BIR TAHTACI MEZARLI~I
Ord. Prof. Dr. ~EVKET AZIZ KANSU
Ayd~n ilinde Afrodisias'a yapt~~~m~z bir gezi s~ras~nda (Haziran
~ 965)"Geyre" köyü ile Karasu ilçesi aras~nda Geyre'nin düzlü~ünden
sonra ba~layan tepelerin birinde ~osenin solunda büyükçe an kovanlann~~hat~rlatan üzerleri tahta ile kapl~~ta~~yap~lar ilgimi çekti. ~oförden bunlar~n tahtac~~mezarlan oldu~unu ö~renince ilk i~im foto~rafla= almak iste~i oldu. Fakat makinemdeki ~erit bitmi~ti. Ayd~n'a
döndü~üm zaman Halk E~itim Memuru Say~n Ibrahim Neyapt~'dan yerini tarif etti~im mahaldeki Tahtac~~mezarlann~n resimlerini göndermesini rica ettim. Bu notumda yay~nlad~~~m resimleri
9. 7. 1965 tarihinde bana gönderdi. Yard~m~ndan dolay~~kendisine
te~ekkür ediyorum. *
Tahtac~lar için ilk Etno-Antropolojik bilgiyi Berlin Universitesi
Antropoloji Profesörü Felix von Luschan'~n Petersen'le birlikte 189°
y~l~nda yazd~~~~ Reisen in Lykien ara~t~rmas~nda (Petersen and von
Luschan, Reisen in Lykien, etc., Wien, C. Gerold's Shon. Partly
reprinted in Archiv. f. Anthr., Vol. XIX, 1890) ve nihayet ayni müellifin 1911 y~hnda yay~nlanan "The Early inhabitans of Westerr~~
Asia" adl~~konferans~nda buluyoruz:
"In Lycia there are about 1.000 families, or 5.000 souls, of a
people calling themselves Tahtadji or boardcutters - "sawyers". This
is indeed their principal occupation. In Western Lycia their Mahometan neighbours call them Allavi, a name that is perhaps connected
with the word Ali-Ullahf or Layard's Ali-Rlahiya, meaning people
that worship Ali ... They live high up in the mountains, generally
in tents covered with felt, sometimes in round (!) houses, and keep
rigidly apart from all the other inhabitants of Lycia. They speak Tur* Afrodisias Kaz~lar~~Direktörü Say~n Prorf. Dr. Kenan Erim (Ne w-York Uniyersitesi)den de bu mezarl~~~~ait çok daha net fotograflan notumun yaz~lmas~ndan
sonra alm~~~bulunuyorum. Bir kaç~n~~ te~ekkürlerimle yay~nhyorum.
Bu gözlem Unesco Türkiye Milli Komitesinin 4-16 Haziran 1965 tarihleri
aras~nda Ege bölgesinde (Bal~kesir - Ayd~n - Mu~la) düzenledi~i Kültür Haftas~~
gezilerinden faydalanarak yap~lm~~t~r.
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kish, are ofricially regarded Mahometans, and have also Mahometan
names, but they have no inner connection with the creed of Mahomet. They believe in metempyschosis and in good and bad demons.
Hares and turkeys are considered as unclean, and the peacock as a
sort of incarnation of the devil.
Their somatic qualities are remarkably homogeneous; they have
a tawny white skin, much hair on the face, straight hair, dark brown
eyes, a narrow, generally aquiline nose, and a very short and high
head. The cephalic index varies only from 82 to g ~~with a maximum
frequency of 86. The mean length heigth-index is 781, the mean
facial index, 876.." 1).
Bu notumda Tahtac~~mezarl~~~na ait üç ve say~n Aziz Albek'in
Antalya bölgesinde "eynif" ovas~nda tesbit etti~i yine Tahtac~'lara
ait üç foto~rafi, nihayet benim 1932 y~l~nda Ankara civar~nda "Kutlu
Dü~ün" ile "Bay~nd~r" köylerinde yapm~~~oldu~um Etno-Antropolojik bir inceleme gezisinde bu iki köy aras~nda köylülerin "Nezir a~ac~"
olarak adland~rd~klan bir ard~ç a~ac~n~n iki resmini yay~nl~yorum.
Tahtac~lar~n mezarlar~nda harçs~z ta~lardan yap~lm~~~kabirlerinin üzerini me~galelerinin sembolü olarak tahta ile kaplamalan veya
mezarlar~n~n kenarlar~n~~ tahta bir çerçeve (ku~ak) la çevirmeleri
mezar ta~lar~~yerine tahta dikmeleri çok ilgi çekicidir.
Tahtac~lann bu fumfraire geleneklerini ve pratiklerini ayd~ nlatacak olan izah tarznun bir a~aç kültü ile olabilece~ini dü~ünüyorum. Bu
hususta görü~ümü kuvvetlendiren belgeler say~n Abdülkadir Inan'~n
"Tarihte ve Bugün ~amanizm, Materyeller ve Ara~t~rmalar" ve say~n
M. ~akir ülküta~~r'~n "Türk Halk Bilgisine ait Ara~t~rmalar" adl~~
de~erli eserleri oldu. A. Inan eserinin yer-su Tannlan bahsinde Orman
ve A~aç Kültü'ne (S. 62-65) de~inerek bize ~u bilgileri vermektedir:
"Cotüken ormanlanmn (~itüken Y~~) Gök Türkler ve Uygurlar
devrinde bütün Türklerce mukaddes say~ld~~~n~~biliyoruz. Orman
kültü ilkel topluluklar~n orman mahsulleriyle ve avc~l~kla geçindikleri
devrin hât~ras~d~r. Ziraatç~~ve geni~~bozk~rlarda çobanl~k ile geçinen
uluslarda orman kültü eski önemini kaybetmi~, orman tanr~lar~~da
kötü ruhlar say~lm~~t~r. Bununla beraber hayat ~artlar~~ve dini telâkkileri bak~m~ndan epeyce geli~mi~~ve yükselmi~~olan baz~~uluslar orman kültünü yeni dinlerine sokmaya muvaffak olmu~lard~r. Mesela,
Iran'daki Makâ hanl~~~nda ya~ayan Karakoyunlu Alevi TürkmenI Felix von Luschan, The Early Inhabitants of Western Asia, (The H~ncley
memorial lecture For ig 1 1 ) London.
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ler'de orman kültü V. Gordlevski tarafindan tesbit edilmi~tir. Makü
hanl~~~n~n Güney-Do~usunda 26 köyden ibaret bu Karakoyunlular
"Ali ~lahi" lerdenmi~~köylerinden birinin (Sofu köyünün) çevresinde
mukaddes orman vard~r.... Türk boylar~n~n men~eleri hakk~nda söylenen efsanelerde a~aç önemli yer tutmaktad~r..." 2)
"Türk Halk Bilgisine ait ara~t~rmalar" adl~~ de~erli eserinde
(1938) say~n M. ~akir ülküta~~ r'da Türk Tarih ve Folklorunda
"A~aç Kültü" etrafinda te~ ekkül eden mitolojiye dair bir hayl~~malt~mat bulundu~unu ifade etmekte, Türk Kavimlerinde, özellikle Anadolu Türkler~"nde benim konuma temas etmemekle beraber bu kült'le
ilgili etrafl~~bilgiler vermektedir :
" ... A~aç kültü hakk~nda Osman o~ullar~= ilk devirlerine ait
tarihi kay~ tlar da bize bu hususta kafi mall'Imat vermektedir. Tarih
üzerinde ayr~~bir rol oynam~~~olan bu hurafe, Osman'~n ~eyh Edebalinin evinde gördü~ü (Ay ve A~aç) rüyas~d~r. Tarihi kay~tlara göre
"Osman rüyas~nda kendisini ~eylain yan~nda yat~yor gördü. Bu esnada Edebali'nin koynundan bir ay do~du ve bedri tam haline gelince
inüp kendisinin koynuna girdi. Bunun üzerine belinden bir a~aç ç~karak yükseldi ve büyüdükçe ye~illendi, güzelle~ti. Dallann~n gölgesi
ile bütün dünyay~~örtiiyordu. A~ac~n yan~nda dört s~ra da~lar gördü
ki, bunlar : Kafkas, Atlas, Toros ve Balkanlard~. A~ac~n köklerinden
Dicle, F~rat, Nil ve Tuna ç~k~yordu ve deniz gibi, üzerlerinde gemiler
vard~. Tarlalar mahsulât dolu idi. Da~lar~n tepeleri de s~k ormanlarla örtülü idi. Vadilerin her tarafinda ~ehirler vard~. Bunlar~n hepsinin alt~n kubbelerinde bir hilal yükseliyor, say~s~ z minarelerden müezzinler ezan okuyor ve bu sesler, a~ac~n dallanndaki ku~lar~n c~v~lt~s~~
ile kar~~~yordu. A~ac~n yapraklar~~k~l~ç gibi uzanma~a ba~lad~. Derken bir rüzgar ç~k~p a~ac~n yapraklar~n~~ ~stanbul ~ehrine do~ru çevirdi. ~ehir iki denizin ve iki karamn mültekas~ nda iki firuze ile iki
zümrüt aras~na oturtulmu~~bir elmas gibi idi ve böylece bütün dünyay~~ku~atan geni~~bir ülkenin te~kil etti~i yüzü~ün k~ymetli ta~~~idi.
Osman yüzü~ü takarken uyand~".
"Buna Osmanl~~tarihinde ayr~~bir mevkü olan a~açlar~~da ilave
edebiliriz. (Vak'ai Vakvak~ye) de insan ba~lar~ ndan bir çok meyveler
veren (~ecerei Vakvak) ile (Dar a~ac~ ) vazifesini gören di~er a~açlar
bu meyanda kayda ~ayand~rlar.
2 A. Inan, Tarihte ve bugün ~amanizm. T.T.K. VII. seri N 24. Ankara 1954
s. 62-65.
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Altay Türk kabileleri aras~nda a~aç kültü eski safvetini en çok
muhafaza etmi~~bir haldedir. Altay ~amanl~~~nda kay~n a~ac~~ bütün
dini törenlerde kullan~l~r. Kay~n a~ac~na (Bay kay~n - mukaddes
kay~n" de~~ilir. Yenisey havzas~nda ya~~yan Sa~ay ve Moyballar~n
akidesine göre, kay~ n (Ulkün atamn merhametile Umay anaya gökden inmi~tir"; yani Tanr~dan ayr~lm~~~bir nesnedir. Kay~n a~ac~~ bulunmayan yerlerde ayin yapmak lâz~ m gelirse, bir ormandan kay~n
a~ac~n~~söküp ayin icra edilen yere ayn~~ günde dikerler. Abakan ~rma~~~havzas~nda ya~ayan Beltirler "gö~e kurban" âyinlarini dört
mukaddes kay~n a~ac~~ yan~nda yaparlar. Bu merasimin icras~~için,
bir tepe üzerine ç~k~larak, kökleri parçalanmaks~z~n yerden ç~kar~lm~~~
olan Bay kay~nlar ayn~~günde merasim yerine dikilir. Kurban kesildikten sonra her kes bu a~açlar~n etraf~nda üçer defa devreder. Yak~lan ate~te hayvan k~zart~l~r. Eti, kay~n kabuklar~ndan yap~lm~~~kayatams~~kaplara taksim edilerek, öbek öbek oturulup yenilir. Sonra
a~açlar tekrar tavaf edilerek törene nihayet verilir. Yine bu Türklerde, ard~ç a~ac~n~ n dumanile tütsü yapmak herhangi bir nesneyi
maddeten ve manen temizlemek demek olaca~~~itikad~~da mevcuttur.
~arki Türkistan da hastalar~~.yin ile tedavi ederken yanlar~nda ye~il yaprakl~~kay~n a~ac~~bulundurulur. ~aman davullarmdaki alaimi sema resminin alt~na "Bay kay~n" tersim olunur. Çünkü,
kay~n a~ac~~tanr~dan ayr~lm~~~mukaddes bir cüzüdür. Ba~kurt Türklerinde de kay~n a~ac~~mukaddes tan~n~r. "Bay Kay~n" ad~n~~ ta~~yan as~rdide kay~n a~açlar~~vard~r. Bunlara balta dokundurmak günah
say~l~r. Altayl~larda her bir Altayl~n~n ev, çad~r~~yan~nda Sumu denilen mukaddes Tösler (Ongunlar) iki kay~n a~ac~~aras~na gerilen ipe
as~l~r..."
"
Fergana ( Hokand ) Türkleri aras~nda tek olarak yeti~en
a~açlar kutsal say~l~r ve bu türlü münferit a~açlar yan~nda mutlaka bir
evliya mezar~~bulundu~u söylenir. Bu a~açlara Lette (paçavra) ba~lan~ r, istianede bulunulur. Hakim Han Türe "Müntehib üt Tevarih"
adl~~eserinde "Özbeklerde eskiden beri a~açlar~~takdis âdeti mevcuttur. Bunlar, münferit biten a~açlara tesadüf ederlerse ona paçavra
ba~larlar, kurban keserler" diyor. Bu telâkki, ayn~~ ~ekilde Anadolu
Türklerinde de vard~r. Hattâ bazan de~il tek, be~~on a~açli münferit
bir ormanc~k bile mukaddes tan~l~r.
Eski Yunan esatirinde a~aç, ormanlar~n ve orman perilerinin ne
kadar ehemmiyeti varsa alelumum Türk halk akidelerinde de a~aç
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ve orman~ n o nisbette büyük bir yeri vard~ r. Ziyaretgâh olan korular,
dallar~na renk renk bezler tak~lm~~~a~açlar, etrafinda mumlar yak~lan
evliya u~ra~~~a~açlar, üzerine nur inen ormanlar, içerisinden su geçen
ormanlar~~mesken ittihaz eden periler hep Türk halk akidesinde a~ac~ n ehemmiyetini gösteren esaslard~ r. Böyle ormanlar~n birer peri padi~ah~~vard~r ki, bunlar k~rk gün k~rk gece dü~ün yapar, e~lenirlerdi.
"A~açlar~ n halk akidesinde oldu~u kadar halk hekimli~inde de
büyük bir yeri vard~ r. Anadoluda i~de a~ac~n~ n ufak ve ince dallar~ndan ç~kar~ lan yuvarlak, düdük gibi kabuklar, s~tmadan kurtulmak
için kolda ve boyunda muska gibi ta~~n~r ve yine i~denin küçük ince
bir dal parças~~nazarl~ k olarak, ekseriyetle çocuklar~ n omuzlar~na ili~tirilir. ~nce bir f~nd~k dal~ , kuduz tedavisinde esas olan, parp~lamakta
kullan~l~r. Çam a~ac~n~ n tabakai kitabiyesi olan Soymuk vereme kar~~~
~afi olarak kullan~l~r. ~lk baharda Soymu~u süt içine koyup yerler.
Macar müdekkiklerinden Toni bunun ~amanl~ ktan kalma bir adet
oldu~unu yazar. Bu adet Sinob, Kastamonu ve Bolu illerinde çok yayg~n bir haldedir.
Mukaddes say~lan a~ac~n, bazan u~ursuz telâkki edildi~i de görülmektedir. Mesela : Ardanuç kazas~na ba~l~~ baz~~köylerde Ceviz
a~ac~~u~ursuz telâkki edildi~inden bunu dikmezler. Hattâ, a~ac~~dikenin veyahut yeti~ tirmek isteyenin yak~ nda ölümünün muhakkak oldu~una itikat edilir. Kezalik Vezirköprü taraflar~nda Ceviz a~ac~n~~
dikmezler. A~aç, dikenin koynu kadar kal~ n olunca kendisinin ölece~i
itikad~~mevcuttur. Bu meyanda Ceviz a~ac~n~n gölgesi alt~nda uyuyanlann ba~a~ns~ na tutulacaklar~~ hakk~nda bir telâkki de vard~ r.
~ u kadar ki, bu son telâkkinin, baz~~ a~aç altlann~n "tekin olmad~~~"
hakk~ ndaki halk akideleri ile alakas~~da a~ikard~ r. Adanada Dörtyol
ile Çay aras~ ndaki ovada bir a~aç vard~ r ki (Cennet Ana) denilen buras~~adeta bir çocuk tedavihanesidir. Çocuklar~~hastalanan anneler
çocuklar~n~~al~ p buraya gider, tavuk keser ve yemek yaparlar. Bir iki
saat kald~ktan sonra çocuklara bu a~ac~~öptürürler. Çocuk a~ac~, topra~a yak~n bir yerinden, öper. Bu s~rada a~ac~n dal~na annesi de bir
bez parças~~ba~lar. Sonra dua eder ve bu suretle çocu~un hastal~ktan
kurtulaca'~~na inan~l~r.
Bey~ ehri (Konya) köylerine çocuklar~ n iyi uyumas~~için, içi delik
kuru bir a~aç kabu~unu uykuluk (a~aç boncu~u) olarak omuzlar~na
takarlar. Anadolu ve Trakya Türkleri aras~nda a~açla ilgili daha bir
tak~m inanmalar vard~ r. Mesela : Son baharda a~açlar yapraklan te-
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peden dökerse k~~~ n çok olaca~~na, ortadan dökme~e ba~larsa so~uk
olmayaca~~na inan~l~r. Gece a~açtan meyve koparmak iyi de~ildir.
Zira kopan meyve ac~~olur..." 3
Felix von Luschan'~ n A. H. Layard'a (Nineveh, I., p. 296".)
atfen Ali-illahiya yani Ali'ye mensup topluluk (Alevi) kabul etti~i
Tahtac~larla, orman ve a~aç kültüne sahip olduklar~~V. Gordlevsky 4
tarafindan tesbit edilen Karakoyunlu Alevi Türkmenleri, aras~nda
inanç bak~m~ndan ba~lant~~kurmak kabildir.
~u halde Güney-Anadolu'da özellikle Ormanl~k bölgelerde ya~ayan Tahtac~'lar~n bu ad~~ta~~malar~ na sebep olan orman ürünü tahta
i~leri ile me~gul bulunmalar~~(Resim 4-5), mezarlar~n~ da bilhassa
Foto~rafda görüldü~ü üzere (R. ~~, 2, 3) tahta örtülerle kapamalar~,
mezar ta~~~yerine tahta dikmeleri yukar~da i~aret edilen, Prehistorik
uzak bir geçmi~e sahip orman ve a~aç kültünün 5 Artakal~~~ (Survivance)
~ekli olarak izah edilebilir kan~s~nday~ m.
OBSERVATIONS SUR UN CIMETIERE
DES "TAHTACI'S"
(lUrumd)
Pendant une excursion faite aux environs de Geyre - (Aphrodisias) l'auteur a rencontre un cimetiere Tahtac~~ - Ph. 1. 2. 3.
Les tombeaux construits de gros morceaux de pierres, et recouverts des planches de bois (Ph. ~ . 2. 3) ressemblent de bin, aux ruches
d'abeilles de grandes dimensions.
D'apres l'auteur, les travaux de bois qui constituent l'occupation
journaliere de cette communaute - travaux desquel derivent l'appelation de "Tahtac~ " et surtout ces rites funeraires peuvents'etre les
survivances d'un culte de l'arbre et des forts dont les origines remontent
jusqaux temps prehistoriques.
L'auteur ajoute
cet art~ cle quelques photos (4. 5. 6) sur les
Tahtac~s prises aux environs d'Antalya, et la photo d'un arbre votif
(No: 7. 8) recontre dans un village d'Ankara.
3 M. ~akir ulküta~~r - Türk Halk Bil~isine ait Ara~t~ rmalar. ~stanbul - Eminönü Halkevi Dil, Tarih ve Edebiyat ~ubesi Ne~riyeti IX. S. 36-38 1938.
4 V. Gordlevski, Karakoyunlu (Azarbaycan~n Tetkik ve Tetebbu cem. Ahbar~,
Bakü 1927, N. 4,5. 5-13 in Abdulkadir Inan. S. 62.
Bu hususta bak~n~ z: Georges Goury : le culte des morts Precis d'Archeologie
Prehistorique. (l'Homme des cites lacustres). Paris 1932. T. II. S. 552-556.
Louis Siret. La Dame de l'Erable. l'Anthropologie. S. 235 Paris. 1920.

