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Özet: Dağ kültü ile ilgili inanışlar dünyanın pek çok yerinde görü
lür. Muğla'da dağ kültü ile ilgili gelenek devam etmektedir. Dağ

kültü, yerini pek çok bölgede eren kültüne bırakmıştır. ıslam önce

si inanç ve ritüeller ıslam sonrasına taşınmıştır. Bu erenlerin me

zarlan dağların doruklarındadır. Muğla'da Sandraz Dağının zirve

sinde yer alan Çiçek Baba mezarı etrafındaki gelenek canlılığını

sürdürmektedir. Dağların doruklarında yapılan eren şenlikleri bay

ram havasındadır. Törenler belirli zamanlarda yapılır. Bu zaman

dilimleri bölgelere göre değişmektedir. Eski törenleri. yazın ve gü

zün yapılan törenlerden, yılda sekiz ayn zamanda yapılan törenIe

re kadar götürmek mümkündür. Günümüzde de yapılmaya devam

eden şenlikler, eski Türk dininin birer kalıntısıdır.

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Kur'an. Tefsir, Tercüme.

Giriş

Dünyanın ve Türkiye'nin değişik bölgelerinde dağlarla ilgili inanışlar ve

bunlara bağlı ritüeller görülür. Dağlar kutsal kabul edilir ve yöre halkı

için dünyanın merkezi olarak görülür. 'Bu inanışlar çerçevesinde halk

kültürünün zengin, zengin olduğu kadar geleneğe dayalı yapısı ile karşı

laşırız.

Muğla' da dağ kültüne bağlı inanışlar, eren kültü ile iç içe girerek varlı

ğını sürdürmüştür.Dağ kül tü ve eren çerçevesinde oluşturulmuşgelenek

lerden Muğla merkezine bağlı Meke köyü yakınındaki Sığın Dağı ve zir

vesindeki Koca Eren ile ilgili törenler unutulurken Köyceğiz sınırlarında

yer alan Sandraz Dağı ve Ağla köyü ereni ile Çiçek Baba doruğundaki

Çiçek Baba ziyareti etrafındakilergünümüze kadar bütün canlılığı ile de-
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vam ettirilmiştir. Benzer gelenekler Türkiye'nin farklı bölgelerinde gö

rülmektedir. Bunlardan bir kısmı Muğla'daki kaderi paylaşmış ve unu

tulmuştur.

Muğlalı kaynak kişiler kutsal saydıkları mezarlarda veya türbelerde yatan

zatlara erel, ermiş, yaran, baba, dede, evliya veya veli demektedirler.

Bunlar arasında "eren" kelimesi daha sık söylendiği için, biz de "eren" ta

nımlamasını kullandık.

Dağlar niçin kutsaldır, erenlerin mezarları niçin dağların doruğunda yer

alır, niçin belirli zamanlarda dağlara çıkılır, hangi inanışlar ve rütüeller

görülür, Muğla'da ve Muğla'nın dışında dağlarda yapılan şenliklerin tari

hi ve kültürel dokusu nedir. gibi soruların cevaplarının aranması bu çalış

manı konusunu oluşturmaktadır.

DAG ÜZERİNE İN~NIŞLAR

İnanç tarihi içinde, çeşitli milletlerin kutsal saydığı dağları olmuştur. Kut

sal dağ inanışları Çinlilerde (Eberhard 2000), lranhlarda, Mısırlılarda,

Finlerde, Japonlarda da görülür (Eliade 1994). Mitolojik dağlardan olan

Kaf Dağı'nın dünyayı çevrelediğirıe, öteki dağların Kaf Dağı'nın dalları

ve damarları olduğuna, Kaf Dağı'nın yeryüzündeki bütün dağların anası

olduğuna inanılırdı (Gökyay 1997).

Semavi dinlerde de dağlar, önemli bir yere sahiptir. Tur-i Seyna dağı, Mu

sa Peygamberin Medyen ile Eyle yakınlarındaAllah'la konuştuğu yerdir

(Gökyay 1997). Hıristiyanlar için Golgotha (İsa'nın çarmıha gerildiği yer)

dünyanın merkezi sayılır; aynı zamanda Adern'in yaratıldığı ve gömüldü

ğü yer olarak bilinir (Eliade 1999). Hira Dağı Hz. Muhammed'e peygam

berliğin geldiği dağdır.

Musa peygamberin Allah ile konuşmasını hatırlatan Tur Dağı'nda ateş

görmesine benzer bir olay, Türklerin ulu atası Yafes'in oğlu Türk'te de

görülür. Türk doğuya gider. lsık Köl denen yere gelir (Ebulgazi Bahadır

Han 1996). Ötüken Dağının tepesinde ateş görür. Oraya tırmanır (Esin

1976).

Eski Türk inancına göre, evrendeki ruhlar veya iyeler üçe ayrılırlar. Bun

lar gökyüzünde. yeryüzünde ve yer alundadırlar. Gökyüzünün yani ışık

ülerninin büyük tanrısı "Han Ülgen" veya "Kayra Han"dır. En büyük ruh

veya tanrı, Kayra Han'dır. Gök Tanrı inanışı Türklerde ortaktır (Inan

1995). Yer alıının sahibi "Erlik Han"dır. Yeryüzünün iyeleri "yer-su"

ilahlarıdır. Bütü~ bu ruhlara veya iyelere çeşitli dualar edilir ve kurbanlar

sunulur. Altay kavimleri, çevrelerindeki dağa, kayaya, nehre, göle iyele

rin adlarını vermişlerdir (İnan 1968).

Prota-Türkler döneminden başlayarak devam eden doğa ile ilgili inanış

lar, doğa güçlerine ve atalara ibadet etme şeklinde izah edilebilir. "Gök"

ve "yer" ikili sistem içinde evrensellik ve evrensekilik anlayışı görülür

(Esin 200 I).

Yeryüzü ruhlarının tamamen müstakil oldukları düşünülür. Bunların ne

Erlik'le ne de Ülgen'le ilgisi vardır. Yeryüzü ruhları dağ ruhlarına bağlı

dır. Dağ ruhlarının insanlara iyilik yaptıklarına,onlara saadet dağıttıkları

na, hayvanlarının çoğalmalarına yardımcı oldukları:na, sağlık ve emniyet

verdiklerine, bütün avcılara av verdiklerine ve onların sürülerini kötülük

lerden koruduklarına inanılır (Alekseyev i 980). Şayet bu ruhlara bir say

gısızlık yapılırsa,dağ ruhları kızabilirve saygısızlık yapanı cezalandırabi

lir. O kişi veya kişilere hastalık gönderebilir.

Altaylarda dağlar birer canlı varlık olarak düşünülür. Dağlar da evlenebi

lir ve çoluk çocuğa karışabilir. Dağlar, insanların dualarına cevap verebi

lir. Her dağ ruhu kendi bölgesine hakimdir. Diğerbölgelerdeki dağlarla il

gileri yoktur. Altay kavimleri göllerin, ırmakların, kayaların ve dağların

kendi soylarının koruyucuları olduklarına inanırlar. Dağ ruhuna tapınma,

ona dua etme, ondan yardım dileme, kurban sunımı geleneği çok eski bir

gelenektir (İnan 1968). Dağlara tırmanıp orada ibadet etmek, tanrıya daha

yakın olmak anlamınagelir. Dağlarda dua edildiği zaman, tanrının duala

rı daha iyi işiteceğine inanılır (Roux 1994).

Ural-Altay halkının inancına göre, Altın Dağ (Sumeru) dünyanın merke

zidir. Abakan Tatarları ise, bu dağa "Demir Dağ" demektedirler (Eliade

ı 994; Öğel 1994). Kutsalolarak addedilen dağlar, yerle gök arasındaki

bağlanııyı kurarlar. Dağ iyesi en büyük iye olan Gök-Tanrı ik bağ kurar

(İnan ı 995). Dağlar, göğün kapısı sayılır (Esin ı 97R). Dağların şekilleri

ek t.ırkh birer anlam taşırlur (Esin 197(ı).
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Eski Çin kaynaklarında,Türk hanedanlarınınkendilerine ait birer dağı ol

duğu belirtilir (Eberhard ı 996). Dağlar hem tanrıya ayrılmış olan mekan

lardır, hem de güç ve hakimiyetin birer nişanesi olarak hükümdarlarınsal

tanat sürdükleri yerlerdir (Ögel i 994). Göktürklerde dua, öğüt, ses anla

mınaJelen ötükerı adı, ormanlı bir dağın adıdır (Roux 1994; Bonnefoy

2000). Orhun yazıtlarında,devletin yönetildiği yerin Ötüken Dağı olduğu

belirtilir. Hakan Ötükerı Dağı'ndaoturur. Yazıtlarda:"Kutsal Ötüken dağ

lar.," denir (Tekin ı 988). Eski Türk inanışlarının hatıralarını taşıyan dağ

adlarından biri de, Tanrı dağlarıdır (İnan 1976). Çılay Dağı, Gök Dağ,

Ağarup Duran Gök Dağ, Dokuz Dağ, Karadağ, Boz Dağ (Öğel i 995) di

ğer kutlu dağlardan bazılarıdır.

Dağlar hakkında çeşitli efsaneler oluşturulmuştur.Türklerin bir boyunun

dağlardan türediklerine inanılır (Eberhard ı 996). Uygur Türklerinin des

tanıarında Buku Kagan Akdağ'a çıkar ve orada buluştuğu kızdan dünya

yı fethedeceğini öğrenir (Cüveyni 1998). Uygur Göç destanında ise, kut

lu dağın parçalanması üzerine, kıtlık ve yoksulluğun başladığı görülür

(Banarlı 1987). Moğolistan'dakiErdene-Ula (Mutluluk Dağı) için de ben

zer efsaneler anlatılır (İnan ı 995). Ahmet Yesevi'rıin çocukluk dönemin

de gösterdiği olağanüstÜıüklerden biri de Kara-cuk dağı ile ilgilidir. Hü
kürndarın avlanamadığı dağ, Ahmet Yesevi'rıinkeramet göstermesi sonu

cu ortadan kalkar (Köprülü 1981). Dede Korkut Hikayelerinde. Kazılık

Dağı hem hayatın, hem de yeniden doğuşun kaynağıdır. Kazılık Dağı'nın

yıkılışı, dünyanın sonu anlamına gelir. Dede Korkut hikayelerinde. dağ

larla konuşulur (Ergin 1989).

Kutsal dağlara ve taşlara yakın olmak, onların oluşumunusağlayan tanrıya

yakın olmak anlamınagelir. Dağların kutsal kabul edilmeleri yanında, yük

sekliklerinden dolayı da her zaman saygı gösterilmiştir(Seyidoğlu 1995).

DAGLARDAKİ RİTÜELLER

İslamiyet'ten önce Türkler, yılın beşinci ve sekizinci ayında kurbanlar ke

ser, atalarını anal', dini ayinler düzenlerlerdi. Güz bayramına "Sağan Sa

ra" (ak ay) bayramı da denirdi. 28 Ağusıosta güz bayramı yapılırdı (Inan

ı 995). Ecdat makamında taş oyar ve şimalden cenuba doğru göç ederler

di (İnan 1976).

M.Ö. !OOO'li yıllarda, bir Türk boyu olan Çu döneminde tören günleri se

kiz ayrı tarihte yapılıyordu. Bunlar: Kış dönümü (22 aralık), ilkbahar ba

şı (5 şubat), ilkbahar ekinoksu (22 mart), yaz başı (6 mayıs), yaz gündö

nümü (22 haziran), sonbahar başı (8 ağustos), sonbahar ekinoksu (24 ey

lül), kış başı (8 kasım) idi. Çu ayinlerinde ateşe üstünlük veriliyordu. Yer

ve gök tannlarına, yaz ve kış gündönümlerinde yılda birer kez; insan ruh

larına ve yer-su ruhlarına dört mevsim başında törenler düzenlerlerdi

(Esin 2001).

Hsiung-rıu ayinleri, devlet töreni niteliğinde idi. Hükümdara bağlı beyler

hükümdar etrafında toplanır, şölen yapar, sadakat andı içerlerdi. Hsiurıg

nular birinci, beşinci ve dokuzuncu aylarda olmak üzere yılda üç kez tö

renler yaparlardı. Hsuing-nu ve Tabgaç ayinleri, tepesinde "gök gölü"

olan kutsal dağlardayapılırdı. Buna "gök ayini" denirdi (Esin 200 I). Hun

lar eski vatanıarıolan Şan-din-şansıradağlarındakiHan-yoan dağında, her

yıl Gök-Tanrı'yakurbanlar keserlerdi (İnan 1976).

Çin kaynaklarında, Kağnılı boyunun "gök ayini" düzerılendikleri kayde

dilmiştir (Esin 2001). Göktürkler yılın beşinci ve dokuzuncu aylarında

ruhlara kurban sunarak "gök ayini" yapar, böylece gök tanrıya tapınırlar

dı (Esin 200 i; İnan 1976; Tekin 1988). Uygurlar yaz döneminde toprağa

kurban sunartardı. (İzgi ı 989) XI. yüzyılda Tülgeç, Çiğil Türkleri yakın

larındaki dağları tanrının makamları olarak sayar ve onun üzerine ant içer

lerdi (İnan i 976). Abakan kıyılarındayaşayan Beitirler, mukaddes dağlar

da, bayram arifesinde veya bayram sabahı kurbanlar sunarlardı (İnan

1995).

Kamlar ayinlerini dağlarda yaparlar, buralarda dua ederlerdi. Ayin sonun

da dağlarda kurban kesilirdi. "Ürlilmeyeliıııtanrı \'ar, tasalannıayalım Al

tay var! Altayıın!.." diye tapınırlardı.Çin kaynaklarında hakana bağlı olan

başbuğların her yıl kutlu dağlarda ayin yaptıkları ve kurban kestikleri be

Iirtilir (İnan 1976). Şamarı Türkler, her yıl önce at üzerinde dağın etrafın

da döner, sonra dağa çıkıp göğe kurban sunarlardı (Roux 1994). Şamarı üç

kayın ağacına on dokuz parça beyaz. mavi. kızıL. bezler asar; kay ın ağ'II,'

larını birbirine iplerle bağlar; kurban etini kayın ağaçlarından birinin altı

na koyup doğudan hatıya dönerek dolaşırdı ı lnnn 1(95).



Kaşgarlı Mahmut, Türklerin büyük dağlara diğer ulu görünen her şeye ta

pındıklarını söyler (Atalay i 986). Kutlu dağların koruyuculuğunainanıl

dığı için, Türkler ölülerini yüksek yerlere göınerlerdi (Moğolların Gizli

Tarihi i 995). Burası ebediyete kadar uyumak için, en uygun yerdi (Roux

~.99~t Kötü ruhun dışında, atalara kurban sunulması eski bir gelenekti.

Glenin adına bir yıl sonra, hayvan kesilir ve ziyafet verilirdi. Dualarla yal

varmalarla bir anma günü oluşturulur, bu ölülere tapılması anlamına ge

lirdi (Roux 1999).

MUGLA'DA EREN ŞENLİKLERİ

Sığın Dağı ve Koca Eren

Unutulan şenliklerden biri Muğla merkezine bağlı Meke köyüne yakın

olan Marçal Dağı ile ilgilidir. Halk arasında dağın adı Sığın Dağı'dır. Da

ğın doruğunda bir erenin mezarı vardır. Bu erene Sığın Dede veya Koca

Eren denilmektedir ve hakkınd~ menkıbeler anlatılmaktadır. Askerlere

seslenerek onların kendisine sığınmasını isteyen dağın askerleri koruduğu

için, "Siğın" adını aldığına dair bir efsane anlatılır (Önal 2002). Erenin

günlük yaşama müdahale edebilecek olağanüstülüklergösterdiğineinanı

lır. Eren, mezarının yakınında yatanları, içki içenleri uzaklara fırlattığına

dair efsaneler anlatılmaktadır.Dağın kutsallığı,dağın doruğundakimezar

da yattığına inanılan erenin kutsallığınadönüşmüştür.

Meke köyünün yaşlıları. çocukluk yıllarında var olup ve günümüzde unu

tulmuş olan geleneği anlatırlarkenerene gidişin haziran veya temmuz ay

larında olduğunu belirtmişlerdir. Eskiden her yıl düzenli yapılan toplu zi

yaretler, yerini düzensiz ziyaretlere bırakmıştır.

Ağla Köyü Ereni ve Mahya Şenlikleri

Günümüzde bütün canlılığı ile devam eden eren şenlikleri, Muğla'nın

Köyceğiz ilçesi sınırlarındayer alan Gölgeli Dağlarının devamı olan San

dıraz Dağı'nda yapılmaktadır. Eren şenlikleri hem dağın batısında yer

alan Ağla köyünde, hem de Sandıraz dağının zirvesinde yapılır. Ağla kö

yünde yapılan şenliklere "Mahya" (halk arasında maya) ve bu güne "eren

günü" denir. Mahya için her yıl ağustos ayının ikinci perşernbesi Ağla (di

ğer adı Yuyla) köyüne gidilir.

Yılladır süregelen bir alışkanlıklaçevre köy, kasaba ve şehirlerde oturan

herkes bu özel güne hazırlık yapar. Şenlik için yöre halkından yüzlerce in

san, önceden sözleşmiş gibi erene gider. Burada adak kurbanları kesilir.

Kurban eti, kesenler tarafındayenir. Ziyaretçiler çeşitlidileklerdebulunur

ve dua ederler. Şenlik akşama dek sürer (Karaağaç 1977). Ağla'daki tür

beye "eren kavak" da denir. Aslında burada bir erene ait mezar olmayıp

kutlu bir ağaç vardır. Çiçek Baba adlı eren hakkında anlatılan menkıbede

bu ağaç önemli bir yere sahiptir. Erenin duası sonunda ağaç eğilir ve göl

ge yapar. Köyadını efsanede geçen olaydan sonra alır. Çiçek Baba asası

nı yere vurur "ağla" der ve yerden su çıkar. Bunu üzerine köyün adı "Ağ

la" kalır (Başlaran 1999; Belgrat 1999).

Sandıraz Dağı ve Çiçek Baba Şenlikleri
i

Muğla'daki en canlı ve en geniş katılımlı eren ziyaretleri. Batı Torosların

son uzantısı olan Gölgeli Dağlarının Sandıraz doruğunda yapılır. Köyce

ğiz ilçesi ile Denizli'ye bağlı Tavas ilçesinin Beyağaç beldesi arasında ka

lan Sandıraz dağının zirvesinde Çiçek Baba olarak bilinen erenin mezarı

bulunmaktadır.Mezarın boyu otuz dört metre yirmi santim uzunluğunda

dır. Eni ise, üç metre on santim genişliğindeolup baş tarafındabulunan ta

şın yüksekliği seksen beş santim, ayak ucu tarafındaki taşın yüksekliği alt

mış beş santimdir. Mezarın baş tarafı kıbleye doğrudur. Mezarın kenarla

rında !ayrıca büyükçe taşlar yer almaktadır. Bu taşların sayısı do~uzdur.

Göğüsleri hizasından kıbleye doğru yöneldikleri göz önüne alındığında

dokuz mezarın olma ihtimali düşünülebilir. Aksi halde bir erenin otuz

metreden daha uzun olan ve kıbleye uymayan görünümü ile karşılaşılır.

Çiçek Baba ziyaretleri yüzyıllardırsüren bir gelenektir. Kimse bu ziyaret

lerin ve şenliklerin ne zamandan beri yapıldığını bilmemektedir. Şerıliğe

gelenler, babalarının ve dedelerinin de bu şerılikle katıldıklarını, kendile

rinin ise çocukluklarından beri geleneğin içinde olduklarını belirtmişler

dir.

Yakın zamanlara kadar yololmadığı için. halk ziyaret mahalline atla.

eşekle veya yaya olarak çıkarlanrus.Son yıllarda değişik noktalardan yol-
1 ._," , .•
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Çiçek Baba için yapılan şenlikler her yıl ağustos ayının son perşembesin

de gerçekleştirilir. Bu güne "Eren Günü" denilir. Ziyaretçiler, birbirleriy

le haberleşmeksizin gelirler. O gün erene çıkılacağı bilinir ve onagöre ha-
zı;vklar yapılır. .

i 994 yılından beri Denizli'nin Beyağaç Belediyesi ile Kaymakamlığı

"Geleneksel Eren Günü, Kartal Gölü Yörük Şenlikleri"adı altında şenlik

ler düzenlernektedir. Denizli ili, Tavas ilçesi ve Beyağaç beldesi civarın

dan gelen ziyaretçilerin kimi bir hafta, kimi üç gün, kimi bir gün öncesin

den Sandıraz Dağı'na çıkarlar. Erene yaya yaklaşık olarak bir saatlik me

safede bulunan Kartal Gölü'ne gelirler. Çadır ve yatak yerleri hazırlanır.

Köyceğiz tarafından gelen ziyaretçilerin bir kısmı çarşamba günü, yani

şenlikleriri düzenlendiği günden bir gün önce dağa çıkarlar. Gece erenin

etrafında geçirilir. Çarşamba akşamı diğer çadırlarave obalara ziyaretler

yapılır. Akşam eğlenilii. Her şeyağustosayının son perşembesindeyapı
lan şenliklere göre ayarlanır. Perşembegünü Beyağaç tarafından gelenler,

şafak vakti Kartal Gölü'nden hep birlikte erenin bulunduğu zirveye yürür

ler. Bu yürüyüşe "eren yürüyüşü" denir. Çiçek Baba'nın mezarı etrafında

hem Denizli tarafından,hem Köyceğiztarafından, hem~e diğer yerlerden

gelenler buluşurlar.Çiçek Baba mezarının etrafında üç .veya yedi kez dö

nülür. Kimi ziyaretçiler adaklarla (kurban edilecek oğlak ve keçilerle) bir

likte, kimi ziyaretçiler kucaklarındakibebeklerle dönerler. Dönülürken bi-

\er dilek tutulur. Bu dileğin kabulolacağına inanılır. . "

Çiçek Baba ziyaretleriçeşitli yerlerden gelenlerle bir şenliğe dönüşür.

Kartal Gölü'nden gelenler adak kurbanlarını da beraberlerinde getirirler.

Kurbanı yedi kez Çiçek Baba mezarının etrafında dolaştırmadankesmez

ler. Yaklaşık üç dört metre genişliğindeocaklar kurulur ve ateşler yakılır.

Adaklar kesilir, kanı toprağa akıtılır. Daha sonra kesilen kurban sırıklara

geçirilir ve ocaklarda çevrilerek pişirilir. Etin kokusu ile dumanı havaya

savrulur. Adak olan bu kurbanlar, ziyaretçiler tarafından afiyetle yenir.

Tanıdık tanımadık herkes sofralara davet edilir. Ziyarete gelemeyenlere
adak etinden ayrılır.

Erenin etrafında isteyenler gün boyunca tek veya toplu olarak üç kere

dönmeye devam ederler. Dileklerde bulunurlar. Genç yaşlı, kadın erkek,

coluk cocuk herkes bu zivaretlere katılırlar. Erenin mezarından avuc avuc

Önal. Dag Kültü, Eren Kii/ıü ve ~~"I;kler;nin Muglu'daki Yansıml/larl

toprak alınır. Toprak evin bir köşesine, ambara, tarlaya veya arabanın bir

köşesine, hayır bereket getirmesi için konur. Alınan toprak parçası, aske

re gidecek gençlerin boyunlannal 4stıkları muskalara da konur. Sebebi

"toprak çeker" şeklinde açıklanır. ~A'skere giden gencin erenin de himme-
i

tiylesalimen geri döneceğine inanılır. Kimi ziyaretçiler çocuk çorabı,

mendil veya herhangi bir eşyasını: mezarın içinde bulunan küçük taşl~fin
altına dua ve dileklerle bırakırlar. Çiçek Babanın mezar taşına baş örtüle

ri sarılıp düğümler atılırken dilekler tutulur.

Sandıraz Dağı'na Çiçek Baba Dağı da denir. Kimilerine göre, Çiçek Ba

ba Dağı, tanrıların etrafı gözetlediği yerdir. Bu inanış, eski Türk dini ina-

nışının devam ettiği anlamına gelir. '
i

Kimi ziyaretçilere göre, eren çiçekhastalığınayakalandığı için, Çiçek Ba

ıba adını almıştır; kimilerine göre ise, erenin çiçekleri çok sevrnesi sebe

'biyle kendisine bu ad verilmiştir. ;

Ziyaretçilerin anlattıklarına göre, yüzlerce yıl önce, Horasan'da bir med

resede okuyan yetmiş iki eren ellerindeki asaları fırlatırlar. Bunlardan be

şinin asası Köyceğiz yöresindeki ldağlara düşer. Bu dervişler asalarını

Sandıraz, Ölemez, Aygır, Atkuyruksallamaz ve Şimşir dağlarında bulur-
i .

lar ve buralara yerleşirler. Erenler dağların ululuğu ile aynileştirilir. Gü-

nümüzde erenlerin adı geçen dağların doruklarındabirer mezarı olduğuna

inanılır. Bunların en meşhuru, adına şenlikler düzenlenen Çiçek Baba'dır.
~

Çiçek Baba hakkında pek çok efsane anlatılır. Bunlardan biri Dağların

kişileştirilmesi ve dağın adının oluşumu ile ilgilidir, Efsaneye göre, Çi

çek Baba Dağı ile karşısındaki Atkuyruksallamaz Dağı kavgaya tutuşur

lar. Birbirlerine top atarlar. Atkuyruksal1amaz Dağı topu Sandıraz Dağı

na ulaştıramaz. Oysa Sandıraz dağı attığı toplarla Atkuyruksallamaz Da

ğının tepesini uçurur. Bunun üzerine Atkuyruksal1amaz Dağı sen büyük

sün anlamında, "Sen dırazsın!"der.Daha sonra dağın adı "Sarıdıraz"ola

rak kalır.

Çiçek Baba hakkında anlatılan bir diğer menkıbe dini motiflerle süslerı

miştir. Menkıbe özetle şöyledir: Çiçek Baba hanımına evindeki yiyeceğin

nasıl geldiğini kimselere söylememesini ister. Aksi halde öleceğini bildi

rir. Çiçek Babanın evine her gün sofra hazır gelir. Bir gün hanımı komşu-
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su ekmek pişirirken evinin sımnı söyleyiverir. Akşam Çiçek Baba eve

geldiğinde yiyecek bulamaz. Hanımı sırlarını açıkladığı için, bir rivayete

göre, duvarda asılı olan ok ve yay kendiliğindenkurulur ve hanımını vu

~. Diğer rivayetler şişin veya bıçağın kendiliğindengidip hanımının kal

6ine saplandığı şeklindedir.

Kısa bir zaman sonra zaptiyeler Çiçek Baba'yı yakalarlar. Giderlerken,

yol üzerindeki Ağla köyüne gelirler. Zaptiyeler: "Madem ki ermişsin bize

göster marifetini," derler. Önce ağacı eğmesini, sonra sofra getirtmesini,

daha sonra da su çıkarmasını isterler. Çiçek Baba sırasıyla önce ağacı eğ

dirip ağustos sıcağında gölgelik yapar. Daha sonra hazır sofra gelir ve

zaptiyeler karınıarını doyururlar. Eren en sonunda da su çıkarır. Köyün

adı eren "ağla" dediği ve su çıkardığı için "Ağla" kalır. Bütün bunlardan

sonra, sım açığa çıkan Çiçek Baba zaptiyelere döner, benim mezarımı

asamı bulduğunuzyere yapın der ve asasını fırlatır. o an Çiçek Baba kay

bolur (Bilgi 1999).

Bölgede, dağların birbirleriyle akraba oldukları inancı vardır. Gölgeli

Dağlarının Dalaman ilçesindeki uzantısındaÇal Dağı'nın zirvesinde, Çal

Baba adlı bir erenin olduğuna inanılır. DalamanlılarÇal Baba'nın Çiçek

Baba'dan daha üstün bir eren olduğu görüşündedirler.Çal Baba ile Çiçek

Baba dağlarının kardeş olduklarına inanılır. Dağlar arasındaki mücadele

Çiçek Baba ve Çal Dağı arasında da anlatılır (Önal 2002).
i

Türkiye'nin pek çok yerinde anlatılan dağdaki derviş ile şehirdeki dervi-

şin birbirlerini ziyaretleri hakkındaki menktbe (Önal 2002). Çiçek Baba

ve Ula'daki Saraç Molla (Hüsameddin Efendi) hakkında da anlatılır.

Menkıbeyi anlatan malılar Saraç Molla'yı üstün görme gayretindedirler.

Dağdan mendiliyle buz getiren Çiçek Baba'dır.Mendiline kar koyup asan

ve mendilindeki kar damlamayan Çiçek Baba'dır. Bir hanımın topuğunu

görüp niyetini bozunca, Çiçek Baba'nın getirdiği kar damlar. Saraç Mol

la: "Dağda dervişlik kolaydır," der.

Erenler arasındaki üstünlük anlayışı, yöre insanının bakış açısını ortaya

koyar. Herkes kendi bölgesindeki erenin daha üstün vasıf1ara sahip oldu-

Önal. Dar. Kiilıü, Eren Kiilıii ı-e Şenliklerinin Mıığta'ılaki Yansınıaları
------_._----~-------

Çiçek Baba hakkında anlatılan diğer rivayetler şöyledir. Mezarına yakın

bir yerde içki içen biri olursa, onu kardım ve bir zarar vermeden aşağı in

dirir. Savaşlarda erenin harbe gitmesi gerektiğinde,erenin mezarı etrafın

da top sesleri duyulur (Eroğlu i 937). Halka göre, eren savaşçi olduğu için,

silahı çok sever. Bu yüzden eren şenliklerinde bol bol sıkı (silah) atı

!ır."(Tilki 200 I).

TÜRKİYE'DE DAG KÜL TÜ VE EREN ŞENLtKLERİ

Orta Asya'da her boyun, her oymağın kendine ait kutlu bir dağının olma

sı inancı, Anadolu'ya göçlerle birlikte getirilen bir inanıştır. Türkler Tür

kiye'ye göç ettikten sonra, Orta Asya'da kullandıkları adları yerleştikleri

yerlere tekrar vermişler ve oralarda birer kült oluşturmuşlardır. Pek çok

tepede ermişlerin kutsal mezarı bulunur. Bu evliyaların veya erenlerin ço

ğu meçhuldür. Dağları kişileştirmiş, eski Türk inanışlarını, İslam dini içi

ne nüfuz ettirme gayretleriyle, inanışlar dönüşüme uğratılmış ve güncel

leştirmişlerdir(Bonnefoy 2000).

Anadolu'da evliya veya ermişlerin adlarını taşıyan pek çok dağ vardır.

Muğla'da da dağlar hakkında anlatılan efsaneler, zamanla dağda yattığına

inanılan eren veya erenlerle aynileştirilmiştir. Dağ adları ilginç olmaları

yanında, mitolojik dönemin hatırasını da yaşatırlar. Yörükler Torosların

sivri tepelerini kutsal saymışlardır. Her bir tepeye birer eren adı vermiş

lerdir (Yalman 1993) Muğla'daYörükler dağlardan, şehirlere inip bir tür

be gördüklerinde şaşırırlar: ,IYörük'ün ereni dağ başında olur," derler.

Türkiye'nin pek çok yerinde dağlar ya da dağlardaki erenler. belli zaman

larda ziyaret edilmiştir veya edilmektedir. Bunlardan yazıya geçmiş olan

ları doğudan batıya doğru şöyle sıralanabilir:

1- Büyük Ağrı Dağı: Dağın bağrında Yakup Peygamberin türbesi vardır.

Her yıl temmuz-ağustos aylarında ziyaretler yapılır, kurbanlar kesilir.

adak adanır. Namaz kılınıp ibadet edilir (Onk 1972).

2- Erzurum'un Şenkaya ilçesi Bardız yaylası: Bardiz köyünün yaylasırıa

her yıl temmuz ayının ikinci haftası çıkılır. Çıkış zamanı çayırların biçil
me zamanıdır. Yaylada Çakır Baba adlı bir erenin mezarı vardır. Yanrdan

, '



narılır. Güreş ve at yarışıarı yapılır. Kur'an okunur, namaz kılınır. Genç

yaşlı, çoluk çocuk ziyaretlere katılır. Çakır Baba'ya çıkmadan çayır biçil

mez (Dinç 1997).

3- ErJurum'un Narman ilçesinde Tecirek Dağı: i 930'Iu yıllarda, Tecirek

Dağfna her ilkbaharda, erkek ve kadınlar çıkarlar. Dağda herhangi bir zi

yaretgüh yoktur. Dağı ziyaret edenler, büyüklerinden böyle gördükleri

söylerler (İnan 1930).

4- Erzurum'da Dumlu beldesindeki Dumlu Dağı: Dumlu Dağı'nın zirve

sinde Dumlu Baba'nın mezarı her yıl ziyaret edilir. Allah rızası için kur

ban kesilir. Süt kaymağı ile un karışımından yapılan yöreye ait yemekler

den kuymakla beraber kurban eti yenir (Seyidoğlu 1985).

5- Diyarbakır'da Imarnakil ziyareti: Batıkarakoç köyündeki şehitler, ilk

baharda ilk perşembeleri üstü üste ziyaret edilir. Dileklerde bulunulur.

kurban kesilir, pişirilip orada dağıtılır (Yavuz 1993).

6- Fırat Havzasındaki Akdağ: Birer efsane kahramanı olan Şank ile Şivan

adlı iki çoban vardır. Mekan aşarak (tayy-ı mekanla) dağa koyunlarla bir

likte çıkarlar. Onlann çıktığı Akdağ'a yaza gelen dini bayramlarda çıkılır.

Ibadet edilir ve eğ1enilir (Alptekin 1993).

7- Malatya-Elazığ arasında Fırat nehrinin doğusundaki tepenin zirvesinde

Tümentepe ziyareti: Herhanlgi bir mezar olmamasınarağmen, ziyarete cu

ma ve cumartesi günü çıkılır, Yağmur duası yapılır. Tepede şenlikler ya

pılır. Yemekler yenir (Alptekin 1993).

8- Sivas Suşehri'nde Kösedağ zirvesi: Kösedağ Savaşı'nda (1246) şehit

düşenler yatmaktadır. Yığma taşlardan bir mezar vardır. Her yıl temmu

zun üçüncü cumartesi Köse Baba türbesi ziyaret edilir. Taş konur, dilek

lerde bulunulur (Özen 2001).

9- Bolu'da Akşemseddin'i anma günü: Mayıs ayının üçüncü haftasında

kutlanır (Tütüncü 1998).

10- Bolu Mengen'de Baba Hızır anma günü: Mengen'de haziran ayının

son pazar günü yapılır. Baba Hrzır'm türbesi cami avlusundadır(Tütüncü

(ı qq~)

i 1- Bolu'da Şehriman (Şeyh'ül İmrarı) yatın: Tepede mezarı vardır. Her

yıl temmuz ayının ilk pazarı kalabalıklar halinde kutlanır. Pilav, göz.lcme

yenir. Mevlit okutulur, vaazlar verilir (Tütüncü 1998).

12- Bolu'da Elmalık köyü: Köy sınırları içinde türbesi olan eren için tem

muz ayının ilk cumartesi anma günü yapılır (Tütüncü 1998).

i 3- Sakarya Hendek Şeyhlerköyü: Köyde Şeyh İzzettin İsmail türbesi bu

lunmaktadır.Köy halkı her yıl 6 Ağustosıa şeyhi ziyarete gidilir. Pilav ye

nir, ayran içilir. Kutlama yapılır. Eğer 6 Ağustosta uygulama yapılmazsa,

o yıl kıtlık olacağına inanılır (Türkbay 1997).

14- Yalova: Deniz ermişi ile dağ ermişinin ağustos ayının ikinci haftasın

da buluştuğuna inanılır. Dağdan gelen cebinden kar topunu çıkarır, kaya

nın üzerine koyar. Denizden gelen cebinden bir balık çıkarır kayanın üze

rine koyar. Yedi güri sohbet eder, yedinci günün sonunda, ayrılırlar. Ay

rılırken dağdan gelen kar topunu tekrar cebirıe koyar; denizden gelen ba

lığı alır suya atar. Balık yüzüp gider. Eğer ermişler bir sene buluşmazlar

sa kışın ağır, yazın kurak geçeceğinc inanılır (Taner 1995).

15- Balıkesir'de bulunan Kaz Dağı: Balıkesir'in Gökçeörerı köyünün te

pesinde Sarıkız adlı bir errnişin bulunduğunainanılır(Akyalçın 1998). Sa

rıkız efsanelerinin muhtelif varyantıarı vardır. Her ağustos ayının ortasın

da Sarıkız ziyaret edilir. Türbe, üstü açık bir odacık şeklindedir(Karadağ

1996). Kaz dağına çeşitli dilekler için gidilir (Burdurlu 1966)·1
! '

16- İstanbul Büyükada. Büyükada'da bulunan Aya Yorgi Kilisesi'ne ada-

nın tepesindeki ayazmasına,her yıl 23 Nisan ve 24 Eylül tarihlerinde, her

dine mensup insanlar ziyarete çıkarlar. Bu tarihlerde dileklerin gerçekle

şeceğine inanılır. Tepeye çıkmadan önce, yol kenarında bulunan bodur

ağaçlara bezler bağlanır. Bu çıkış sırasında bir makara iplik dolaya dola

ya tepeye çıkılır. Yol kenarlarında taştan yapılmış evlere ve bebeklere

rastlanır. Kimileri dileklerini kağıtlara yazıp ağaçların üzerlerine asarlar.

Kiliseye varınca hangi dinden olursa olsun herkes, Hıristiyan inançlarına

göre hareket eder. Mum yakılır ve paralar yapıştmlır. Ayaımanın suyu

nun şifah olduğuna inanılır. Bu su içilir ve cl yüz yıkanır. Adakları kabul

olanlar ertesi yıl. aynı gün bir şişe sıvı yağ getirirler. Kiliseye yakın hir ye-
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Sonuç

Her yüksek dağ, gölgesinde yaşayan insanlarca idolleştirilir. İnsanlar dağ

lan yenmeden önce, dağlar insanlan yenilgiye uğratmışlardır (Boorstin

1996). Eski çağlarda dağlar erişilmezliğinsembolü olarak algılanır. Dağ

ı,tda ancak üstün kişiler barınabilir. Öte yandan insanlarda, her şeyi ken

disi gibi görme, yakından tanıdığı ve bildiği özellikleri her nesneye kay

dırma eğilimi görülür (Freud 1998). Bu yüzden dağlar insanlar gibi kişi

leştirilmiştir. Dağlarhakkındakiefsanelerde, dağların birer ruh taşıdığı ve

canlı birer varlıkolduklan görülür. Diğer dağların Kaf,Dağı'nınkolları ve

bacakları olma inanışı ile Sığın Dağı' nın uzanarak askerlerin kendisine sı

ğınmasını sağlaması arasındaki anlayış uzak geçmişten, günümüze taşı

nan kültürel dokudur. Bu bakış, animistik düşünce yapısının devam etti-
rildiğini gösterir. . .,

Orta Asya'daki gelenekler ve inanışlar Anadolu'ya taş~nır. Türklerin İs
Him öncesi günlük yaşamlannda, bayramlarında ve ayinlerinde dağların

önemli bir yeri vardır. Hep birlikte dağlara çıkılır ve bayramlar bu kutlu

mekanlarda kutlanır.

Asya Hunları, Tabgaçlar, Kök-Türkler, Uygurlar, İlhanlılar döneminde,

mevsim bayramlarınınyapıldığıbiliniyor. Bu bayramlar, yılın birinci, be

şinci ve dokuzuncu aylarında yapılmaktaydı (Çay 1993). Mevsimlere da

yalı bayramlar, "Nevruz", "Hıdırellez" ve "Ak Ay" yani sonbahar bay

ramlarıdır. Dede Korkut hikayelerinde, Bayındır Han'ın pir yazın bir de

güzün boğayla deveyi savaştırdığı anlatılır (Ergin i 989). Bir yazın bir de

güzün olarak anılan bu günler muhtemelen bayram günleridir.

Muğla'da dağların doruklarında yapılmış ve yapılmakta olan ziyaret tarih

leri biri dışında bellidir. Ziyaret zamanlarını hatırlayanlar, Sığın Dede zi

yaretlerinin temmuz veya ağustos aylarında yapıldığından söz etmişlerdir.

Ağla köyündeki ziyaretler ağustos ayının ikinci perşembesinde,Çiçek Ba

ba ziyaretleri ise, ağustos ayının son perşembesinde gerçekleştirilir. Tür
kiye'nin on beş ayn yöresinde benzer geleneklerle karşılaşılır. Bu günler

genellikle ilkbahara veya sonbahara denk gelir.

Coğrafi konum ve iklim şartlan bu şenliklerin yapılma zamanını etkiler. Es

ki bayram veya ayinlerin Anadolu coğrafyasına taşınma zamanı sôvledir:

Önal. DaR KUlıil, E'~n Kül/U V~ Ş~nlikl~rinin MuRIQ'daki Yamımalan

A- tıkbaharda:

1- ilkbahar (Erzurum)

2- tıkbaharda, ilk perşembe (Diyarbakır)

3- Mayıs ayının üçüncü haftası (Bolu)

B- Yazın:

1- Haziran

a- Son pazar (Bolu)

2- Temmuz

a- İkinci hafta (Erzurum)

b- tık pazar (Bolu)

c- tık cumartesi (Bolu) !
ç_ Üçüncü cumartesi (Sivas)

C- Sonbaharda:

1- Ağustos

a -Ortasında (Balıkesir)

b- Altısında (Sakarya)

c- ıkinci perşembe (Muğla i Yalova)
i,

ç- Son Perşembe(Muğla)

i
2- Temmuz-Ağustos (Ağrı)

Ç_ Dini bayramlarda: (Fırat Havzası)

0- Tarihi kesin bilinmeyenler:

i - Her yıl. (Erzurum)

2- Cuma-cumartesi (Elazığ-Malatya)

Geleneklerin yapılığı günler: Perşembe Muğla dahil 4 yerde, cuma 1 yer

de cumartesi 3 yerde, pazar 2 yerde geçmektedir. Diğer yerlerde gün adı

ve~lmemiştir. Perşembe ve cuma günü geleneklerin gerçekleşt~~lmesi,
İslam'rn kabulünden sonra, dini kutsal bir gün olarak düşünülebılır. Cu

martesi ve pazar günü ise, hafta sonu tatilinde topluca çıkılabilecek gün-
.. ~ ,-, ..
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Türkiye'de değişik zamanlarda yapılan törenler, Hsiung-rıu, Çu, Hun dö

neminden itibaren devam edegelen törenlerdir. Geçmişi en az yirmi bin

yıla dayanan şenliklerdir.Türklerin şıları, şölen veya toy adını verdikleri

kurban törenleridir (Köprülü i 98 i) Bu törenler en eski Türk dininin kalın

tıları'r. Bir dönemin mevsim bayramlarındandır.

Kutsal dağ inanışları, mitolojik dönemden başlar. Animistik düşünce ya

pısı, sernavi dinler döneminde yerini dini düşünce yapısına bırakırken ar

kaik döneme ait törenler de devam ettirilmiştir. Yaşadığımızyüzyılda bi

limsel düşünce sisteminin yaygın olmasının yanı sıra, hem dini, hem de

animistik düşünce yapısı "eren kültü" etrafında yaşatılmaktadır. İslam ön

cesi din veya dinlerinden İslam sonrasınataşınan birtakım inanışlarve ge

lenekler, dağ ve eren kültü çerçevesinde devam ettirilmektedir.

Erzurum' un Narman ilçesinde ve Malatya Elazığ arasındagörülen şenlik

lerde dağ kültil açıkça görülür. Dağ başlarında eren yoktur. Gelenek, Şa

manizrn inancının atalardan kalan yalınlığı ile yaşatılır. Diğer yörelerde

yapılmış araştırmalardadağ başında birer erenin olduğu görülür. Gelene

ğin sürdürülmesinde hatırı sayılır bir din adamı aracı konumundadır.

Balıkesir' deki Kaz Dağı'nın önceki adı İda Dağı'dır. Antik döneme ait ge

lenelderin üzerine şaman inancı ve "eren kültü" yerleştirilerek gelenek bir

anlamda el değiştirmiştir. Antik dönemden Hıristiyanazizlerine, oradan Sa

rıkız veya Fatrna adı ile Hz, Peygamberin kızı Fatma'ya telmihler yapılarak

İslami bir hatırlatma yapılmıştır (Roux 1994) Anadolu' nun Türkleşmesin

den önceki dağ kültü ile Aha Asya'dan getirilen dağ kültü örtüştırken bu

inanışiara bir de İslami renk karıştırılaraksürdürüldüğüsöylenebilir.

Büyükada'da yapılan kutlamaların tarihleri belirlidir. Hıristiyan gelenek

leri çerçevesinde süren kutlamalara ve ritüellere Hıristiyan olmayanlar da

katılırlar. Burada da tüm insanlığı ilgilendiren gelecekten iyi şeyler bek

leme gayretleri görülür. Bu anlayış dini düşünceninde ötesinde bir görü

nüm arz eder. Kilise merkezli olan bu günler, Hıristiyanlıköncesi çok tan

rılı bayramların, Hıristiyanlıksonrası azizlere bağlanan kutsal günlere dö

nüşümünden başka bir şey değildir (Elinde ı 993; Boswell 1962),

Sandıraz Dağı'nın doruklarında "Kartal Gölü" bulunmaktadır.Eren yürü

yüşü gölden mezarlığa doğru yapılır. Dağ basında cölün h"IıınJlı'lç, "cl-;

Önal. Dal! Kiilıü. Eretl Kül/ii ı'e Şenliklerinin Mıı.~/a·daki Yans/l.n_al_ar_'-

Türk inanışlarındagörülen kutsal dağ ve "gök gölü" anlayışıylaöltüşmek

tedir.

Arkaik-mitolojik dönemlerde kahramanlann olağanüstülükleriolağanüstü
vücut ölçüleri ile vurgulanırdı.Oğuz Kağan (Köprülü 1981), Dede Kork~t
(Gökyay 2000) bu tür kahramanlardandır.Dini edebiyatta da benzer etkı
ler görülür. San Saltuk (Ebu'1-Hayr-1 Rümi 1988), Hacı Bektaş-ı Veli

(Gölpınarlı 1990) gibi evliyalann olağanüstü fiziki özellilikleri ve yete

nekleri üzerinde oluşmuş anlatılar, günümüze olağanüstü büyük mezarlar

biçiminde ulaşmıştır. Modem veya yalın mitoloji döneminde ise, k~hra
manlann olağanüstülüklerimanevi güç biçiminde vurgulanmıştır.Mıtolo
jik anlatılarınbu tür özellikleri mezar uzunluklarındagörülür. Türkiye'nin

pek çok yerinde olduğu gibi, Muğla'daki Çiçek Baba ve Koca Eren me

zarlarının uzunluklan inananlar için, büyük evliya veya ~ren kavramının

nasıl tahayyül edildiğini ortaya koymaktadır.

Çiçek Baba adı ayrıca çiçek hastalığını çağrıştırmaktadır. 1968 yılında
Orta Asya'da yapılan bir araştırmada, Koray bölgesinde yaşayanlar çi

çek hastalığındançokça söz ederler. Aralarındagözükmeden dolaşan ve

çiçek hastalığını dağıtan bir adamın varlığına inanırlar. Bu hastalığı.an

cak akıllı bir şamanın durdurabileceğinidüşünürler (Erden i 998) Çıçek
Baba bir dönemde çiçek hastalığını iyi eden bir ermiş olarak düşünüle-

bilir.

Prof. Dr. Ahmet YaşarOCAK'ın bir çalışmasında,genellikle dağ başların

daki mezarlarınhayali veli veya eren olabileceklerini belirtilir. Bu tür eren

lerin daha çok Buğday Dede, Çitlenbik Dede, Çınar Dede gibi yiyecek,

madde, ağaç vb. isimlerle anıldığı görülür. Muğla'da da Çiçek Baba adı bu

anlayışa uygun bir isimlendirmedir. Bu gibi veliler dağ kü\tü ile ilişkilidir.
Dağlarda ve yüksek tepelerde var olduğuna inanılan birtakım tablarüstü

ruhlar ve güçler İslami devirde kimliği meçhul velilere dönüştürülmüştür
(Ocak 1992) Erzurum'un Şenkaya ilçesinde Çakır Baba'ya çıkılmadan

ekin biçilmez inanışı, eski Türk dini inanışlarının bir kalıntısıdır. Dağ ba

şındaki ritüeller bir erene dayandırılır. Böylece kültler yaşatılır.

Dağ başına veya erene çıkma, buralarda ibadet etme, dilekte bulunma.
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maz kılma ve adak kurbanı sunma yer alır. islam öncesi var olan "ıdık"

veya "ıdhuk" geleneği (Atalay 1986; Inan 1968) İslam sonrasında

"adak"a dönüşür. Bu dönüşüm sadece isimlendirıneyle ilgilidir. Zira

MUğla'd'}kurbanınetinden kurban sahipleri de yerler. İslamiyet'te adak

kurbanının etinden kurban sahibi ve yakınları ancak bedelini bir fakire

ödeyerek yiyebilir, aksi halde kendine ait kurbanın etinden yiyemez (Ilmi

hal 1999) Mezar etrafında dönme, eksi Türk inançlarındaki tapınmaların

sürdüğünüortaya koymaktadır.SandırazDağında yapılan şenliklere,Ale

vı-Sünni ayrımı yapılmaksızın herkes katılır. Bu manzara İslam öncesi

inanışları ve ritüelleri hatırlatır; İslamiyet'in kabul edilmesinden yaklaşık
bin yıl geçmesine rağmen, eski inanış ve davranışların gelenekselolarak

sürdürüldüğüanlamına gelir.

Kaynakça

AKYALÇIN, Necmi (1998), Balıkesir Yöresiilde Yatır Efsaneleri Üzeri

ne Bir Araştırma, Balıkesir.

ALEKSEYEV, N.A. (1980), Türklerin Eski Inanç Şekilleri, Novosibirsk.

ALPTEKiN, Ali Berat (1993), Fırat Havzası Efsaneleri (Metinler), An-

takya.

ATALAY, Besim (1986), Divanü Lügat-it Türk Tercümesi, TDK Yay., i.

ATSIZ (1Q92), Aşık Paşaoğlu Tarilıi, MEB Yay. lstan'bul.

BANARLı,Nihad Sami (1987), Resimli Türk Edebiya;ı Tarihi, Milli Eği
tim Bakanlığı Yay., İstanbul.

BONNEFOY, Yves, (2000), Antik Dünya ve Geleneksel Topluııılarda

Dinler ve Mitolojiler Sözlüğü, (hzl. Levent Yılmaz) Dost Kitapevi

Yay., Ankara, 2. Cilt.

BOORSTIN J. Daniel (1996), Keşifler ve Buluşlar Insanın Kendini ve

Dünyayı Araştımıasının Öyküsü, (çev. Fatoş Dilber) Türkiye İş

Bankası Yay., Ankara.

BOSWELL. W. George ve J. Russell Reaver (1962), Fundaıneııtals (~L

Folk Liıeraıure, Anthropological Publications, Oosıerhout.

CÜVEYNİ,Alaaddin Ata Melik (1998), Tarilı-i Cihangüşa, (çev. Mürsel

Öztürk), KB Yay., Arıkara.

ÇAY, Abdulhalük (1.993), Türk Ergenekoıı Bayramı Nevruz, 5.bs., Türk

Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay., Ankara.

DINÇ, Abdulkerim (1997), "Bardız Yaytası'nda Çakır Baba'ya Çıkma

Törenleri," V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Gelenek

Görenek Inançlar Seksiyon Bildirileri, KB Yay., Ankara, 125-134.

EBERHARD, Wolfram, 2000, Çin Simgeler Sözlüğü, (Çev. Prof. Dr. Ay

kut Kazarıcıgil- Ayşe Bereket), Kabalcı Yay. İstanbul.

EBERHARD, Wolfram (1996), Çin 'in Şimal Komşuları, (çev. Nimet

Uluğtuğ), 2.bs, TTK Yay, Ankara.

EBULGAZl BAHADIR HAN (1996), Şecere-i Terakiıne, Türkmenlerin

Soy Kütüğü, (hzl. Zuhal Kargı Ölmez), Simurg Yay., Ankara.

EBU'L-HAYR-I RUMI (1998) Saltuk-name, (hzl. Şükrü HalUk Akalın),

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara.

ELlADE, Mircea (1994), Edebi Dönüş Mitosu, (çev. Ümit Altuğ) Imge

Yay., Ankara.

ELlADE, Mircea (1993), Mitlerin Özellikleri, (çev. Sema Rifat), Semavi

Yay., İstanbul. i

EllADE, Mircea (1999), Şaınanizm Ilkel Esrime Teknikleri, (çev. İsmet

Birkan), Imge Kitapevi, Yay., Ankara.

ERDEN, Resmiye (1998), Türk Kiiltiiriinde Şamanitm ve Şaman Efsane

leri, (Lisans Tezi) Muğla.

ERGIN, Muharrem (1989), Dede Korkut Kitabı i Giriş-Metin-Faksimile,

TOK Yay., Ankara.

EROGLU, Zekai (1937), Muğla Tarihi, İzmir.

ESIN, Emel (1978) ıslamiyet'teli Önce Türk Kültür Tarihi \'e lslônı'a Gi

riş, İstanbul.

ESİN, Emel (1976), "Ötiiken Yı~·. (Türk Sanatında Ağaçlı Dağ Hakkında



bilig, Bahar 12003, sayı 25

ESİN, Emel (2001), Türk Kozmolojisine Giriş Toplu Eserler J, Kabaıcı

Yay., İstanbul.

FREUD, Sigmund (1998), Totem ve Tabu, Dünya Klasikleri, (çev. Niya

zi ,Yerkes) Cumhuriyet Yay., (Baskı yeri yok), 2. Cilt.

GÖKYAY, Orhan Şaik, (2000), Dedem Korkut Kitabı, Milli Eğitim Ba
kanlığı Yay., İstanbul.

GÖKYAY, Orhan Şaik (1997), Kôtip Çelebi'den Seçmeler, Milli Eğitim
BakanlığrYay., İstanbul, 3. Cilt.

GÖLPINARLI, Afkulbaki (1990), Menaksb-ı Hacı Bektôş-ı Veli "Vila
yet-name", İnkılap Kitapevi Yay., İstanbul.

Ilmihal (1999), Türkiye Diyanet İşleri Vakfı Yay., İstanbul, 2 Cilt.

tNAN, Abdulkadir 0/976), Eski Türk Dini Tarihi, Kültür Bakanlığı Yay.,
İstanbuL.. .

tNAN, Abdulkadir (930), Birinci İlmi Seyahate Dair Rapor, İstanbul.

İNAN, Abdulkadir (1968), Makaleler ve Incelemeler, TTKYay., Ankara.

tNAN, Abdulkadir (1995), Tarihte ve Bugün Şamanizm Materyaller ve

Araştırmalar, 4.bs., TTK Yay., Ankara.

!ZGİ, Özkan (1989), Çin Elçisi Wang Yen-Te;nin Uygur Seyahatnômesi,

TTK Yay., Ankara.
i

KARAAGAÇ, GünÜf (1977), Köyceğiz, İstanbul.

KARADAG, Metin (1996), "Sarıkız Efsanesi Varyantlan ve Karşılaştır

ması," /. Türk Halk Kültürü Araştırmaları Sonuçları Sempozyumu

Bildirileri II, Kültür BakanlığıYay. (1996) 16-24.

KÖPRüLü, M. Fuad (1981), Türk Edebiyatı Tarihi, 3. bs., Ötüken yay.,
İstanbul,

Moğolların Gizli Tarihi (1995), (çev. Ahmet Temir) 3.bs., TTK Yay., An

kara.

OCAK, Ahmet Yaşar (1983), Bektaşi Menaktbnômelerinde İslôm Öncesi
Inanç Motifleri, Enderun Kitapevi, İstanbul,

OCAK, Ahmet Yaşar (1992), Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Menôktbnô-
•.,.,,,,Trv (~,f"",",,",,...,l,,:;l .. 1'): ... 'T..... l ..1 .......... ..-v" 'T"T"TT 'lI;rr<o' 4.L

Önal, Daı Kü/ıa, Eren Küllü ve Şenlik/erinin Mul/a'daki Yansımaları

ONK, Nizamettin (1972), "Ağrı Dağı Efsaneleri," Türk Kültürü, (Ocak

1972)S.I11,179-185.

ÖGEL, Bahaeddin (1995), Türk Mitolojisi (Kaynakları ve Açıklamaları

ile Destanlar), 2.bs., TTK Yay., 2 Cilt, Ankara.

ÖGEL, Bahaeddin (1994), Türk Mitolojisi II, Milli Eğitim Bakanlığı

Yay0, İstanbul.

ÖNAL, Mehmet Naci (2002), Muğla Efsaneleri (Araştırma-tnceleme),

Muğla, (Yayımlanmamış Çalışma) i
ÖZEN, Kutlu (2001), Sivas Efsaneleri, Sivas. \

TANER, Nuri (1995), Yalova Folkloru, İstanbul.,

TEK1N, Talat (1988), Orhun Yazuları, TDK Yayl, Ankara.

TÜRKBAY, Nilgün (1997), Hendek Efsaneleri, rllazığ, (Yayımlarimamış
Yüksek Lisans Semineri)

TÜTÜNCÜ, Zekiye (1998), "Bolu llinde Bayramlar Anma Günleri, Fes

tivaller," II. Türk Halk Kültürü Araştırma Sonuçlan Sempozyum

Bildirileri, KB Yay., Ankara, 363-378.

ROUX, Jean-Poul (1994), Türklerin ve Moğolların Eski Dini, (çev. Aykut

Kazancıgil)2.bs., Işaret Yay., İstanbul,

ROUX, Jean-Poul (1999), Eskiçağ ve Ortaçağ A~tay Türklerinde Ölüm,

(çev. Prof. Dr. Aykut Kazancıgil),Kabalcı jYay., İstanbul,

SEYlDOGLU, Bilge (1985), Erzurum Efsaneleri (Erzurum'da Belli Yer
lere Bağlı Olarak DerlenmişEfsaneler Üzerinde Bir İnceleme)Kül

tür BakanlığıYay., (2.bs., Erzurum Efsaneleri, Dergah Yay., İstan

bul (1997) Ankara.

SEWOGLU, Bilge (1995), Mitoloji Üzerine Araştırmalar Metinler ve

Tahliller, Kayseri.

YALMAN (Yalgın), Ali Rıza (1993), Cenupta Türkmen Oymak/arı I,

(hzl. Sebahat Emir) Kültür Bakanlığı Yay., Ankara.

YAVUZ, Muhsine Halime (1993), DiyarbakırEfsaneleri Derleme-Araş

tırma-Inceleme, ı.bs., Doruk Yay., Ankara.



bilig, Bahar i 2003. s:ıyı 25 _

Kaynak Kişiler

BAŞLARAN, Murat (1952 Köyceğiz doğumlu, üniversite mezunu, muha

sebeci, derleme tarihi 1999).

BELGRi)T, Nebi (1936 Beyobası beldesi/Köyceğiz doğumlu, İlk okul

mfzunu, çiftçi. derleme tarihi 1999).

BİLG1, Mehmet Nuri (1931 Çayhisay köyü /Köyceğiz doğumlu. okur-ya

zar değil, konar-göçer yaşamından sonra 1936 yılında yerleşik ha

yata geçmişler şimdi çiftçilik yapmaktadır, derleme tarihi 1999).

BULUT, Gülcan (1980 İstanbul doğumlu, öğrenci, derleme tarihi 2002).

TİLK1, Mustafa (I 930 Beyobası beldesilKöyceğiz doğumlu, çiftçi, derle

me tarihi 1999).

Çiçek Baba Şenliklerinin Yapıldığı Sandıraz Dağı'nın Yer Aldığı Harita

Resim i: Çiçek Baba yatın ve namaz sonrası dua eden ziyaretçiler.

Resim 2: Çiçek Baba mezardan toprak alan bir ziyaretçi.
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Resim 3: Çiçek Baba şenliklerine katılan bir grup ziyaretçi.

Resim 4: Çiçek Baba'da kesilen kurbanı ocaklarda çeviren ziyaretçiler.

Reflections of the Mountain Cult,
Cult and Festival of Saints in Muğla

Assis. Prof. Dr. Mehmet Naci ÖNAL

Abstrac: Believes around the mountain cult are seen in many are
as in the world. In Muğla the traditions related to the mountain cult
are still alive. Believes and rituals from the pre-Islamic period con
tinued after Islam. iThe cult of saints replaced the mountain cult in
many areas. The tombs of these saints are on mountain summits.
The traditions around the tomb of Çiçek Baba on the Sandraz Mo
untain in Muğla are still alive. The time of the ceremonies changes
from one region to ~nother. In some regions these ceremonies are
performed during sumrner and autumn; in other regions theyare
carried out up to eight times a year. These festivals have the rem
nants of the old Turkish religion.

Key words: The mountain cult, cult of saint, festival of saints,
transformation of tradition.
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