korktu; Çünkü onlar Yahya'yı 
bir peygamber olarak tanıyorlardı. Fakat Hirodias'ın kızı ortada oynadı 
ve Hirodes'in hoşuna gitti. Bunun üzerine her ne isterse vereceğini ahde
dip ona vadetti. Ve kız anası tarafından kışkırtılmış olarak dedi : Bana 

Vaftizci Yahya'nın başını bir tepsi içinde ver. İmdi kral kederlendi; 
fakat andları ve kendisiyle beraber sofrada oturanlardan ötürü verilsin 
diye emretti. Ve gönderip zindanda Yahya'nın başını kestirdi. Ve onun 
başı bir tepsi içinde getirildi, kıza verildi. O da anasına götürdü. Yahya' 
nın şakirdleri gelip cesedi kaldırdılar . . . .  " . 
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3 .  Jacque de Voragine, La Legende Doree, Paris 1960, 2 .  bs., il, 277: 

SAINT DENIS 

"(Saint Denis ve iki arkadaşı Merkür'e tapan putperestleri Hz. İsa' 
ya inanmaya davet ederler. Fakat putperesteler şiddetle karşı koyup 
kendilerini yakalayarak ellerini bağlarlar) . . . .  Merkür putunun önünde, 
bir halta darbesiyle, Teslis'in bu üç azizinin başları kesildi. Saint Denis' 
nin vücudu hemen ayağa kalktı ve bir meleğin kılavuzluğunda, önünde 
semavi bir nur olduğu halde, kesilmiş başını ellerine aldı ; Şehitler Tepesi 
denilen yerden, Allah'ın, inayetiyle bugün vücudunun dinlenmesi için 
seçtiği yere kadar iki mi�lik bir mesafeyi aşarak geldi . . . .  " * .  

* Rugün Paris"teki meşhur Notre-Dame Kilisesi'nin ana giriş kapisı üzerindeki heykellcr 

arasında, Saint Denis'nin başı koltuğunda bir heykeli yer almaktadır. 
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E K L E R 
B) LİSTELER VE HARİTALAR 





LİSTE : 1 

TÜRKİYE'DE BAZI KESİK BAŞ TÜRBELERİ 

Yeri 

Ahlat (Van) 
Akdağmadeni (Yozgat) 
Akşehir (Konya · 

Ankara 
,, 

Antakya 
Cizre (Mardin) 
Çorum 
Divriği (Sivas) 
Erzincan 
Eskişehir 
Gaziantep 
Hasankale (Erzurum) 
İskilip (Çorum) 
İsparta 
İznik 

" 

Konya 
Sakçagözü 
Seyitgazi (Eskişehir) 
Sinop 
Sivas 
Trabzon 
Turhal (Tokat) 
Van 

Adı 

Tesbit edilemedi 
Muş alim 
Tesbit edilemedi 

,, " 

Hüseyin Gazi 
Habib-i Neccar 
Mevlid'deki Kesik-Baş 
Suheyb-i Rfımi, Ubeydi Gazi 
Hüseyin Gazi 
Seydi Sultan 
!Vlevlid'deki Kesik-Baş 
Karaçomak 
Hasan Dede 
Tesbit edilemedi 
Kesik Baş Gazi 
Eşref-i Rumi, 
Abdülvahhab Gazi 
Tesbit edilemedi 
"'\fevlid'deki Kesik-Baş 
Tesbit edilemedi 
Seyyid Bilal 
Mevlid'deki Kesik-Baş 
Teshit edilemedi 

" " 

" " 
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LİSTE 2 

YUNANİSTAN VE YUGOSLA VYA'DA BAZI 
KESİK BAŞ TÜRBELERİ 

Yeri 

Seli'inik 
Florina 
Banyaluka 
Crmnyan (Makedonya) 
Dalordova (Kumanova) 
Kaçanik 
Leskofça 
Manastır 
Mitroviça 
Novakoy (Makedonya) 
Ohri 
Prizren 
Ragoçitsa (Gilan) 
Ulçin 
Vranya (Makedonya) 
Yakova (Makedonya) 
Yenipazar 
Zvornik 
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Memleketi 

Yunanistan 
" 

Yugoslavya 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

Adı 

Tesbit edilemedi 
Kirli Baba 
Tesbit edilemedi 

" 

" " 

Gazi Mahmud Beğ 
Tesbit edilemedi 

" " 

Gül Baba 
Tesbit edilemedi 

" " 

Ömer Baba 
Tesbit edilemedi 

" " 

Şeyh Süleyman 
Tesbit edilemedi 

" " 

" " 



R E S İ M L E R  









Resim 1. Diyarbakır-Çayönü'nde kesik başların bulunduğu binanın üstten görünüşü. 
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Resim 2 
Çayönü'nde bulunan kafataslarından birinin yandan görünüşü 
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Resim 3, 4. Çayönü'nde bulunm bazı kafateslannıf' değişik görünüşleri (Resim: 1, 2, 3, ve 4 

teki fotoğraflar Antropolog Prof. Dr. Metin Özbek'in adı geçen makalesinde daha önre yaym

lanmıştır. Burada kendisinin izniy!e yeniden kullanılmıştır). 
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lh•i"ı 5. H,ırr.ın'da Sabiiler devrine 3it bir � ap1 !..alıntısı (Fotoğraf: c\. Y a�ar Ocak). 

He,im 6. Harruıı'dn İ bnü'n-1\edim ve ed-Dımaşki'nin bahsettikleri mabedin dış görlinüşü 
( Fotoğraf: A. Yaşar Ocak). 



Resim 7. Harran mabedinden bir görünüş (Fotoğraf: A. Yaşar Ocak). 

Resim 8. Harran mabedinden bir başka görünüş (Fotoğraf: A. Yaşar Ocak). 
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- A -

Abdülmelik (Emevi halifesi) 44 

Abdülvahhab Gazi 19 
Adana 15, 35 
Adem (Hz.) 29 
Afrika 52 

Ahmed Beğ (Grijgal komutanı) 25 

Ahmet!':aley va, Y.S. 9 
Akdağmadeni, 20 

Alaeddin Çelebi 31 

Alaeddin'in Sihirli Lambası 35 
Ali (Hz.), 12, 13-16, 27, 29, 30 

Aliyyüddin, 12 

Almanya 54 

Alıındağ'ın Padişahı 33 
Amasya 43 

İNDEKS 

Ay Tanrısı (Harran) 58 

Aya Yorgi 15 
Ayasofya (Trabzon) 21 

Ayıntab, bk. Gaziantep 

- B 

Bağdad, 24, 26, 27 

Bahaeddin Veled 30 

Balıkçı ve Cin 60 
Balkan Türkleri 15 

Balkan memleketleri 48 
Balkanlar 8-1 1, 37, 40-42, 63, 64 

Balkanlar Türk folkloru 10, 16 

Baniça 46 
Başkurtlar 11, 63 

Batı Avrupa 10, 42, 44, 46 

Battal Gazi 19 

Anadolu 8, 9, 11,  12, 16, 17, 37, 40-42, 51, 53, Bayraklı Dede 19 

55,  57,  61,  62,  63, 64 
Anadolu efsaneleri 12 

Anadolu Selçuklulan, 37,  61 

Anadolu Türk folkloru, 10, ll, 16, 37, 49 

Anadolu Türkleri, 15, 61 
Ankara 19, 21 

Antakya 17 

Antalya 17 

Antiller 52 

Araplar 16, 37 

Arnavutlar 45 

Arnavutluk 22, 41 
Asiye (Hz.) 28, 30 
Asya I l  
Aşık Paşa 31, 32, 38, 65 
Aşık Seyrani 31 

Athos Tepesi 48 

Aveyron (Fransa) 50 

Avusturya 22 

Ay Mabedi (Harran) 58 

Bektaşi tarikatı 30 

Binbir Gece Masalları 59, 60 

Binkoç köyü 20 

Birinci Kosova Savaşı 23, 41 

Bizanslılar 20 
Borneo 52 

Bozok 35 

Bulgaristan 22, 41, 44 

Büyük Okyanus 52 

-. C 

Cafer Tayyar (Hz.) 29 

Camelot Şatosu 46 

Cebrail Aleyhisselam 14 
Ciğer Baba 32, 33 
Ciopinski, Jan 9, 15 
Cizre IS 

Çalışkan köyü 20 

Çapanoğlu 35, 38 

- Ç -
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Çapanoğullan 35 

Çayönü 55, 57 

Çayönü kazısı 54 

Çayönü Tepesi 53 

Çorum 1 8  

Dasiıan-ı Ejderha 1 1  

Dasiıan-ı lbrahim 1 1  

D -

Dasiıan-ı Kesik-Baş 9, 1 1-15, 38, 39, 63, 65 

Delehaye, Hippolyte 47 
Deli Hüsrev 25, 26 

Deli Mehmed 25, 26 

Deny, Jean 8, 46 

Derıli Kaval 35, 38, 65 

Dev, 13-16 

Dımaşki 57 

Dicıionnaire des Symbollls 50 
Dini destanlar 1 1  

Divriği 1 9  

Diyarbakır 53 

Doğu Akdeniz 55, 57 

Doğu Avrupa 1 0, 37, 42, 44, 48, 49, 64 
Doğu Avrupa folkloru 41 

Doğu Avrupa ülkeleri 41 

Duban (Hekim), 60,  61 

Düldül 14 

Ebllbekir (Hz.) 13 

EbU Seyfeyn 27 

E -

Ebfı Ubeyde b. Cerrah 17 

Ebfı Yusuf Eyşa' el-Katli 58 

Eflak 48 
Eflatun 50 

Ekşisu 46 

Eliade, Mircea 54, 55, 57 

EmevUer 28, 44 

Endonezya 52 

Epidauros 56 
Erde! 48 

Ergani 53 

Ergenekon Destanı 63 

Erzincan 20 

Esculape (Tanrı) 56, 63 
Esculape efsaneleri 5 7 
Esculpe mabedi 56 
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Euryrlike 55,  56 

Evliya Çelebi 19 

Filippus 42 

Filistin 42 
Florina 22, 23, 46 

- F -

Fatıma (Hz.) 30, 28 
Fatımatü'z-Zehra, bk.

, 
Hz. Fatıma 

Fatih Sultan MehmeJ 21 

Fransa 50, 54 

Frigya 55 
Frigyayılar 55,  59 

- G -

Galata Köprüsü 34 

Gazi Y akup Beğ 22 

Gaziantep 16, 1 8  
Genç Osman 26, 27 

Genç Osman Destanı 26, 63 

Gordlevski 8 

Göç Destanı 63 

Grijgal Kalesi 25 
Grije;al Kalesi Deftlanı 24, 25 

Gül Baba 23 

Güney Amerika 52 
Güney-Doğu Anadolu 16 
Güney Galya 51 

- H -

Habib-i Neccar 17, 38, 40 
Hacer (Hz.), 30 

Hacı Bektaş-ı Veli, 30, 31, 38 

Haçlı Seferleri 51 

Hadlcetü'l-Kübra 28 

Hagios Georgios 1 5  

Halep 29 

Hamza (Hz.) 29 

Harran 57, 58, 60, 61, 65 

Harran Sahilleri 57, 59, 61 
Harranlılar 57, 61 
Harım (Hz.) 29 

Hasan (Hz.) 29 
Hasan Keşfi Efendi 32, 33, 39 

Hayali Beğ 31 

Hellenistik devir 4 7 
Herkül 55 



Hıdırlık (Çorum) 18 

Hıristiyanlar 44 

Hıristiyanlık 30, 5 7 

Hızır Meyhisselam 32, 38 

Hiktiye-i Deve 1 1  

Hiktiye·i Geyik 1 1  

H iktiye-i Göğercin 1 1  

Hiktiye·i Kesik-Ba�. bk. Dtisiıtin-ı Kesik-Baş 

Hippys 56, 57 

Hirodias 42, 43, 45 

Hisıoire de la Decapiıation 1 O 
Hugues de Pairaud 52 

Hüseyin (Hz.) 17, 27, 28, 29, 31, 38, 60, 61 ,  64 

Hüseyin Gazi 1 9  

- I - 1 -

lğımbat Tepesi 19 
İbnü'l-Cevzi 57 
İbnü'n-Nedim 57, 58 
İbrahim (Hz.) 30 
lncil 42, 45, 63 
İngilizler 46 
İngiltere 46, 54 
İran dinleri 5 7 
İrlandalılar 51 
İsa (Hz.) 45,  47 
İshak (Hz.) 29 
İsmail (Hz.) 29 
İsmail-i Mijşuki (Oğlan Şeyh) 32, 39 
lsm-i Azam Duası 13, 14 
İsrail 54 
İstanbul 1 7, 33, 34, 44 
İsveç 54 
İznik 1 8  

- J -

Jan Vladimir (Bulgar kralı) 45 
Jeriko "  köyü (İsrail) 54 
Jivaroslar 52 

- K -

Kahramanlık destanları 24 

Kal'a-i Zerrin 13  

Kalliope 55 

Karabey 35 
Karadeniz 17 

Karaçomak 18  

Karaçomak köyü 18 

Karaman 27 

Karayibler 52 

Katolik Kilisesi 43 

Kayalar Mevkii 32 

Kayıkçı Kul Mustafa 25, 26, 27 

Kazaklar 11 
Kazan 63 

Keltler 51 

Kerbela 28, 60, 64 

Kerbela hadisesi 27 

el-Keşf an Meztihibi'l-Harntiniyyin 58 

Kesik-Baş, (Mevlid'deki) 13, 14, 15' 

Kesik-Baş (Masaldaki) 34, 35 

Kesik-Baş (Templier'lerdeki) 51 

Kesikbaş esanesi 20, 22 

Kesikbaş efsaneleri 9 

Kesikbaş ·Gazi 2 1  
Kesikbaş kültü 50, 57, 58, 5 9  61,  65 

Kesikbaş motifi 8, 1 6, 22, 24, 27, 33, 41, 63, 64 
Kesikbaş rivayetleri 1 1  

Kesikbaş Türbesi 2 2  
Kesikbaş Türbesi (Ankara) 2 1  
Kesikhaş Türbesi (İsparta) 2 1  

Kesikhaş Türbesi (Konya) 2 1  

Kesikhaş Türbesi, {Prizren) 24 

Kesikbaş türbeleri 62 

Kesikhaşlı destanlar 49 
Kesikbaşlı efsaneler 49 

Kesikhaşlı kahramanlar 1 6  

Kethüda Ali 1 2  
Khawam, Rene 60 

Kırım 63 

Kırım Türkleri 1 1  
Kirdeci Ali 1 2, 1 3  
Kirli Baha 23, 46 

Kirli Derbend 23, 46 

Kiıabu'l-Fihrisı 58 
Kocatürk, Y. Mahir 9, 10 
Kongo 52 
Konuşan kesikbaş motifi 31 

Konya 21 

Kopuşvar plankası 25 

Kosova 42 ' 

Kosta I.era (Arnavut kralı) 46 
Köprülü, Fuad 11 ,  1 6  

Kral Arthur 46 
Kral Arthur ve Yuvarlak Masa .'fövnlyeleri 46 

Kral Hirodes 42, 43, 45 
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Kral Kuşobar (Kelt kralı) 51 

Kral Midas 55 

Kraçin (Sigetvar kalesi komutanı) 25 

Kudüs 43 

Kur'an·• Kerim 57, 61 

Kilfe 28 

- L -

Lityerses 55, 57, 63 

- M -

Macaristan 22, 25, 41 

Maenadlar 56 
Makdisi 57 

Malezya 52 

Manas Destanı 63 
Manastır 32 
Manastırlı Mebmed Tevfik 32 
Marcien (Roma imparatoru) 43 

Mardin 15 

Marquise adalan 52 

Matta (Mathieu) 42 

Mazon, Andre 44 

Medine 14 

Merkür (Taun) 47 
Meryem (Hz.) 28, 30 
Mescid-i Nebevi 1 3  
Meteora 48 

Mevlana 30, 31,  38 

Mevlid 1 1  
Mezopotamya 54 
Mezopotamya dinleri 57 
Miloş Obiliç 23, 41. 42 

Mitroviça 23 

Modon 48 

Molla Liltfi 32, 38, 39 

Montpellier 52 

Muğla 36, 39 

Muhammed (Hz.) 12-15, 18, 27, 29, 6 1  
Murad (I) 23, 4 1  

Murad (iV) 26, 32, 33 
Musa (Hz.) 29 
Musalar (müzik perileri) 55, 56 

Musevilik 57 

Muşalim kalesi 20 
Muşlu Ali 20 
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Necip 35 

Nuh (Hz.) 29 

Nur dağları 1 8  

N 

- 0 -

Oğuz Destanı 63 

Oletsniski 8 

Orpheus 55-57, 63 
Orta Asya 8, 63 

Orta Doğn 15 

Ortodoks Kilisesi 4 3 

Osman (Hz.) 13 

Osmanlılar 22,  37,  49 

- Ö -

Ömer (Hz.) 13, 1 1 7  
Ömer Baba 24 
Ömer b. Abdülaziz 1 7 
Ömer Seyfeddin 24 

Önder, Mehmet 9 

Özdemir, Fuat 9, 10, 12  

Özbek, Metin 54  

- P -

Pantocrator Manastırı 48 
Papouslar 52 
Pir Sefa 18 

Plana, Şefket 9, 43 
Polinezya 52 
Pradel Mağarası (Fransa) 50 
Prens Constantin Brancoweanu 48 
Prizren 24 

Radloff, W. 1 1  

Raguza 48 

Rogaçitsa 24 

Rogaçitsa köyü 23 
Romanya 41, 48 

- R -

Rum Meliki ve Hekim Duban Masalı 60, 61 .  65 
Rumeli 22, 42, 49 
Rumeli Hisarı 32 
Rumeli Türk folkloru 37 
Rumlar 17 



Sabbalar 57 

Sabiiler 57-59. 60 

Sabiilik 59 

Saint Anastasie 48 

Saint Bessarion 48 

Saint Blaise 48 

Saint Denis 47 

- S -

Saint Georges, bk. Aya Y orgi 
Saint Gregoire Bogoslov 48 

Saint Haralamb 48 

Saint Mikhail Sinadski 48 

Saint Spiridon 48 

Saint Thomas 44 
Sakaoğlu, Saim 9 

Sakçagözü 16 

Sarayevo 33 
Sıire (Hz.) 30 
Selanik 46 

Selçuklular 21 

Seydi Sultan 20 

Seyidoi':lu, Bilge 9 

Seyyid Bilal Türbesi 17  
Sigetvar Kalesi 25 

Sihirli Kafa Masalı 34, 38. 645 

Sinop 1 7  
Sivas 16, 19, 44 
Sir Gawaine 46 
Slatina Manastırı 48 
Smirnov 8 
Stahl, Paul-Henri 10, 33, 42, 48, 64 
Strasbourg Üniversitesi 

.Suub-u Rftmi (Suheyb-i Rftmi) 18 

Suriye 16, 54 

Sünni müslümanlar 27 

- Ş -

Şahinova köyü 24 

Şam 28, 29, 44, 61 

Şehitler Tepesi 4 7 
Şemseddin ed-Dımaşki, bk. Dımaşki 
Şems-i Tebrizi 30, 31,  38, 39 

Şeyh Abdullah 39 
Şeyhülislam İbn Kemal 32 
Şii-Alevi müslümanlar 28, 30 
Şii müslümanlar 27 

Şimr 28, 29 

Şimanova, Lydia 44 

� T -

Taberi 57 
Taınışvari İbrahim Naimüddin 22 

Tarih-i Peçevi 24 

Tatar dialektleri 10 
Taylafer de Genes 51 

Tebriz 30, 38 

Templier tarikatı 51 

Thompson, Stith 49 

Tokat 20 

Trabzon 21 
Trakya 55 

Trakya prensi Oigaros 55 

Turhal 20, 39,  40 

Türk destanları 9, 1 5  
Türk edebiyatı 24 
Türk efsaneleri 8, 9, 1 2  

Türk evliya menkabeleri 27 
Türk foklorn 24, 41, 48, 49, 63 

Türk halk edebiyatı 9, 1 1  

Türk şiveleri 1 1  

TÜrk Yazı Dilleri ve "Kesik Baş Kitabı" Eseri 
Ü zerine Bir l nceleme 1 O 

Türk zümreleri 1 1  
Türkiye 9 ,  15, 6 

Türkler, pek çok yerde 

- U -

Ulster muharipleri 51 

Utarid (Merkür) 58 

- Ü -

Übüdü Gazi bk. Ubeydullah b. Cahş 
Ümeyye Camii 44 ' 

Üzeyir 29 

- V -

Vaftizci Yahya, bk. Hz. Yahya 
V aux, Carra de, 

- Y -

Yahya 45 
Yahya (Yahudi) 61 
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Yahya (Hz.) 30, 42-45, 57, 61, 63, 64 
Yahya-yı Şehid 61 
Yedi Kesikbaşlı Şehid 33 
Yeni Gine 52 
Yeşil Şövalye 46, 4 7 · 
Yeşilyurt (Muğla) 36, 39 
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Yozgat 20 
Yugoslavya 22, 41 
Yunanistan 22, 41, 56, 57 

- Z -

Zülfikar 14 



Yayın No 

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü'nün 

YAYINLARINDAN MEVCUT OLANLAR 

KİTAPLAR-! 

SERİ - A  

36 . Milletlerarası Birinci Kıbrıs Tetkikleri Kongresi, (14-19 Nisan 
1969) Tükk Heyeti Tebliğleri. Ankara 1971,  Ayyıldız Matbaası 
A. Ş. X X + 368 s. + indeks, 19 pafta, 500 TL. 

ıı . T.K.A.E., Cumhuriyetin 50. Yılına Armağan, Ankara 1973. Ay
yıldız Matbaası A.Ş., 228 s., 400 TL. 

42 . Dr. Mubahat KÜTıı_KOGLU, Osmanlı-İngiliz İktisadi Müna
sebetleri I (1580-183B) .  Ankara 1974, Ayyıldız Matbaası A.Ş., 150 
c. ,  300 TL. 

45 . İlmi Heyet, Türk Dünyası El Kitabı, Ankara, 1976, Ayyıldız 
Matbaası A.Ş., 1452 s., 1 harita 280.-320-360 TL. (Tükenmiştir). 
(İkinci baskısı hazırlanıyor.) 

47 . Prof. Dr. Reşit Rahmeti ARAT, Kutadgu-Bilig indeksi. İstanbul 
1977, 565 s., 1 .000 TL. 

48 . 'Doç.Dr. Şiikrü ELÇİN, Anadolu Köy Orta Oyunları (Köy Tiyatro
su), 2 .  basılış Ankara, 1977, Ayyıldız Matbaası A.Ş., 111 s., 300 
TL.) 

57 . Dr. Ramazan ŞEŞEN, fsliim Coğrafyacılarına Göre Türkler ve Türk 
Ülkeleri. Ankara, 1985, Ankara Üniversitesi Basımevi, 297 s., 
1 .200 TL. 

59 . Prof. Dr. Şükrü ELÇİN, Şiirle !Selam 2. basılış, Ankara 1986, 
Ankara Üniversitesi Basımevi, 205 s., 500 TL. 

62 . Dr. Yusuf DURUL, Türk Kilim Motifleri, Ankara 1987., Ankara 
Üniversitesi Basımevi, 104 s., 1 .600 TL. 



63 . Bilal ŞİMŞİR, Contributions a L 'Histoire des Population Turques 
en Bulgarie 2 .  basılış, Ankara 1986, Ankara Üniversitesi Ba
sımevi, 86 s., 500 TL. 

64 . Müstecib ÜLKÜSAL, Dobruca ve Türkler, 2 .  basılış Ankara Üni
versitesi Basımevi, 270 s., I harita 2 .300 TL. 

65 . Prof. Dr. Reşit Rahmeti ARAT, Makaleler, Ankara 1987, Türk 
Tarih Kurumu Basımevi, 1056 s., 10 .000 TL. 

66 . Prof. Dr. Reşit Rahmeti ARAT, Doğu Türkçesi Metinleri, Ankara 
1987, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 87 s., 1 . 400 TL. 

68 . Prof. Dr. Talip YÜCEL Türkiye Coğrafyası, Arikara 1987, Ankara 
Üniversitesi Basımevi, 215 s., 1 .600 TL. 

69 . ilmi Hey' et, Ölümünün 50. Yılında Yusuf Akçura Sempozyumu, 
Ankara 1987, Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Mat
baası, 112 s., 800 TL. 

70 . Prof. Dr. Muharrem ERGİN, Türkiye'nin Bugünkü Meseleleri, 
ilaveli 4. basılış Ankara 1987, Ankara Üniversitesi Basımevi. 399 
s., 4200 TL. 

71 . H. Fikret ALASY A, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarihi, 
Ankara 1987, Ankara Üniversite�i Basımevi, 217 s., I harita 
2 .000 TL. 

72 . Doç. Dr. Özkan İZGİ, Uygurların Siyasi ve Kültürel Tarihi, Ankara 
1987, Ankara Üniversitesi Basımevi, 153. s., 1 .500 TL. 

' 

73 . Prof. Dr. Mehmet AKALIN, Tarihi Türk Şiveleri 2 .  basılış. Ankara 
1988. Ankara Üniversitesi Basımevi, 276, s., 2400 TL. 

74 . ilmi Hey' et, The Eastern, Question lmperialism And The Armenian 
Community, Ankara, 1987 Ankara Üniversitesi Basımevi, 190 s., 
1 .800 TL. 

75 . İlmi Hey' et, Mehmet KAPLAN İçin, Ankara 1987, Ankara 
Üniversitesi Basımevi, 264 s., 3500 TL. 

76 . Akdes Nimet KURAT, Çaka Bey 4. basılış Ankara 1987, Gazi 
Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Matbaası, 69 s. I hari
ta 600 TL. 

77 . Doç. Dr. Mehmet SARAY Türk Dünyasında Eğitim Reformu ve 
Gaspıralı lsmail Bey, Ankara 1987, Gazi Üniversitesi Basın Ya
yın Yüksek Okulu Matbaası, 146 s., 1 .100 TL. 



78 . Prof. Dr. Şükrü ELÇİN, Akdeniz'de ve Cezayir'de Türk Halk Şa
irleri, Ankara 1988 Sevinç Matbaası 279 s. ,  4800 TL. 

79 . İlm Hey'et, Erol GÜNGÖR İçin, Ankara 1988, Ankara Üni
versitesi Basımevi, 208 s., 5300 TL. 

80 . Prof. Dr. Oktay ASLANAPA, Mimar Sinan-Hayatı ve Eserleri, 
Ankara 1988, Ankara Üniversitesi Basımevi 208 s. ,  7800 TL. 

81 . A. Battal TAYMAS, Kazan Türkleri, 2. basılış, Ankara 1988, 
Ankara Üniversitesi Basımevi, 240 s., I harita 4200 TL. 

82 . El-Cahiz (Çeviren: Ramazan Şeşen), Hilafet Ordusunun Menkıbe
leri veTürklerin Faziletleri Ankara,. Ankara Üniversitesi Basım
evi 108s., 1300 TL. 

83 . Prof. Dr. Laszlo RASONYI, Tarihte Türklük, Ankara 1988, Ankara 
Üniversitesi Basımevi, VII + 418 ,s., 5400 TL. 

84 . Prof. Dr. Sırrı ERİNÇ - Prof. Dr. Talip YÜCEL Ege D_enizi
Türkiye ile Komşu Ege Adaları. 2 .  basılış. Ankara 1988, Üniversitesi 
Basımevi 1 12 s., 3000 TL. 

85 . M. Murat HATİPOGLU, Yunanistan'daki gelişmelerin ışığında 
Türk Yunan ilişkilerinin 101. yılı (1821-1922) Ankara, Ankara 
Üniversitesi Basımevi 180 s., 4500 TL. 

86 . Prof. Dr. Tuncer BAYKARA, Anadolu'nun Tarihi Coğrafyasına 
Giriş I - Anadolu'nun Siyasi ve ldari Yapısı. Ankara 1988, 
Sevinç Matbaası, 272 s., 7600 TL. 

87 . Doç. Dr. M. Kemal ÖKE, İngiltere'nin Güneydoğu Anadolu Si
yaseti ve E. W. e .  NOEL'in Faaliyetleri. Ankara 1988, Sevinç 
Matbaası 132 s., 3000 TL. 

88 . Doç. Dr. Abdulhaluk ÇAY, Türk Ergenekon Bayramı - Nevruz. 
İlaveli 2. baskı. Ankara 1988, Sevinç Matbaası, 247 s., 5000 TL. 

89 . Erdal İLTER, "Ermeni Meselesi"nin Perspektifi ve Zeytun is
yanları. Ankara 1988, Sevinç Matbaası, 168 s. ,  3600 TL. 

90 . Doç. Dr. Abdulhaluk ÇAY - Yaşar KALAFAT, Milli Müca 
dele'de Doğu Anadolu. Ankara 1988, Sevinç Matbaası, . . . . . . .  s.,  
. . . . . . . TL. 

91 . S. Ahmet ARV ASİ, Doğu Anadolu Gerçeğ�-İlaveli 2 .  baskı. Ankara 
1988, Sevinç Matbaası, 106 s. ,  800 TL. 

92 . Prof. Dr. Ercüment KURAN, Avrupa' da Osmanlı ikamet Elçilik
lerinin Kuruluşu ve ilk Elçilerin Siyasi Faliyetleri. 2 .  basılış. An
kara 1988 Ankara Üniversitesi Basımevi, 71 .  s. 1400 TL. 



93 . Doç. Dr. Ahdülhaluk Çay, Kanlı Noel - 1963. Ankara 1989• 
Sevinç Matbaası 128 s., . . . . . . .  TL. 

94 . Yrd. Doç. Dr. Ferhat Tamir, Barköl'den Kazak Türkçesi Metin
leri. Ankara 1989, Ankara Üniversitesi Basımevi, 170 s., . . . . . . .  TL. 

95 . Doç. Dr. Ahmet Yaşar Ocak, Türk Folklorunda Kesik Baş. 
Ankara 1989, Ankara Üniversitesi Basımevi, 123 s., . . . . . . .  TL, 

96 . Yrd .  Doç. Dr. Abdülkerim Abdülkadiroğlu - Yrd. Doç. Dr. 
Cemal Kurnaz, Türk Kültürü Bibliyoğrafyası. Ankara 1989, 
Ankara Üniversitesi Basımevi, s., . . . . . .  TL. 

Yayın No 

KİTAPLAR il 

SERİ - B  

40 . Prof. Dr. Şükrü ELÇİN, Folklor ve Halk Edebiyatının Milli 
Birliğin Oluşmasındaki Rolü, 52 s., 400 TL. 

42 . Halil Kemal TÜRKÖZÜ, Armenian Atracity According To Ot
toman And Russian Documents. Ankara 1986, Ayyıldız Matbaası 
A.Ş., XII + 93 s., US 3., S. 2 .  950 TL. 

43 . Prof. Dr. ;Necati ÖNER, Milli Zihniyet ve Milli Birlik. Ankara 
1986, Ayyıldız Matbaası A.Ş., 28 s., 350 TL. 

44 . Prof. Dr. İbrahim KAFESOGLU, Origins Of Bulgars. Ankara 
1986, Ayyıldız Matbaası A.Ş., 56 s., 1500 TL. US 1 .  50. 

46 . Prof. Dr. Geza FEHER, lmpact Of Turkish Culture On Europe, 
Ankara 1986, 44 s., 2000 TL. US 1 .  50 

TÜRK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI 

- İlmi Dergi -

Cilt il, 1965, Sayı 1-2, 128 s., 500 TL. 

Cilt VII-X, 1970-1973, Sayı 1-2, 154 s., 500 TL. 

Cilt XI-XIV, 1974, 1975, Sayı 1-2, 292 s., 500 TL. 

Cilt XV, 1976, Sayı 1-2, 243 s., 500 TL. 

Cilt XVIl-XXI, 1979-1983, Sayı 1-2, 368 s., 800 TL. 

Cilt XXII, 1984, Sayı 1-2, 235 s., 800 TL. 



Cilt XXIII, 1985, Sayı 1-2, 510 s. 2500 TL. 
Cilt xxıv, 1986, Sayı ı, 151 s., 1000 TL. 

Cilt xxıv, 1986, Sayı 2, 241 s., 1000 TL. 

Cilt XXV, 1987, Sayı 1., 187 s., 4200 TL. 
Cilt XXV 1987, Sayı 2, 216 s., 4200 TL. 
Cilt xxvı 1988 Sayı 1-223 s., 1000 TL. 
Cilt XXVI 1988 sayı 2 . . . . .  s., . . . . . . . .  TL. 

CULTURA TURCICA 

- Yabancı Dilde Dergi -

(İngilizce - Almanca - Fransızca) 

Cilt V-VII, 1968-1970, Sayı 1-2, 183 s., 250 TL. 
Cilt VIII-X, 1971-1973, Sayı 1-2, s., 250 TL. 
Cilt XI, 1986, Sayı 1-2, 190 s., 1800 TL. 
Cilt XII, . . . . . .  , . . . . . . . .  , . . . . . .  s., . . . . . . . . . .  TL. 

TÜRK KÜLTÜRÜ 

- Aylık Dergi -

(Kasım 1962'den beri yayınlanmaktadır) . 

1. 1-12 Yıl Sayı Kasım 1962-Ekim 1963 

il. Yıl Sayı 13-24 1963- Ekim 1964 

111. 25-36 Yıl Sayı Kasım 1964-Ekim 1965 

iV. Yıl Sayı 37-48 Kasım 1965-Ekim 1966 

V. Yıl Sayı 49-60 Kasım . 1966-Ekim 1967 

VI. Yıl Sayı 61-72 Kasım 1967-Ekim 1968 

VII. Yıl Sayı 73-84 Kasım 1968-Ekim 1969 

VIII. Yıl Sayı 85-96 Kasım 1969-Ekim 1970 

IX. Sayı Yıl 97-108 Kasım 1970-Ekim 1971 

X. Yıl Sayı 109-120 Kasım 19971-Ekim 1972 

XI. Yıl Sayı 121-132 Kasım 1972-Ekim 1973 

XII. Yil. Sayı 133-144 Kasım 1973-Ekim 1974 



XIII. Yıl Sayı 145-156 Kasım 1974-Ekim ·1975 

XIV. Yıl Sayı 157-168 Kasım 1975-Ekim 1976 

XV. Yıl Sayı 169-180 Kasım 1976-Ekim 1977 

XVI. Yıl Sayı 181-192 Kasım 1977-Ekim 1978 

XVII. Yıl Sayı 193-204 Kasım 1978-Ekim 1979 

XVIII. Yıl Sayı 205:...216 Kasım 1979-:-Ekim 1980 

XIX. Yıl Sayı 217-224 Kasım 1980-Aralık 1981 

XX. Yıl Sayı 225-236 Ocak 1982-Aralık 1982 

XXI. Yıl Sayı 237-248 Ocak 1983-Aralık 1983 

XXII. Yıl Sayı 249-249-260 Ocak 1984-Aralık 1984 

XXIII. Yıl Sayı 261-272 Ocak 1985-Aralık 1985 

XXIV. Yıl Sayı 273-284 Oacak 1986-Aralık 1986 

XXV. Yıl Sayı 285-296 Ocak 1987-Aralık 1987 

XXVI. Yıl Sayı 297-308 Ocak 1988-Aralık 1988 

XXVII. Yıl Sayı 309-320 Ocak 1989-Aralık 1989 

Türk Kültürü Dergisi'nin: 

1 .  1-19, 22, 34, 36, 40, 47, 48, 58, 60, 69, 70, 71, 72, 75, 81, 82, 
83, 84, 85, 90, 94, 95, 97, 98, 99, 101,  102, 102, 104, 106, 108, 
117, 118, 121, 126, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 
140, 141, 143, 144, 145. 146, . 149, 151-155, 159, 164, 165, 167, 
170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 183, 184, 185, 186, 187, 
188, 189, 225, 226, 227, 229, 230, 231,  232, 242, 263, Sayıları 
Tükenmiştir. 

2 .  130-132, 136-138, 139-141, 142-144, 147-149, 150-152, 153-155, 
198-199, 200-202, 203-204, 205-206, 207-208, 209-1210, 21 1-214, 
215-216-223-224. Sayılan bir�eşik sayı olarak yayınlanmıştır. 

3 .  20-248. Sayıya kadar olanlar 100 TL. 
249-283. Sayıya kadar olanlar 200 TL. 
284-296. Sayıya kadar olanlar 300 TL. 
297-308. Sayıya kadar olanlar 600 TL. 
309-320. sSayılar 1500 TL. dir. 

4 .  Yıllık Abone Bedeli : (1989 Yılı İçin) 
(posta ücreti dahil) 



Yurtiçi 

- 12 Sayı için indirimsiz 18 . 000 . - TL. indirimli 14 . 400 . - TL. 

Yurtdışı 

12 sayı için $ 20 - DM. 36 

Enstitü Yayınları İle İlgili 

1- Yazışma Adresi : 

17. Sokak No. 38 

06490 Bahçelievler-ANKARA 
Telefon: 213-41-35-213 31 00 

2- İstenilen Kitap, Dergi ve Abone Bedelleri : 

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 
171 . 379 Numaralı POSTA ÇEKİ hesabına (ücretsiz olarak) yatırı
labilir. 

3- Yurtiçi ve yurtdışı Havaleler, 

- Türkiye İş Bankası, Küçükevler Şubesinde, 1 1733 numaralı, 

- Türkiye Vakıflar Bankası, Bahçelievler Şubesinde, 40019 nu-
maralı, 

Hesaplarımıza yatırılabilir. 

4- Enstitü Yayınları ÖDEMELi OLARAK GÖNDERİLMEZ. 

5- Öğretmen, Öğrenci, Silahlı Kuvvetler ve Emniyet Mensuplarına 
bütün yayınlarımızda % 20 indirim yapılır. 
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