XIII.-XV. YÜZYILLARDA ANADOLU'DA
TÜRK-HIR~ST~YAN DINI ETK~LES~MLER VE
AYA YORG~~(SAINT GEORGES) KÜLTÜ
A. YA~AR OCAK
Anadolu'nun türkle~mesi ve islâmla~mas~~ tarihi, asr~ m~z~ n ba~~ ndan
günümüze kadar Franz Babinger, F. W. Hasluck, Fuad Köprülü,
Abdülbaki Gölp~ narl~ , Osman Turan, Irene Melikoff ve Speros Vryonis gibi ilim adamlar~ n~~ me~gul eden, dikkate di~er, kaynaklar~~ zengin ve çe~itli,
çok verimli bir ara~t~rma sâhas~~ olmu~tur. Bilhassa, elim vefat~n~n 25.
y~ ldönümünü üzüntüyle idrak etti~imiz merhum Fuad Köprülü'nün, ba~ta temel ve klasik eseri Türk Edebty at~nda ~lk Mutasavv~fla~'l olmak üzere,
muhtelif kitaplar~~ ve makaleleriyle bu sahay~~ adeta apayr~~ bir ara~t~ rma disiplini durumuna getirdi~ini söylemek mübala~al~~ say~ lmamal~d~ r. O,
"Anadolu'da ~sldm~yet" ad~ndaki klâsikle~mi~~me~hur makalesinde bu konunun sanki ara~t~ rma plan~ n~~ çizmi~~ve pek çok meseleye dikkati çekmi~tir.
Bununla beraber, aradan geçen ~u kadar y~ ld~r de~erli çal~~malarla bir
hayli mesafe katedildi~ini de belirtmek laz~ md~ r. Ne var ki, bahis konusu
saha= ara~t~ r~ l~p ayd~ nlat~ lacak daha bir çok meselesi bulunmaktad~ r.
Bunlardan birini de, Anadolu'ya Türkler'in yerle~mesiyle birlikte ba~layan
islâmla~ma ve türkle~me sürecinde müslüman Türkler'le yerli h~ristiyan
halk aras~ nda cereyan eden kar~~l~ kl~~ dini tesirler ve bu arada evliya yahut
aziz kültleri te~kil eder.
Merhum F. Köprülü'nün baz~~ yaz~ lar~ nda bu konuya i~aret etti~i
görülmektedir'. Ancak bu meseleyle münhas~ran ve sistemli bir tarzda u~ra~an, ~ ngiliz âlimi F. W. Hasluck olmu~tur. O, me~hur Chr~stianity and
Islam under the Sultans (Oxford 1929, 2 cilt) adl~~ kitab~ nda ve dilimize R.
Huliisi taraf~ ndan Bekta~ilik Tedkikleri (~stanbul 1928) ad~yla çevrilen makaleler külliyat~ nda hemen tamamiyle bu mesele üzerinde durmu~tur. Bazan
sübjektif yorumlara kaçmakla birlikte, genellikle ilgi çekici ve yerinde tesbitlerde bulunmu~, Anadolu ve Rumeli'de Türkler'le h~ristiyan ahâli aras~ nda ortak baz~~ evliya kültlerini teferruatl~~ olarak ele alm~~t~ r.
' Msl. bk. Osmanh Imparatorlu~u'nun Kurulu~u, Ankara 1972, 2. bs., s. ~ lo.
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~~te bu yaz~da, bu ortak kültlerden hayli dikkate de~er görünen Aya
rorgi, yahut Hagios Georgios (Saint Georges) kültü incelenmeye çal~~~ lacakt~ r. Bu kültün önemi, islâmiyet'in Arap yar~madas~n~n d~~~ na ç~k~ p M~s~ r, Süriye ve ~rak m~ ntakalar~ na yerle~me~e ba~lad~~~~ilk devirlerden itibaren müslüman halklar aras~ nda yer bulabilen, islâmile~tirilmi~~- belki de
en eski - h~ ristiyan kültlerden biri olmas~ ndan ileri gelmektedir. Daha ziyade Orta Do~u müslüman halklar~~ aras~ nda tan~nan Aya Yorgi, Ce~cis,
Curcis veya Circis Nebi ad~yla bilinir.
Aya Yorgi, yahut bat~daki ad~yla Saint Georges, do~u ve bat~~ H~ ristiyanl~ k dünyas~ nda hemen hemen ba~ka hiç bir azize nasip olmayan
büyük ve yayg~ n bir ~öhrete sahiptir. Bilindi~i gibi ikonografide mühim
bir yer tutar. Eski hajio~raflar (aziz bilimciler) bu azizin hayat ve menkabelerine yüzlerce sayfa tahsis etmi~lerdir. Son zamanlarda böyle bir azizin
gerçekten ya~ay~ p ya~amad~~~~tart~~ma konusu olmu~, Papal~ k makam~~ taraf~ndan azizler listesinden ç~karm~~sa da', bunun pratik bir k~ymeti olmam~~t~ r. Çünkü esas olan, Aya Yorgi'nin tarihi bir ~ahsiyet olup olmamas~~
de~il, yüzy~ llar boyunca ad~~ etraf~ nda h~ristiyan halklar aras~ nda zamanla
büyümü~~bir menkabeler külliyat~n~n ve buna paralel olarak yayg~ n ve
güçlü bir kültün mevcut olmu~~bulunmas~d~ r. Buna benzer durumlara zaman zaman Islam dünyas~ nda da rastlanm~~t~r. Bunun izah' herhalde mahalli kültürlerin baz~~ hallerde dinlerin nazari ve resmi çerçevesini zorlayarak kendilerine bir yer edinme çabas~yla ilgili olmal~d~r. Bizim aç~m~ zdan
önemli olan, Aya Yorgi kültünün nisbeten eski devirlerden itibaren Orta
Do~u, bu arada Anadolu ve nihayet Balkanlar'da müslüman halk inançlar~ na nüfuzu vâk~as~d~r.
Bu nüfuz nerede, ne zaman ve hangi ~artlarda meydana gelmi~, nas~l
tezâhür etmi~tir ? Bilhasa XIII.-XV. yüzy~llarda müslüman Anadolu ve
Rumeli Türkleri aras~nda Aya Yorgi kültünün tesiri hangi kanallarla ve
nas~l vukü bulmu~, ne gibi bir mâhiyet kazanm~~~ve nihayet bunun islamla~ma sürecindeki yeri ve önemi ne olmu~tur ? Bütün bu sorular~ n cevaplar~n~~ aramadan önce, Aya Yorgi hakk~nda k~sa bir bilgi vermek yerinde
olacakt~ r.
Papal~ k makam~n~n yay~n organ~~ olan Osservatore Romano dergisinde aç~klanan bildiri
hakk~nda Stern dergisinin ~~ Haziran 1969 tarihinde yay~nlanan 22. say~s~nda, "Die Heihgen
verloren ihren Schein" ba~l~~~~alt~nda bir yaz~~ ç~km~~t~r. Bu yaz~da, Saint Georges ile birlikte
Sainte Barbara, Saint Christophorus ve Saint Nicholas'~n da azizler takviminden ç~ kar~ld~~~~
belirtiliyor. Yaz~ , halk~n buna gösterdi~i tepkilere de uzunca yer vermi~tir.
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Her ~eyden evvel ~unu belirtmek laz~md~r ki, Aya Yorgi yahut Saint
Georges h~ristiyan hajio~rafisi (aziz bilimi) nde beyaz atl~, sava~ç~~ bir aziz ve
H~nstiyanl~~~n yay~lmas~~ u~runa a~~r i~kencelerle hayat~n~~ fedâ eden bir
~nartyr olu~u ile dikkati çeker 3. Bu sebeple daha IV. as~rdan itibaren, yani
imparator I. Konstantinos zaman~nda (306-337) büyük bir takdise mazhar
olmu~~ve kültü resmen kabul edilmi~tir 4. Orta ça~da ise Haçl~~ ordular~~
onu hami kabul etmi~ler, Kudüs'ü ku~atmalan s~ras~nda Saint Georges'un
beyaz z~rhlar içinde kendilerine yol gösterdi~ine dair menkabeler yaym~~lard~ 3. Bir asker aziz olmas~~ dolay~s~yla Aya Yorgi'nin günümüzde bile
Yunan ordusunca takdis olundu~u, 1974 K~br~s harekat~~ s~ ras~nda ele geçen ve halen ~stanbul'da Askeri Müze'de te~hir edilen bir sancaktan anla~~lmaktad~ r. Bu sancakta, Aya Yorgi ~ahlanm~~~beyaz bir ata binmi~~oldu~u halde, elindeki m~zrakla ejderha öldürürken tasvir olunmu~tur (bk. resim: 3).
Aya Yorgi'nin hayat~ndan bahseden kaynaklarda verilen bilgilerin
farkl~~ mahiyette olu~u modern hajiografi alimlerinin dikkatini çekmi~, bir
k~sm~~ verilen bilgilerin tarihi bir de~eri bulunmad~~~n~~ ileri sürerken, bir
k~sm~~ da bunun aksini belirtmi~tir. Birinci gruptakiler, asl~nda Aya Yorgi'ye ait bilinen menkabelerin hemen hemen tamam~n~n Demeter, Perseus,
Herktil ve Horus gibi eski Yunan ve M~s~r, hatta Telipinu gibi Eti tanr~lar~na ait bulundu~u, dolay~s~yla bu azizin adlar~~ geçen tanr~lar~n h~ristiyanla~t~nlm~~~ ~eklinden ibaret muhayyel bir ~ahsiyet oldu~u neticesine varm~~lard~r. Bizzat Papal~k makam~n~n da bu neticeyi kabul ve ona göre hareket etti~ine yukarda temas olunmu~tu. ~kinci gruptakiler ise, Aya Yorgi'nin daha H~ristiyanl~~~n nisbeten erken devirleri say~labilecek III. ve IV.
yüzy~llardan beri mükemmelen tan~nd~~~n~~ ve kültünün te~kkül
dolay~s~yla ~üpheye mahal olmad~~~n~~ savunmu~lard~r6. Biz burada iki
grup aras~nda bir tercih yapma yetkisine sahip de~iliz. O itibarla Aya
Yorgi yahutta Saint Georges'un tarihi bir ~ahsiyet olup olmad~~~~meselesi
bizi ilgilendirmiyor. Yaln~z ~u kadar söylenebilir ki, e~er I. Konstantinos'un bu azizin vefat etti~i tarih oldu~u ileri sürülen 303 ten k~sa bir zaman sonra kültünü resmIle~tirmesi hâdisesi do~ru ise, gerçek bir ~ahsiyet
olmad~~~n~~kabul etmek biraz zordur.
Hippolyte Delehaye, Les legendes grecques des Saint Militaires, Paris ~~gog, ss. 45 vd.
F. H. Kruger, "Saint Georges", La Grande Encyclopidie, VIII, 81o.
Jacques de Voragine, La Legende Dorie, Paris 196o, 2. bs. 21 I.
6 Bu konudaki tart~~ malara dair 3 ve 4 nolu nottakilerle beraber, Delehaye taraf~ ndan
zikredilen ~u makaleye bak~ lmalichr: K. Krumbacher, "Der helilige Georg", Abhandlungen der
3
4
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Her hâlü kârda, Aya Yorgi'yi anlatan rivâyetler gözden geçirildi~i zaman, iki gruba ayr~ld~klar~~ ve onu iki ayr~~ m~ntakaya yerle~tirdikleri
gözden kaçm~yor. Birinci grup rivâyetlere göre aziz Kudüs yak~nlar~ nda
Lydda'da do~mu~~ve imparator Diokletianus zaman~ nda (284-305) ya~am~~t~ r. Bu m~ ntakan~ n Roma valisi Dakianus'u ve maiyyetindekileri H~ristiyanl~~~~kabule davet etmi~se de ~iddetle tepki görmü~~ve a~~r i~kencelere
maruz b~rak~larak öldürülmü~tür. Bu hikâye pek çok kerâmet unsuruyla
süslenmi~~olarak gayet trajik bir tarzda kaynaklarda anlat~l~r'.
~ kinci grup rivâyetlere göre ise, Aya Yorgi Anadolu'da eski Kapadokya'da dünyaya gelmi~~ve ya~am~~t~r. Kendisi Roma ordusunda bir asker
olarak çal~~m~~~ve Diokletianus zaman~ nda generalli~e yükselmi~tir. Ancak
putperestli~i b~ rakarak H~ ristiyanl~~~~kabul ettikten sonra kendisini bu dIni
yaymaya adam~~, fakat ~zmit'te ba~~~kesilerek öldürülmü~tür. ölüm tarihi
jülyen takvimine göre 23 Nisan 303 olarak kabul edilmektedir ki, bu, gregoyen takvimine göre 6 May~s'a tekabül eder.
K~saca özetlenen bu iki grup rivâyet bir arada de~erlendirilecek olursa, gerek ya~ad~ klar~~ memleketler, gerekse hayat hikayeleri birbirinden
farkl~~ iki ayr~~ Aya Yorgi ile mi kar~~~kar~~ya bulunuldu~u sorusu akla geliyor. Yoksa ayn~~ ~ah~s etraf~ nda farkl~~ co~rafyalarda oralar~n kültürel yap~s~ na göre m~~ iki ayr~~ grup menkabe te~ekkül etmi~tir? Bu sorular~n tart~~~lmas~~ ve cevaplar~n~n aranmas~~ bize ait bir konu olmamakla beraber, burada bir meseleye i~aret etmeden geçmek te herhalde uygun olmayacakt~r.
Dikkat edilirse her iki grubun ortak noktas~ , görüldü~ü üzere, azizin
Roma imparatoru Diokletianus zaman~nda ya~am~~~oldu~u ve öldürülerek
hayat~na son verilmi~~bulundu~udur. ~ki grup rivâyetleri birbirinden ay~ran en bâriz yanlardan birisi de, do~u - bat~~ h~ristiyan hajiografisinde ve
k. bayerischen Akademie, cilt XXXV, k~s~ m 3. Ayr~ca bk. F.W. Hasluck, Christianity, I, 321,
not ~~; Delehaye, Les Legendes Hagiographiques, Bruxelles 1955, 4. bs., ss. ~ 04-105, 162 ve
179-180; S. Eyice, "Çorum'un Mecidözü'nde A~~k Pa~a o~lu Elvan Çelebi zâviyesi", TM,
XV (1969), ss. 226-234, ve daha ba~kalar~.
Msl. bk. De Voragine, I, 209-211. Rivayete göre Dakianus, Saint Georges'un davetini redderek onu i~kencelerle oldürtmü~, ama her defas~nda aziz yeniden dirilerek putperest
valiyi Hz. Isa'ya inanmaya davetten vazgeçmemi~tir. Ancak sonuncu seferinde ölüme boyun
e~mi~, Dakianus meydanda ba~~n~~ kestirdikten sonra bir daha dirilmemi~tir. Ama bu cezas~z kalmam~~, Dakianus ve maiyyetindekiler de gökten ya~an ilahi ate~ler alt~ nda kavrulup
gitmilerdir. Saint Georges, ölümünden önce onlan inand~ rabilmek için, kuru odunlar~~ ye~ertip a~aç haline getirmek ve mezardaki ölüleri diriltmek gibi pek çok kerâmetler göstermi~tir, ki bunlar~ n tafsilât~~ için bk. Delehaye, Saints Militaires, s. 5 vd.
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ikonografisinde pek me~hur olan ejderha ile sava~~menkabesidir. Bu menkabeye göre aziz, Kapadokya'da putperest bir kral olan Selbios'un k~z~ n~~
kaç~ rarak ~ehrin suyunu kesen bir ejderha ile zorlu bir mücadeleye giri~ir.
Sonunda onu yenip öldürerek hem k~z~~ kurtar~r, hem de suyu ak~t~r. Bu
kerâmeti (miracle) gören kral ve tebas~, ~ükran ifadesi olarak H~ ristiyanl~~~~
kabul etmi~~ve azize tabi olmu~lard~r'.
Bu çok tan~nm~~~menkabe konumuz aç~s~ ndan önemli oldu~u kadar,
h~ ristiyan halk inançlar~~ aç~s~ ndan da önemlidir. Bu yüzden ikonografide
geni~~yer tutmu~tur. Aya Yorgi ço~u zaman at üstünde, bazan yaya, m~zra~~~ve k~l~c~yla bir ejderhay~~ öldürürken tasvir edilmi~tir. Bu tasvirlerin
bir k~sm~, Rafael gibi me~hur Rönesans ressamlar~na aittir. Avrupa'n~ n ve
Türkiye'nin muhtelif yerlerindeki müzelerde Aya Yorgi'yi tasvir eden bu
resimlere rastlanabilir (bk. resim: 1-2).
Modern hajiografi âlimleri (Aziz bilimciler), çok tan~ nm~~~olmas~~ sebebiyle bu ejder menkabesi üzerinde kafa yormu~lar ve teferruatl~~ incelemelerde ve tenkitlerde bulunmu~lard~ r. Bu çal~~malar neticesinde, Kudüs havâlisine ait, birinci grup en eski ve orijinal metinlerde bu menkabenin yer
almad~~~, ancak Anadolu'da te~ekkül eden ve daha geç döneme ait olan
metinlerde ortaya ç~kt~~~~tesbit edilmi~tir'. Bu tesbit, baz~~ ara~t~rc~larm ileri sürdükleri gibi Aya Yorgi'nin, eski mitolojik tanr~lar~ n h~ ristiyanla~t~r~ lm~~~ ~ekli olmasa bile, en az~ ndan ejderha ile sava~~menkabesinin eski
Anadolu efsaneleriyle alâkas~~ iddias~ n~ n büsbütün mesnedsiz olmad~~~ n~~
dü~ündürüyor'''.
Ejderha menkabesi hakk~nda bk. Charles Cahier, Caractristigues des Saints, Paris, I,
315-322; Delehaye, a.g.~., ss• 74'75; Hasluck, Christianity, I, 321, not ~~ ; De Voragine, I,
207-209.
Msl. bk. Delehaye, Legendes Hagiographiques, s. ~ 8o; Hasluck, ayn~~ yerde. Hatta bu
ejder menkabesinin asl~ nda Aya Yorgi'den daha evvel ayn~~ bölgede ya~am~~~Aya Teodoros
ve Aya Mikhail gibi iki azizle de alakas~~ bulundu~unu gösteren rivayetlerden bahsolunmaktad~r. Geni~~bilgi için zikredilen yerlerdenba~ka bk. Delehaye, Saints M~litaires, ss. ~~ ~ , 15,
20, 38. A~a~~da da görülece~ini üzere, h~ ristiyan rivayetlerini hemen aynen adapte eden
müslüman kaynaklar~ nda da (Taberi, Mes'üdi, ~ bn Kuteybe) ejder menkabesinden hiç bahsedilmedi~i dikkati çeker.
I° Bu konudaki tart~~malar hakk~ nda daha geni~~bilgi için bk. A. Ya~ar Ocak, Bektasi
Menâktl~nâmelerinde ~slâm Öncesi ~nanç Motifleri, ~stanbul 1983, ss. 172-179. H~ ristiyan literatüründeki bu ejderha ile mücadele menkabesi bazan oldukça ilgi çeken yorumlara da
mevzü te~kil etmi~tir. Bunlar aras~ nda, asl~ nda bu menkabenin normal bir y~ rt~c~~ hayvan~~
öldürme hklisesini yans~tt~~~, veya H~ ristiyanl~ k'la putperestli~in mücadelesini ve zaferin H~ ristiyanl~ k'ta kal~~~ n~~ temsil etti~i; yahutta, güne~~~~~ klar~ n~ n karanl~~~~da~~tmas~~ olay~ n~~ sembolle~terdi~i gibi, birbiriyle hiç ilgisi bulunmayan yorumlan zikredebiliriz (bk. Kruger, ayn~~
yerde; b. Carra de Vaux, "Djirdjis", E12).
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Üstelik ejderha ile sava~~menkabesi Aya Yorgi kültünün müslüman
Türk inançlar~yla kar~~mas~~meselesinde bir vâsita olmas~~itibariyle ayr~ca
bir önem arzeder.
Aya Yorgi ve onunla ilgili mâlumat~n mâhiyeti hakk~nda bu k~sa özetten sonra, bu azizin kültünün müslüman halk inançlar~yla münasebeti
meselesine geçilebilir.
Müslüman Arap kaynaklar~na bakarak Aya Yorgi menkabelerinin hiç
olmazsa milâdi IX. (hicri ~li.) yüzy~ldan çok daha evvel müslüman halk
inançlar~na nüfuz etti~ini kesin bir ~ekilde söyleyebiliriz: zira hiç olmazsa
~imdilik bu konudaki ilk kay~tlar~~bize nakleden müellif olan ~bn Kuteybe'nin IX. yüzy~l müellifi oldu~unu biliyoruz. Ba~ta ad~~geçen ibn Kuteybe (öl. 276/889), Sâlebi (427/1035), Herevi (öl. VI/XII) ve Malcrizi (öl.
846/1442) gibi tarihçi ve müellifler M~s~r, Süriye ve ~rak m~ntakalannda
dola~an bu rivâyetleri bazan özet olarak bazan da bir hayli geni~çe eserlerine alm~~lard~r. Müslüman kaynaklanndaki bu rivâyeder, yukarda bahis
konusu edilen Kudüs ve havâlisi men~e'li birinci grup h~ristiyan rivâyederinin islâmile~tirilmi~~ ~ekilleri olup ejder menkabesi bunlarda da yoktur.
Öteki hikaye ise hemen hemen aynen al~nm~~~olup bunu en tafsilatl~~ bir
~ekilde anlatanlar, Taberi ile Sâlebi olmu~tur". Di~erleri ise k~sa özetler
halinde hikayeyi kaydederler '2.
Söz konusu bu kaynaklardaki hikâyeye göre, Cercis (Cura:Ç veya Circis)
Nebi Alryhisselâm Remle'de do~mu~~olup Hz. Isa'n~n havârileriyle
görü~mü~tür. Kendisi önce zengin bir tüccar iken, unutulmaya yüz tutan
Hz. ~sa'n~n ~erlat~n~~yeniden diriltmekle vazifelendirilmi~tir. Cercis Nebi,
giderek sap~k hale gelen halka ve bu arada bilhassa Musul meliki Dâzân'a
tekrar Hz. ~sa ~eriat~na dönmelerini bildirmi~, fakat kimse kendisine inanmam~~t~r. Hattâ Cercis Nebrden, e~er gerçekten peygamber ise, mücize
göstermesini istemi~lerdir. Bunun üzerine Cercis Nebi onlar~n arzulanna
uyarak ölüleri diriltmek, kuru odunlan ye~ertip a~aç haline getirmek gibi
muhtelif milcizeler göstermi~se de yine iknâ edememi~tir. Hattâ kendisine
fena halde k~zan melik Dâzân onu türlü i~kencelere tabi tutarak defalarca
". Taber Milletler ve Hükümdarlar Tarih~, çev. Z. K. Ugan- A. Temir, ~stanbul 1965,
(Kanu~t'l-Enbiyâ), Kahire 1308, ss. 285-290.
bs., I, 943-964; Sâlebi,
12 'bn Kuteybe, Kitabu'l-Maiinj; n~r. m. ~smail Sivi, Beyrut 1970, s. 25; Mes'eldi,
Müriiett'z-Zeheb ve Metuiimul-Cedter, n~r. M. Muhsin Abdülhamid, Kahire 1964, I, 66; Herevi, Kitab~t'z-Zarke., n~r. J. Sourdel—Thomine, Damas 1953, ss. 69-70; Makrizi, el-H~tat,
Bulak 1270, I, 152. Hikaye ~urada da özetlenmi~tir: Kas~m Kufrah, "Circis",
2.
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öldürtmek istemi~, fakat Cenab-~~ Hak her seferinde Cercis Nebi'yi yeniden
hayata kavu~turup vazifesine devam~ n~~ sa~lam~~t~ r. Nihayet Cercis Nebi
melikin kar~s~n~~ ve daha ba~kalar~n~~ dine döndürebilmi~se de, daha ileri
gidememi~tir. Bundan dolay~~ fazla üzüntü duyarak Allah'tan can~ n~~ almas~n~~ dilemi~, ancak bundan sonrad~r ki, Dâzân onu öldürmeye muvaffak
olabilmi~tir. Böylece Cercis Nebi'nin ~ehadetiyle birlikte, gökten ate~~ya~ar, ba~ta Dâzân olmak üzere bütün inanmayanlar mahvolur.
~u k~sa özetten aç~ça anla~~laca~~~üzere, müslüman kaynaklar~ ndaki
hikayenin h~ ristiyan asl~ndan hemen hiç bir fark~~ yoktur. Hattâ Roma valisi Dakianus'un ad~~ bile Ddzân ~eklinde geçmektedir. Azizin do~um yeri
Lydda ise Arap dönemi ad~yla Remle ~eklinde kaydedilmektedir 13.estelik
hikayenin islami versiyonunda bizim için önemli olan bir husus beliriyor:
Bu, Aya Yorgi'nin Cercis Nebi. Aleyhissek-rn ~eklinde an~lmas~ ndan da anla~~laca~~~gibi, müslüman halk inançlar~ nda bir veli de~il, bir peygamber olarak telâkki edilmi~~olmas~d~ r. Bizce en mühim de~i~iklik budur.
Aya Yorgi'nin böylece bir peygamber olarak müslüman halk inançlar~na girebilmesi gerçekte o kadar önemsenmeyecek bir hâdise de~ildir.
Her ne kadar Yû~a' , Danyal vb. Tevrat'ta zikredilen peygamberler Kur'an-~~ Kerim'de adlar~~ geçmemesine ra~men - sonraki islami literatüre
peygamber olarak girmi~lerse de, Aya Yorgi'nin durumu bunlardan farkl~d~r. Zira o, ne Tevrat'ta ne ~ncil'de zikrolunmaktad~r. O halde bu zat~n
müslüman halk inançlar~nda bu derece yer edebilmesinin sebebi ne olabilir ? Kanaatimizce bunun cevab~, Hz. ~sa ile Hz. Muhammed aras~ nda
bulunan ve tam alt~~ as~ rl~k uzun bir zaman dilimini kaplayan, ~slam ilahiyat~nda eyydn~u 1-fetra diye bilinen fetret devri (peygambersiz devre) kavram~~ ile alâkal~~ olabilir H. Bilindi~i üzere ~slam inanc~na göre, bu ara devrede hiç bir ~eriat sahibi peygamber (resûl) gelmemi~tir. Böyle olunca, ko13 Hatta hikâyeyi eserlerinde nakleden müslüman müellifler aras~nda, Mes'iicli ve
Makrizi gibi, bunun Ehl-i Kitap'tan gelen haberlere dayand~~~ n~~belirtenler vard~r. Bunlardan Makrizi'nin ifade biçimi son derece dikkate ~ayand~ r. Çünkü di~er bütün müellifler
Cercis (veya Curcis, Circis) Nebi' Aleyhisselâm diye yazd~ klar~~ halde, yaln~z o bu ismi yal~ n olarak Curcis biçiminde yazar ve öteki s~fatlar~~ eldemez. Bununla âdetâ, bu zat~ n peygamberli~ini kabul etmedi~ini göstermekte, hatta daha ileri giderek, Curcis'in eski Mezopotamya
ilahlar~ ndan Tammuz ile alakal~~ oldu~unu kaydetmektedir. Böylece bu ~ahs~ n asl~ nda gerçekten ya~am~~~ tarihi bir ~ahsiyet olmad~~~n~~ H~ ristiyan dünyas~ ndan yüzlerce y~l önce belirtmi~~olmaktad~ r (bk. ~i-liztat, ayn~~yerde).
14
Kr~. Mouradja d'Ohsson, Tableau GiMiral de l'Empire Onar~lan, Paris 1878, I, 19'192.
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numuzu te~kil eden rivâyetlerde Hz. ~sa'n~n dinini yeniden ihyâ etmek isteyen bir ~ahsiyet hüviyetiyle ortaya ç~kan ve h~ristiyanlarca da fevkalade
takdis edilen bu zat,yani Aya Yorgi, yahut Cercis, muhtemeldir ki Hz.
Isa'ya tabi bir nebi olarak fazla mü~kilât görmeden müslüman umfimi efkar~nda kabul görmü~~olsun. Nitekim çok ilgi çekici hayat hikâyesinin de
bunu kolayla~t~rd~~~~söylenebilir.
~~te bu sebeple baz~~ ~slam ülkelerinde daha erken devirlerde, ~üphesiz
bir k~sm~~ eski h~ristiyan gelenekleriyle alakal~~ bulunan Aya Yorgi mezarlar~ n~n, Cercis Nebi mezarlar~~ olarak ziyârete ba~land~~~~dikkati çekiyor.
Bunlardan baz~lar~n~~ Kitabu'z-Ziyârât müellifi Herevi haber veriyor. Onun
bildirdi~ine göre, en tan~nm~~~mezar~, Musul'da kale içindeki Me~hed-i
Cercis Akyhisselâm' d~r. Bundan ba~ka Azerbaycan'da Urmiye yak~nlar~nda
Merkilye denilen yerde ve Huzistan'da Sus'ta bulunan mezarlar da takdis
ve ziyâret edilmektedir 15.
Musul'daki me~hed çok tan~nm~~~olup, asl~na bak~l~rsa buras~n~n eski
bir Keldâni kilisesiyle ilgisi bulundu~u anla~~l~yor '6. öyle görülüyor ki, bu
m~ntakan~n müslüman ordular~~ taraf~ ndan fethiyle birlikte iskan~n~~ müteakip, müslüman halk buras~n~~ benimsemi~~ve ziyâret mahalli haline getirmi~tir. Zamanla me~hed yan~nda muhtelif binalar yap~lm~~, türbe tam bir
ziyâretgâh durumunu gelmi~tir. Nitekim Herevi'den iki as~r sonra türbeyi
ziyaret eden Ma~ribli me~hur seyyah ~bn Battuta, burada Cercis Aleyhisselam'~n kabrini içine alan bir mescidle, yeni in~a edilmi~~bir câmiden
bahseder ve kabri ziyaret edip mescidde namaz k~ lmak imkan~na kavu~tu~unu yazar
Zamanla burada bir vak~f tesis olundu~u anla~~lmakla beraber, kat'l
tesis tarihi belli de~ildir. Ancak Osmanl~~ döneminde, hiç olmazsa XVI.
yüzy~lda Cercis Nebi' Evkaft ad~yla zikredilen bu vakf~n, hat~n say~l~r ve zen15 Bk. Herevi, ss. 69-70. Herevi burada, Merküye'de bulunan mezar~n yan~ba~~ndaki
kuyu yan~ nda bir kayan~ n yer ald~~~n~, bunun, ~ehid edilmeden önce, i~kence maksad~yla
Cercis Aleyhisselâm'~ n karn~~ üzerinde konulan kaya oldu~unu bildirir. Anla~~ld~~~na göre
türbeyi ziyaret edenler bu kayay~~da ziyaret ve takdis konusu yapm~~lard~r, ki müslüman
halk inançlar~~ itibariyle oldukça ilgi çekicidir.
Bk. De Vaux, "Djirdjis", EF (Ahmed Sioufi, Les Antiquitds et Monuments de Moussoul,
Musul 1940, ss. 17-23 den naklen).
1-1 Voyages d'Ibn Batoutah, n~r. C. Defr6T16-y - B. R. Sanguinetti, Paris 1877, 2. bs., II,
136.
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gin bir vak~f oldu~u, Ba~bakanl~k Ar~ivi ve Vak~flar Genel Müdürlü~ü Ar~ivi'ndeki belgelerden istidlal edilebiliyor 18.
Müslüman Türkler'in Aya Yorgi kültü ile alakalanna gelince, yukarda azizin ölüm tarihinin h~ristiyan gelene~inde 23 Nisan (6 May~s) 303
olarak benimsendi~inden ve bu tarihte Aya Yorgi kültünün resmen kutland~~~ndan söz edilmi~ ti. Dikkat olunursa bu tarih bizde Huirellez, yani
H~z~r-~lyas kültünün kutlama tarihiyle ayn~d~r. ~~te müslüman Türkler'in
daha do~rusu bat~~ Türkleri'nin Aya Yorgi kültü ile alakalan burada ba~l~yor. Müslüman Türkler Kuzey ~rak, Kuzey Süriye ve Anadolu'ya geldikleri s~ralarda, yani muhtemelen ortalama XI. yüzy~ldan itibaren, Aya Yorgi'yi Cercis Nebi olarak tan~y~ p bölgedeki öteki müslüman halklar gibi benimsemi~~olmal~d~ rlar. Bununla beraber bilhassa Anadolu Türkleri, baz~~
sebepler ve bu meyanda pratik hayatla ilgili bir tak~ m zaniretler neticesinde, onu H~z~ r-~lyas ile özde~le~ tirdiler. özellikle Anadolu'daki mevsim de~i~iklikleri ve buna ba~l~~ iktisadi ve sosyal faaliyetler bir yerde bunu zar~:~ri
k~ld~ . Netice olarak iki kült içiçe girdi ve belirtilen tarihte hem yerli h~ristiyanlar aras~nda, hem müslüman Türkler aras~ nda kutlanmaya ba~lad~~19.
~~te bu özde~le~tirmenin tipik bir tezâhürü olarak Anadolu, Balkanlar
ve K~ r~ m havâlisinde Aya Yorgi'ye ait makamlar, kilise ve manast~rlar H~z~r-~lyas 'a maledildi. ~ bn Battuta, Pir? Reis ve Evliya Çelebi gibi müellifler
buralar~n~n H~z~r-~lyas makamlar~~ oldu~unu zikretmelerine ra~men, eski
kilise ve manast~ rlann mevcudiyetini belirtilmekten de geri kalmazlar'.
Ancak bahis konusu bu özde~le~tirmede ba~ka sebeplerin yan~nda bilhasBk. Ba~bakanl~ k Osmanl~~ Ar~ivi, 9 nolu Mühimme Defteri, S. 42; ayn~~ ar~iv, 53 nolu
Meihimme Defteri, s. 198 (Bu zikredilen belgelerin ilki 4 ~evval 977/12 Mart 1570, di~eri 12
Receb 993/10 Temmuz 1585 tarihlidir). Aynca bk. Vak~flar Genel Müdürlü~ü Ar~ivi, Musul
Esas 5/1 nolu defter. Bu ar~ivde bahis konusu vakf~ n maalesef vakfiyesi mevcut olmamakla
beraber, zikredilen defterde vakf~ n cihetleri, bunlann yevmiye kaçar akçe ile kimlere tevcih
edildiklerine dair mufassal kay~tlar vard~ r. Ancak, 1244/ 1828-29 gibi geç bir tarihe ait bulunmas~na ra~men, bu kay~tlar Cercis Aleyhisselam Vakf~ 'n~n Türbe, medrese, cami ve k~itiiphâne
birimlerinden te~ekkül etti~ini, bunlarla ilgili hizmetleri yürüten geni~~bir personel kadrosunun bulundu~unu göstermesi bak~m~ ndan önemlidir. Cercis Aleyhisselâm türbesinin 1253/
1837-38 tarihindeki türbedan, H~z~ r Efendi (veled-i Mahmud) ad~ nda birisidir.
ne
19 Aya Torgi kültünün H~z~r-~lyas kültü ile nas~l özde~le~ti~i, bu özde~le~menin
yüzden vukü buldu~u meselesi geni~~olarak ba~ka bir yerde (bk. A: Ya~ar Ocak, ~s/iim Türk inanylannda H~z~ r Tahut H~z~r - ~lyas Kültü, Ankara 1985, Türk Kültürünü Ara~t~ rma
Enstitüsü Yay~nlar~ , ss. 130-135, 136-142) ele al~nd~~~ ndan, burada konuya sadece temasla
yetinilmi~tir.
20 Ocak, a.g.~., ss. 123-129. Burada, i~aret olunan baz~~ eski Aya Yorgi kilise ve manasunan gösterilmi~tir. Ayr~ca bk. Hasluck, Christianity, I, 321, 326-327.
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sa, Aya Yorgi'nin beyaz all~, sava~ç~~ ve ejderha öldüren bir aziz olmas~~ dolay~s~yla eski destâni Türk kahramanlanyla olan benzerli~inin de önemli bir
rol oynad~~~n~~ hesaba katmak icabeder. Bugün bile Aya Yorgi'nin ejderha
menkabesinin H~z~ r-~lyas'a maledilmi~~biçiminin halk aras~ nda efsâne ~eklinde hala ya~~yor olmas~~ dikkat çekicidir'.
Belirtilen özellikleri dolay~s~yla müslüman Türkler'e hiç yabanc~~ gelmeyen Aya Yorgi, s~ rf H~z~ r-ilyas'la özde~le~tirilmekle de kalmad~.
Münhas~ran, XIII. yüzy~lda Baba, XIV. yüzy~lda Rum Abdallar~~ ve XV.
yüzy~lda Bekta~i dervi~leri gibi heterodoks dervi~ler, Anadolu ve Rumeli
fetihleri esnas~ nda, ~uurlu ve sistemli bir islamiyet propagandas~ n~ n arac~~
olarak Aya Yorgi'nin belirtilen niteliklerinden bol bol faydaland~ lar ve onu
kendi atl~-sava~ç~~ ~eyhleriyle özde~le~tirdiler. Bu valla= kaynaklara geçmi~~misalleri fazla say~da olmamakla beraber, hiç de ihmal edilecek ve
küçümsenecek nitelikte de~ildir. Ilgi çekici bir kaç misal olarak Amasya ve
Mecidözü havalisinde Baba ilyas-~~ Horosanrnin; Balkanlar'da Dobruca'da
Sar~~ Salt~k'~n; Tesalya'da Torbal~~ Sultan, Cafer Baba ve Mustafa Baba'n~ n; Üsküp civar~ nda Karaca Ahmed Sultan'~ n durumunu zikredebiliriz.
XIII. yüzy~ l~ n ilk yar~s~ nda Amasya yak~n~ndaki bir köyde faaliyet
gösteren ve 1240 taki me~hur isyan~~ düzenleyen Baba ~lyas daha hayattayken; ölümünden sonra ise, XIV. yüzy~lda, dip torunu Elvan Çelebi'nin
Mecidözü yak~n~ndaki tekkesini kurmas~yla birlikte bu havalide Aya Yorgi
ile özde~le~tirilmi~ti. XVI. yüzy~lda iki Avrupal~~ seyyah, Hans Dernschwam ve O. Ghiselin Busbecq, bu özde~le~tirmenin görgü ~ahitleri olarak
int~ balarm~~ eserlerinde naklederler. Tekkedeki dervi~lerin anlatt~~~~menkabele~i dinleyen Dernschwam, Baba ilyas'la da bir tutulan H~z~r-ilyas'~n
Aya Yorgi'nin kendisi olam~yaca~~n~, ancak olsa olsa arkada~~~olabilece~ini
söylemek zorunda kal~rken, Busbecq, kendisine H~z~ r-~lyas (yahut Baba-~lyas) diye Aya Yorgi'nin beyaz at üstünde m~zrakl~~ bir resminin dervi~ler
taraf~ndan gösterildi~ini yaz~yordu 22 . XVII. yüzy~l~n ba~lar~ nda Istanbul'a
gelerek Türkler'in dini inançlar~ n~~ inceleyen ve bu konuda bir eser yazan
21 Msl. bk. Edip Kiz~lda~l~, "Hatay'da H~d~ r-~lyas Efsâneleri", TFA, say~: 273, Haziran
1971, ss. 6012-6013. Burada yay~ nlanan efsânenin Aya Yorgi'ninkinden hiç bir fark~~ yoktur
(kr~. Delehaye, Legendes Hafflograph~ques, ss. 20, 30; De Voragine, I, 207-209).
22 Bk. Dernschwam, Tagebuch,n~r. F. Babinger, Leipzig 1923, s. 203; Busbecq, Türk
Mektuptan, çev.: Ö. R. Do~rul, ~stanbul (tarihsiz), ss. 76-78; aynca bk. Eyice, a.g.m., ss.
227-228. Baba ilyas için bk. Ocak, Baballer isyan~, ~stanbul 1980, ss. 90-103.
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Michel Baudier de, Türkler'in Aya Yorgi'yi "Bozath H~z~r-Ilyas" olarak
kabul ettiklerini, bu yüzden ona çok sayg~~ duyduklar~ n~ , hatta ele geçirdikleri kiliselerde di~er aziz resimlerini y~ rtt~ klar~~ halde, Aya Yorgi'ninkine
dokunmad~klar~ n~~ yaz~yor, ki hayli ilginçtir'.
Asl~ nda bak~l~rsa Aya Yorgi'nin daha Dâni~mendliler zaman~ nda, yani
XIII. yüzy~ldan çok önceleri, bu havâlide (eski Kuzey Kapadokya), kendi
hâkimiyet sahalar~ nda ya~am~~~oldu~una inan~lmas~~ sebebiyle olsa gerek,
benimsendi~inin tarihi bir belgesi de mevcut bulunmaktad~r. Bu belge,
1161-1169 aras~ nda saltanat süren Dâni~mendli hükümdar~~ Melik Muhammed'in kestirmi~~oldu~u, bugün American Numismatic Society'de bulunan gümü~~bir sikkedir. Bu sikkenin arka yüzünde, gayet bâriz bir biçimde, elinde m~ zrak, at üzerinde ejderha öldüren bir Aya Yorgi tasviri
bulunmaktad~r' (bk. resim: 4).
Sar~~ Salt~ k'~n Aya Yorgi ile özde~le~tirilmesine gelince, bu en az birinci misal kadar ilgi çekici ve tipik bir durum arzeder. Evliya Çelebi, XIII.
yüzy~lda Sar~~ Salt~ k'~n kurdu~u ileri sürülen Kaligra tekkesini ziyaret etti~i
vakit, o zaman burada ya~ayan Bekta~i dervi~lerinden, me~hur ejderha
menkabesinin ayn~s~ n~, islâmile~tirilmi~~bir versiyon halinde, Sar~~ Salt~k'a
ait olarak dinlemi~~ve eserine aynen kaydetmi~tir 25. Bu mesele vaktiyle ilk
defa Jean Deny taraf~ndan ele al~ nm~~~ve uzun uzad~ya üzerinde durularak Sar~~ Salt~ k'~ n h~ristiyan azizlerinin menkabeleriyle ilgisi tart~~~lm~~t~r 25.
23

Bk. Michel Baudier, Histoire Gimirak de la Religion des Turcs , Paris 1625, ss. 310-

311.
24 Sikke, S. Vryonis'in The Decline of Medieval Hellenism in Asla Minor (Berkeley 197 1)
ad~ ndaki tan~ nm~~~kitab~ nda yay~ nlanm~~~bulunmaktad~ r (ss. 462-463 aras~ ndaki tablo).
25 Bk. Evliyii Çelebi Seydhatnâmesi, ~stanbul 1314, II, 133-138. Asl~ nda bu menkabe ve
bir kaç varyant~~ daha, Evliya Çelebi'deki kadar geni~~olmamakla beraber, daha 147o dolaylar~nda, me~hur Saltzkndme müellifi Ebu'l- Hayr-i Rümi taraf~ ndan muhtemelen Babaeski'deki tekkeden derlenmek süretiyle kaydedilmi~ti (bk. Salttkiime Topkap~~ Saray~~ Müzesi
(Hazine) Ktp. nr. 1612, vv. 27ob-271a); aynca kr~. yukarda dipnot 20.
26 Bk. "Sary Saltyq et le Nom de la Ville de Babadaghi", Müanges Emile Picot, Paris
1913, II. 12-14; aynca bk. Hasluck, Bekta~ilik Tedkikleri,ss. 114-120 ; kr~. Christianity Il, 429430. Sar~~ Salt~ k, Türk kaynaklar~ na göre,1263-65 y~llar~ nda Dobruca'da ilk Türk iskân~ n~~
gerçekle~tiren bir Babat dervi~i olarak günümüze kadar hep dikkati çekmi~~ve hakk~ nda baz~~ ara~t~ rmalar yay~ nlanm~~t~ r. En yenilerinden olarak ~unlar zikredilebilir: Milan Adamoviç, "Das Tekke von Sar~~ Salt~ k in Eskibaba", Materialia Turcica, 5( 1 979), ss. 15-24; Machiel
Kiel, "Güney Romanya'da Sar~~ Salt~ k'~ n çal~~malar~~ ve Do~u Bulgaristan'da erken bekta~ilik
merkezi", Çevren, VI3(1979), ss. 27-36; Grace Martin Smith, "Some Turbes/Maqams of San
Saltik in early Anatolien gazi-saint", Turcica, XIV (1982), ss. 216-225. Bu zat hakk~ nda iyi
bir mono~rafik çal~~ma yapmak gerekti~i, son y~llardaki bu ne~riyat s~ kl~~~ ndan anla~~l~yor.
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Hasluck'un tesbitlerine göre ise, Torbal~~ Sultan ve öteki ad~~ geçenler,
Tesalya'da ilk Türk fetihleriyle ilgili olup ayn~~ ~ekilde orada ilk iskanlar~ n
pe~inden Aya Yorgi ile özde~le~ tirilmi~ lerdir. Nitekim türbeleri de Aya
Yorgi ad~na in~a edilen eski bir lâtin manast~r~ ndan bozma tekkede bulunmaktad~ r".
Bekta~iler'ce çok tutulmakta olup Anadolu'da kendisine baz~~ türbe ve
makamlar izafe olunan Karaca Ahmed Sultan ise, muhtemelen yine ilk fetihler s~ ras~ nda Bekta~i dervi~leri taraf~ ndan Aya Yorgi'ye temsil edilmi~ ti.
Hasluck'un belirti~ine göre, Üsküp ve Komanova aras~ nda bir mevkide
bulunan bir Aya Yorgi manast~n ele geçirildikten sonra Bekta~i dervi~leri
buras~n~~ derhal Karaca Ahmed Sultan ad~ na bir tekke haline getirmi~ ler
ve kendisini de ad~~ geçen aziz ile özde~le~tirmi~ lerdi. Bu sebeple, söz konusu de~i~ iklikten sonra bile mahlli h~ ristiyan halk hala buras~ n~~ takdis ve
ziyârete devam ediyordu 28.
Aya Yorgi'nin daha ba~ka Türk velileri ile bu ~ekilde özde~le~tirilmesine dair misalleri ço~altmak mümkündür. Fakat kanaatimizce ~u zikredilenler bile bu azizin kültünün,h~ ristiyan ve müslüman ahalinin birlikte ya~ad~~~~yerlerde ne ölçüde içiçe girdi~ini ve birbirini etkiledi~ini göstermeye
yeterli say~labilir.
Bu tür özde~le~tirmelerde hiç ~üphesiz, h~ ristiyan azizi ile müslüman
velisine ait menkabeler ve takdis fiillerinin zamanla birbirine kar~~mas~~ neticesinde ayn~~ ziyaretgah~ n ortakla~a kullan~lmas~~ hâdisesi ortaya ç~ k~yordu. ~lk önceleri müslümanlar oras~ n~, gizlice müslüman olmu~~ama zâhiren h~ristiyan bir veliye; h~ ristiyanlar ise, zâhiren müslüman ama hakikatte
h~ ristiyan bir azize ait oldu~u inanc~yla ziyaret ve takdis ediyorlard~.
Böylece bir müddet sonra iki cemaat ayn~~ ~ahsiyet etraf~nda ortakla~a geli~tirdikleri bir kült te~ekkül ettiriyorlard129. Ço~u zaman bundan karl~~ ç~kanlar Türkler oluyordu; zira aradan fazla bir zaman geçmeden ihtidâlar
ba~l~yor, bazan h~ristiyan azizin ismi ile ~ahsiyeti müslüman velisininkinde
kayboluyor, bazan da her ikisi ortakla~a bir arada sürüp gidiyordu. ~~te
Aya Yorgi'nin Anadolu ve Rumeli Türkler'i aras~ ndaki durumu k~saca bu
idi.
Hasluck, Beklasilik Tedkikleri, ss. 34, 50; Christianity, II, 532.
28 Bk. Bekta~ililik Tedkikleri, s. 73; Chrislianity,
I, 92; II, 582.

27

29 Hasluck gayet hakl~~ olarak her iki taraf halk ne kadar cahil ve kendi dinlerinin gerçek mâhiyetinden habersiz olurlarsa, bu özde~ le~tirme sürecinin o kadar süratle geli~ece~ine i~aret etmektedir (a.g., eserler, ss. 6o, 62 ve II, 569-570).
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Sonuç olarak ~u söylenebilir ki, Aya Yorgi yahut Saint Georges kültü,
yukar~ da anlat~ lmaya çal~~~ ld~~~~üzere, gerek öteki müslüman halklar, gerekse Anadolu, Rumeli ve K~ r~ m Türkleri aras~ nda hakikaten dikkate de~er bir durum alm~~,islâmla~ma süreci içinde belirtmeye çal~~ t~~~ m~z tipik
tezâhürleri meydana koymu~tur. Aya Yorgi bir yandan tarihin muhtelif
devirlerinde çe~itli co~rafyalarda Türkler'ce baz~~ veliler ile özde~le~tirilirken, bir yandan da Cercis Nebi' Aleyhissetdm olarak, Allah yolunda nefsini
öldürmede tasavvuf çevrelerinde Yunus Emre ba~ta olmak üzere, bir sembol haline gelecek kadar ilgi uyand~rm~~t~r30. Böylece bize, vaktiyle Anadolu ve Rumeli'nin islâmla~ma süreci içerisinde h~ristiyan ve müslüman
halk kültürlerinin birbirleriyle temas~n~ n ve bu temas~n iki halk üzerindeki
kar~~l~kl~~ tesirinin belirgin bir misali verilmi~~olmaktad~r 31.

Msl. bk. runus Emre Divan~~ (Tenkitli Metin), n~r. Mustafa Tatç~, Ankara 1991,
Kültür Bakanl~~~~yay. s. 203:
Cercis olup bas~ldum Mansur oldum as~ ldum
Hah& panbu~~~gibi bunda at~ lub geldüm
S. 2 15: Niçe bir Cercis ü Bercis olam u Mirrih olam
Niçe bir Câlint-is u Bukrat olam Lokman olam
S. 3 17: Eyyüblam bu sabn buldum Cercis'em bir kez öldüm
Ben bu milke tenhâ'. geldüm bi-külli yara~um anda
Bu hususa yak~ n zamandan bir misal olarak Erzincanl~~ Tiifekçizatle Salih Baba Divan~ 'nda yer alan (n~r. Fehmi Kuyumcu, Ankara 1979, s. 232) ~u beyitleri gösterebiliriz:
Dil ~ehrine gir, mekteb-i'irftine kadem bas
Bul hcitemini hiikm-i Sideyman do~a senden
Can vermede Cercis gibi ol, derdile Eyyüb
Katleyle ki gör nefsini, kurban do~a senden
31 Belki ilerde, ilgili mütehass~slarca Anadolu ve Rumeli sMlalar~ ndaki Aya Yorgi
kültü gibi ortak kültler aras~ nda yap~ lacak mukayeseli hajiograf~ k ara~t~ rmalar, hiç ~üphesiz.
müslüman halk aras~ ndaki h~ ristiyan aziz menkabeleri gibi, h~ ristiyan halk inançlar~ na girmi~~müslüman veli menkabelerini de ortaya ç~karacakt~ r. Böylece iki dine ait kültürün
mü~terek co~ rafyada belli zamanlarda halk seviyesinde ne ölçüde birbirini etkiledi ~ini, bunun iki taraf~ n sosyal ve kültürel hayat~ na nas~ l ve ne nisbette yans~d~~~ n~~ ve ne gibi sonuç-

lar do~urdu~unu görebilece~iz.
Belleten C. LV, 43

