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Abstract 
From the earliest periods of history to the day-to-day, bearing the traces of many 

peoples and civilizations, Hatay has a huge and diverse cultural richness. One of 

the elements that make up this richness is the places visited and the practices 

carried out there. It is seen that the visiting phenomenon in Anatolia is shaped by 

the influence of many religious, mystical elements in a long historical course. The 

Turks continued to experience many beliefs and practices they had before 

becoming Muslims by changing their form and nature after they became 

Muslims. At this point, the ancestors, water, trees, mountain-stone-rock-cave 

cults seen in almost every part of Anatolia are seen in Hatay. There is also a very 

strong Khidr ash in Hatay. This culture is so powerful that the understanding of 

belief and worship of Alevis Nusayri citizens in Hatay is influential. A large area 

survey and participant observation method was used in this study. The study is 

limited to Hatay center, districts and their affiliated villagers. While observing the 

cults observed in the places within these boundaries, the material structure of the 

places visited, the place where they are, the rituals made on the visits, the prayers, 

the wishes, the offerings, the miracles were left outside the boundaries. At the end 

of the study it was determined that many of the beliefs and practices that Turks 

had before they became Muslims continued to live by changing their form and 

nature after they became Muslims. These beliefs and practices continue to be kept 

alive with names such as shah-sheik, grandfather-father, prophet and martyr, 

which are not called cult of ancestors, water, tree, mountain-stone-rock-cave 

culture. 
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Hatay İli Ziyaretleri Etrafında Oluşan Kültler* 

Anahtar Kelimeler 
Hatay, ziyaret 

yerleri, kültler, 
Hızır. 

Özet 
Tarihin ilk devirlerinden günümüze kadar, birçok kavim ve medeniyetin izlerini 

taşıyan Hatay, çok büyük ve çeşitli bir kültürel zenginliğe sahiptir. Bu zenginliği 

oluşturan unsurlardan biri de ziyaret yerleri ve buralarda yapılan uygulamalardır. 

Anadolu’da var olan ziyaret fenomeninin uzun bir tarihi seyir içinde birçok dini, 

tasavvufi unsurun etkisinde kalarak şekillendiği görülmektedir. Türkler 

Müslüman olmadan önce sahip oldukları birçok inanç ve uygulamayı Müslüman 

olduktan sonra da şekil ve mahiyetini değiştirerek yaşatmaya devam etmişlerdir. 

Bu noktada Anadolu’nun hemen her yerinde görülen atalar kültü, su, ağaç, dağ-

taş-kaya-mağara kültü, adak kültü Hatay’da da görülmektedir. Ayrıca Hatay’da 

farklı olarak çok güçlü bir Hızır kültü bulunmaktadır. Bu kültün bu derece güçlü 
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olmasında Hatay’daki Alevi Nusayri vatandaşların inanç ve ibadet anlayışları 

etkilidir. Bu çalışmada büyük ölçüde alan araştırması ve katılımcı gözlem 

yöntemi kullanılmıştır. Çalışma Hatay merkez, ilçeler ve bunlara bağlı köyler ile 

sınırlandırılmıştır. Hatay ili sınırları içerisinde 474 ziyaret yeri tespit edilmiştir. 

Bu sınırlar içerisindeki ziyaret yerlerinde gözlemlenen kültler ele alınırken ziyaret 

yerlerinin maddi yapısı, bulunduğu yer, ziyaretlerde yapılan ritüeller, edilen 

dualar, dilekler, adaklar, kerametler konunun sınırları dışında bırakılmıştır. 

Çalışma sonunda Türklerin Müslüman olmadan önce sahip oldukları birçok inanç 

ve uygulamayı Müslüman olduktan sonra da şekil ve mahiyetini değiştirerek 

yaşatmaya devam ettikleri tespit edilmiştir. Bu inanç ve uygulamalar atalar kültü, 

su, ağaç, dağ-taş-kaya-mağara kültü olarak isimlendirilmeyip şıh-şeyh, dede-

baba, nebi, şehit gibi isimlerle yaşatılmaya devam edilmektedir. 

 

1. Giriş 

Dini kurallarla halk tarafından uygulanan inançlar çoğunlukla birbirinden farklılık 
göstermektedir. Halk inançları arasında kendine yer bulmuş olan çeşitli inanç, 
gelenek ve ritüeller, kaynakları ve nedenleri araştırılmaksızın geleneksel olarak 
yerine getirilmektedir. Hemen her alanda karşımıza çıkan külte dönüşmüş bu 
inanç ve uygulamalar bahse konu olan toplumun kendini ifade etmesinde ve 
toplumsal bütünlüğün sağlanmasında önemli bir role sahiptir. Yine bu ritüellerin 
birlik ve beraberlik duygularının kuşaktan kuşağa aktarılmasına yardımcı olmak 
gibi işlevleri de bulunmaktadır. İşte bu yüzden bir toplumu anlamak için o 
toplumun inançları, ibadetleri ve dini ritüellerini incelemek gerekmektedir. 

Kült, yüce ve kutsal olarak bilinen varlıklara karşı gösterilen saygı ve onlara 
tapınma anlamına gelmektedir. Bu saygı ve tapınma duayı, kurbanı dinsel tören 
olan belli ritüelleri gerektirmektedir. Tapınaklar, toplantı evleri, kutsal olarak 
bilinen alanlar, tepeler, mağaralar ve sular kült olarak kullanılmıştır (Tezcan, 1996, 
s.120). Geçmişten günümüze yeryüzünde ve tabii ülkemizde birçok kültler var 
olagelmiştir. Bunlardan atalar, ağaç, su, taş-kaya vb. kültler dünyanın birçok 
yerinde görülmesi ve günümüzde hala canlılığını devam ettirmesi açısından 
oldukça önemlidir. Türkiye’de türbeler, yatırlar ve ziyaretlerde görülen atalar, 
ağaç, su, taş-kaya vb. kültler ve bunlara bağlı olan inançlar, eskiden beri ilgi çeken 
konulardan biridir. 

Hatay, hem coğrafi konumunun kendisine kazandırdığı önem, hem de tarihte pek 
çok imparatorluğa ev sahipliği yapması sebebiyle aynı zamanda pek çok dinin ve 
mezhebin bir arada yaşadığı bir bölge olma özelliğine de sahiptir. Tüm İlahi dinler 
başta olmak üzere Orta Doğu’da doğan pek çok dinin Avrupa’ya ve Akdeniz’e 
yayılma sürecinde bir geçiş şehri olmuş ve önemli bir merkez olarak tarihte yerini 
almıştır. 

Hatay günümüzde pek çok dinin ve etnik grubun barış içinde yaşadığı nadir 
bölgelerden biridir. Bu çeşitli dinlerden kaynaklanan pratik ve uygulamalar Hatay 
ili sınırları içinde var olup canlı bir şekilde yaşamaktadır. Hatay bölgesi halk 
inanışları ve ziyaret yerleri açısından oldukça zengin bir bölgedir. Bu çalışmada 
Hatay ilinde geleneksel Türk inanışlarından olan atalar, ağaç, su, taş-kaya vb. 
kültlerinin izleri araştırılmıştır. Araştırma sonucunda bu kültlerin var olduğu fakat, 
atalar, ağaç, su, taş-kaya gibi isimler yerine şıh-şeyh, dede-baba, nebi, şehit, Hızır 
isimleri altında yaşatıldığı görülmüştür. 
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2. Hatay İli Ziyaretleri Etrafında Oluşan Kültler 

Bu çalışmada Hatay ili ziyaretleri etrafında oluşan kültler incelenmiştir. Hatay 
merkez ilçeler dahil on iki ilçe ve bunlara bağlı köylerden oluşmaktadır. Bu 
yerleşim yerlerinin hemen hepsinde halk tarafından ziyaret edilen kutsal mekan, 
türbe, mezar, makam, kaya, su kaynağı, ağaç vb. mevcuttur. Bu ziyaret yerleri 
atalar, ağaç, su, taş-kaya, dağ, ev-mağara, kurban-adak ve Hızır kültü başlıkları 
altında incelenmiştir. 

2.1. Atalar Kültü 

Anadolu’da yaşamakta olan ziyaret fenomeninin uzun bir tarihi seyir içerisinde 
dini, tasavvufi pek çok unsur tarafından şekillendiği görülür. Ülkemizdeki ziyaret 
fenomeninin köklerinin İslam öncesi döneme kadar uzandığı ve birçok kültürün ve 
dinin etkisiyle şekillendiği konusunda birçok çalışma yapılmıştır (Atasagun, 2006, 
s.36; Köprülü, 1972, s.141-152; Ülken, 1971, s.1-28). Türkler Müslüman olmadan 
önce geleneksel Türk inancı dışında Budizm, Maniheizm, Yahudilik ve Hristiyanlık 
ile temasa geçmişler hatta bazılarını da kabul etmişlerdir (Güngör,1998, s.8-12; 
Ülken, 1971, s.1-28). 

Türklerin İslam’la karşılaşması VII. yüzyıla rastlarken, kitleler halinde İslam’a 
girmeleri ancak IX ve X. yüzyıllarda olmuştur. Yani İslam’ı benimsemeleri üç yüz yıl 
kadar bir süreyi almıştır. Bu İslamlaşma süreci XIV. yüzyıla kadar sürmüştür. Bu 
sebeptendir ki, geleneksel Türk din ve kültürlerine ait birçok unsur İslami 
motiflerle birleşerek yeni bir şekle bürünmek suretiyle varlıklarını devam 
ettirmişlerdir (Güngör, 1998, s. 9-11; Sarıkçıoğlu, 2011, s.191-207). Bu noktadan 
bakıldığında Anadolu’da yaşanan ziyaret kültünde eski Şamanist, Budist, Zerdüşt, 
Maniheist kültürel kalıntılarını görmek mümkündür (Güngör,1998, s.9-11; Ülken, 
1971, s.1-28). 

Patriarkal aile tipinin egemen olduğu toplumlarda karşımıza çıkan atalar kültü 
Türkler için de söz konusudur. Bu inanç sisteminde, topluma önderlik eden kişiler 
kutsal sayılmaktadır. Türbe kümbet, yatır, evliya, erenler gibi ziyaret yerleri bu 
inanışla ilgilidir (Güngör, 2007, s.1). Atalara tapınma ya da kutsal kabul etme 
geleneksel Türk dininin ayırıcı özelliklerinden birisi olarak görülmektedir 
(Gumilöv, 1999, s.123-125; Selçuk, 2010, s.67). Türklerin İslam öncesi dinlerinde 
mevcut olan atalar kültü, İslamiyetle birlikte, türbe, yatır, dede, baba veya evliya 
mezarı çerçevesinde dinde yerini almıştır. Bunu İslami motifleriyle de 
zenginleştirerek bir kültür oluşturmuşlardır (Atasagun, 2006, s.40; Güngör, 1990, 
s.40). 

Türbe, yatır, ziyaret şeklinde karşımıza çıkan bu ata mezarları Anadolu genelinde 
olduğu gibi Hatay’da da bugün eski fonksiyonunu korumaktadır. Türbe ve adak 
yerlerinde atalar kültünün yanı sıra birçok kült ve farklı eski inanç öğelerinin 
varlığını sürdürdüğü görülmektedir. Hatay’da tespit edilen 474 ziyaretin 217 
tanesi şıh-şeyh, 24 tanesi nebi, 82 tanesi Hızır, 9 tanesi şehit, 23 tanesi sahabi-
tabiin, 19 tanesi baba-dede, 6 tanesi ehl-i beyte ait olduğuna inanılan ziyaretlerdir. 
Hatay’da tüm etnik-dini gruplarda, özellikle de Alevi Nusayrilerde türbe veya 
ziyaret olarak isimlendirilen adak yerleri ve adak inancı oldukça güçlüdür. Atalar 
kültü, evliya kültü, aziz kültü ve Hızır kültü Hatay türbe inancı içerisinde birlikte ve 
iç içe güçlü bir şekilde varlığını sürdürmektedir (Türk, 2009, s.130).  
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Atalar Kültünden kaynaklanan türbe inancı Müslümanlarda çok sayıda ermiş, 
evliya, veli ya da nebi türbelerinin bulunması nedeniyle güçlü bir Evliya Kültünün 
varlığını göstermektedir. Hristiyanlarda ise çeşitli azizler adına türbelerin varlığı 
(çok güçlü olmasa da) Aziz Kültünün canlılığına işaret etmektedir. Ayrıca 
Nusayrilerde çok sayıda Hızır Türbesinin bulunması ve Hristiyanlarda St. Georges 
(Aziz Corc veya Mor Corcus) adına yapılan türbelerin varlığı ve etnik-dinsel 
grupların birlikte İskenderun’daki St. Georges Türbesinde Hıdırellez kutlaması 
yapmaları Hıdır-İlyas Kültünün de Hatay türbe inancı içerisinde güçlü bir şekilde 
yaşatıldığını ortaya koymaktadır (Türk, 2009, s.131). Aynı şekilde türbe inancında 
çaput bağlama, dilek ağacı, türbenin ya da makamın etrafında dönme gibi eski Türk 
inançlarında bulunan adak biçimleri de görülmektedir. 

2.2. Ağaç Kültü 

Yeryüzündeki en yaygın kültlerden biri olan “Ağaç Kültü”, insanlık tarihinin hemen 
her döneminde kendini göstermiştir. Pek çok toplum ve dinde ağaçlar, ilahların ve 
ruhların bulunduğu kutsal varlıklar olarak kabul edilmiştir (Tanyu, 1976, s.129). 
Ağacın meyvesi, ateşi, çiçekleri, mevsimlere göre değişmesi, yaprakları, kuru hali 
veya birden canlanışı insanların daima ona karşı dikkatini, hayretini, ilgisini 
çekmiştir (Sarıkçıoğlu, 2011, s.55-59). Hatta bazı toplumlar tarafından, evren dev 
bir ağaç şeklinde tasavvur edilmiş ve varlığı simgesel olarak ağacın hayatıyla ifade 
edilmiştir (Eliade, 1991, s.126). Ağaç bir ulûhiyete bağlı kabul edilmiş, belli ağaçlar 
ulûhiyetin sıfatları olmuştur. Defne ağacı Apollon’un, zeytin Atene’nın sembolleri 
olarak kabul edilmiştir (Sarıkçıoğlu, 2011, s. 56). Şunu belirtmek gerekir ki hiçbir 
zaman ağaca tapılmamıştır. Ancak onun aracılığıyla ortaya konulan, onun 
anlamlandırdığı ve simgelediği şeyden ötürü hürmet görmüştür. Dolayısıyla ağaç 
ifade ettiği güç nedeniyle kutsaldır (Eliade, 2003, s.268-269). 

Türk milletinin yurt edindiği her yerde ağaç kültüne rastlanmıştır. Hatta bazı Türk 
topluluklarının türeyiş mitolojilerine konu olmuştur. Çin kaynaklarına göre bazı 
Türk boylarının hakanları ağaçtan türemiştir (Eberhard, 1996, Sarıkçıoğlu, 2011, s. 
56; s.75; Selçuk, 2010, s.67). Uygurların türeyiş mitolojisinde hakanların ağaçtan 
türediklerinden bahsedilmektedir (Ögel, 1993, s.74-75). Oğuz destanlarında 
Kıpçakların ağaçtan türedikleri anlatılmaktadır (Sarıkçıoğlu, 2011, s.57; Togan, 
1982, s.26). Türklerde kutsal kabul edilen ağaç kayın ağacıydı. Son yıllara kadar 
şamanlığı muhafaza eden Altaylı, Sagay, Şor, Kaç, Televüt ve başka ulusların 
kamları kayın ağacı bulundurmadan ayin yapmazlardı. Kamların davullarında 
güneş, ay, yıldız şimşek resimleri yanında kayın ağacı resmi de bulunurdu (İnan, 
1976, s. 39). 

Kutsal kabul edilen ve çeşitli amaçlarla ziyaret edilerek, bez çaput bağlanıp, dilek 
tutulan ve bunların gerçekleşmesi için dualar edilen çalılar ya da ağaçların önemli 
bir kısmı türbe, yatır, mezar, tekke gibi yapılarla bütünleşmiş durumdadır. Bir 
kısmı ise tamamen bağımsız olarak bazen tek bir çalı, ağaç olabildiği gibi, çoklu 
sayılarda ağaçlar kümesi ya da çalılıklardır (Günay vd., 2001 s.78). Türklerde; grup 
halindeki ağaçlardan ziyade tek ağaç kült konusudur (Atasagun, 2006, s.44). Bu 
ağaçların kutsal sayılması onlarla ilgili yasakları da beraberinde getirmektedir. Bu 
ağaçların kesilmesi, yakılması, hatta budanması bile yasaktır. Bu ağaçlara yalnızca 
yetkin kişiler (ziyaretin bakıcısı, din adamı vb.) usulüne uygun olarak işlem 
yapabilmektedirler. Bu kutsalın sakındıran, korkutan yönüdür. Bunun yanında bu 
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ağaçların kutsal sayılmalarına sebep olan şifa dağıtıcı yönleri ise ayrı bir konudur. 
Çünkü bu tip ağaçların bir kısmı da meyvesinden, dalından, sütünden (incir ağacı) 
şifa dağıttıklarına inanılan ağaçlardır. Bu da kutsalın insanları cezbeden yönüdür 
(Günay vd., 2001, s.78). 

İslam öncesi Türklerde ağaç kültü ile ilgili birçok örneğe rastlanmaktadır. Ağaçlara 
çaput bağlama adeti Kuzey ve Orta Asya uluslarının eski dinleri olan Şamanizme 
mahsus önemli unsurlardan biridir. Bu adet çağdaş Altaylı Şamanlardan son yıllara 
kadar devam etmiştir. Onlara göre bu adet çok önemli bir ayindir. Eski Türklerin 
inanışlarına göre her dağın, her kutlu pınarın, göl ve ırmakların, kutlu ağaç ve 
kayaların “izi”leri (yani sahipleri) vardır (İnan, 1976, s.204; İnan, 1952, s.29). İslam 
dininin ağaca tapınmayı yasaklamasına karşın, bu kült gerek biçim değiştirerek, 
gerekse İslami bir kılıfa büründürülerek varlığını sürdürmüştür. Bugün de 
Anadolu’nun her yerinde (Kalafat, 1999, s.70-71) olduğu gibi Hatay’da da ağaç 
kültünün izlerine rastlanmaktadır. 

Hatay ili sınırları içinde bulunan ziyaret yerlerinde de sık sık kutsal kabul edilen 
ağaçlara rastlanmaktadır. Kutsal kabul edilen ağaç türbenin/yatırın yanında ya da 
tek başına ziyaret de olabilmektedir. Hemen hemen her türbenin yanındaki ağaçlar 
dilek ağacı olarak kabul edilmekte ve ziyaretçiler tarafından dallarına çaputlar, 
mumlar bağlanmaktadır. Yine türbeye ait olan ağaçlara dokunulmamakta, hatta 
kurumuş dalları bile ziyaret sınırları dışına çıkarılmamaktadır. Altınözü ilçesi, 
Sarıbük Köyü’ndeki Sallanan ağaç, Ağlayan çınar, Hassa ilçesindeki Alıçlı ziyaret, 
Kırıkhan ilçesindeki Büyük Hannep, Yayladağ ilçesindeki Çaputlu ziyaret, 
Samandağ İlçesi Hıdırbey Köyü’ndeki Musa Ağacı kendi başlarına kutsal sayılan 
ağaçlara örnektir. Bunun dışında birçok türbe yanındaki ağaçlar dilek ağacı olarak 
kabul edilerek dallarına çaput bağlanmaktadır. Samandağ ve Defne ilçesindeki 
hemen hemen tüm türbelerin yanlarında bir dilek ağacı bulunmaktadır. Bunun 
dışında Altınözü ilçesinin Akdarı Köyü’ndeki Hz. Mikdat makamının etrafındaki 
palamut ağaçlarının Hz. Mikdat’ın askerleri olduğuna inanılmakta ve bunlara 
dokunulmamaktadır.  

2.3. Su Kültü 

Her dinde ve kültürde yaratılışın temelindeki asli unsur olduğuna inanılan su 
evrensel bir sembol olarak hayat, sonsuzluk, yenilenme, iyileşme, temizlenme, 
doğurganlık ve kutsallık özellikleriyle ilişkilendirilmiştir. Su özellikle Hint ve Grek 
felsefelerinde imkan durumundaki bütün varlığın, kainattaki herşeyin kaynağı ve 
özü, bütün biçimlerin kendinden çıktığı esas madde, yaratılışı önceleyen ve onu 
sağlayan şekilsiz unsur, maddenin ilk şekli kabul edilmiştir (Gürkan, 2009, s.440). 

Su birçok kültür ve medeniyetin mitolojilerinde yer almaktadır. Grek mitolojisinde 
akarsu ve denizlerin tanrılarla özdeşleştirildiği, bazen tanrılaştırıldığı görülür. 
Dünyanın en eski kutsal metinlerinden olan Rigveda’da yirmi bir nehir kutsal 
sayılır. Tıpkı Hindularda Ganj nehrinin kutsal sayıldığı gibi. Zerdüştilerin kutsal 
kitabı Avesta’da, kutsal nehirlere tapıldığı ve kurban sunulduğu görülür. Fırat ve 
Dicle nehirleri, Hitit tanrıları arasındadır. Kutsallığın belli bir su kaynağı ile 
özdeşleştirilmesi ya da onda tezahür ettiğine inanılmasından hareketle çeşitli 
kültürlerde kutsal su kaynağı inancı gelişmiştir. Hindistan’daki Ganj Nehri, 
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Mekke’deki zemzem suyu bu sebepten rağbet gören su kaynaklarındandır (Gürkan, 
2009, s.441). 

Türkler suyu, ruhu bulunan kutsal bir varlık olarak kabul etmişlerdir. Türklerin 
Hunlar döneminde suyu kutsal kabul ettikleri, ona kurban sundukları, Cücenlerin 
elbiselerini, ellerini hatta yemek kaplarını su ile yıkamadıkları hakkında bilgiler 
mevcuttur (Eberhard,1996,s.69-100). Aynı zamanda Oğuzların suyu temizlik 
(taharet) aracı olarak kullanmadıkları belirtilmektedir (İbni Fadlan, 1995, s. 32). 
Diğer taraftan Orta Asya, Sibirya ve Altay Türklerinde suya tükürerek, abdest 
bozarak onu kirletmek hatta temizlik aracı olarak kullanmak yasaktır. Esasında 
suya karşı duyulan saygı ve onun temizlik ve safiyet sembolü olarak kabul edilmesi 
günümüzde bütün Türk toplumlarında hala geçerliliğini korumaktadır (Günay ve 
Güngör, 1997, s. 50). 

Türk yaratılış mitinde de her şeyin sudan türediği anlatılmaktadır. Eski Türkler 
Gök Tanrı ve gökte başta “tengri-ruhlar”ın varlığına inandıkları gibi tabiata da 
tapınmışlardır. Bu tabiat kültünü “yer-su” terimiyle ifade etmişlerdir. Yer-su kültü 
büyük imparatorluklar devrinde gelişerek vatan kültü derecesine yükselmiştir 
(İnan, 1976, s.30; İnan,1952, s.23). Vatanın korunmasında yer-su ruhlarının rolü 
Tonyukuk Orhon yazıtlarında pek açık ifade edilerek “yer-su Türklerin koruyucu 
ruhları” olarak zikredilmiştir. Gök Türk vatanına saldıran düşmanlar, tanrı Umay 
ve yer-su ruhlarının yardımıyla gafil avlanarak basılmışlardır (İnan, 1976, s.31). 
Oğuzların çok bereketli bir pınar yanındaki kayaya taptıkları, secde ettikleri, 
Barshan Türklerinin Isıkgölü takdis edip taptıkları kaynaklarda anlatılan 
bilgilerdendir(İnan, 1976,s.41).  

Ziyaret fenomeni çerçevesinde türbeler ve ağaçların yanı sıra “su” unsuru da 
önemli bir yer tutmaktadır. Su ziyaretlerinin bir kısmı türbeler etrafından çıkan 
sulardır. Bazı su ziyaretleri pınar, çeşme şeklindedir. Diğer su ziyaretleri ise havuz 
ya da gölet şeklindedir. Dilek havuzu, dilek pınarı olarak isimlendirilirler. Su 
kaynakları kutsiyetlerini çeşitli şekillerde kazanırlar. Bazen bir evliya, paygamber 
veya dervişle irtibatlandırılarak, bazen de yakınlarında bulunan bir yatır, türbe, 
tekke, ağaç, kaya sebebiyle kutsiyet kazanır. Bir kısmı ise halk arasında anlatılan 
efsanelerde kendine yer bulur ve böylece manevi değeri yüksek bir kaynak olur. Bu 
suların çoğu şifa verici türden sulardır. Diğer kültlerde olduğu gibi suların da bazı 
kullanım şekilleri vardır. Bu şifalı sular genellikle içmek için kullanılırlar. Ticari 
amaçlı satılamaz, tuvalet temizliği için ve gusül abdesti almak için kullanılmazlar 
(Atasagun, 2006, s.47; Günay vd., 2001, s.80; Karaoğlan, 2014, s.421). 

Hatay türbe inancı çerçevesinde su kültünün çok geniş bir şekilde kendine yer 
bulduğu görülmektedir. Türbelerin etrafındaki su kaynakları ve türbeye bırakılan 
sular şifalı sayılmaktadır. Defne ilçesi Harbiye Mahallesi Yukarı Döver Köyü’ndeki 
Şıh Dahir Türbesinin altından çıkan su ve aynı köyde bulunan Şıh Zahir Türbesinin 
altından çıkan suyun şifalı sayılması bu kabil sulardandır. Antakya merkez ilçeye 
bağlı Serinyol beledesindeki Uyuz Pınarı, Dörtyol ilçesi Çökek Yaylasındaki Huzur 
Pınarı da bu sulara örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca Hatay ili sınırları içinde bir 
mezarın ya da türbenin yanında bulunmaksızın kutsal ve şifa verici olduğuna 
inanılan sular da bulunmaktadır. Hassa ilçesindeki Göz ziyareti, Yayladağı 
ilçesindeki Benli Oluk ziyaretleri bu kabilden sulardır. Bu suların türlü dertlere 
deva olduğuna inanılmaktadır. Türbeye girebilmek, burada kesilen adaklara 
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dokunabilmek, yapılan dini törenlere katılabilmek için suyla yıkanmış ve 
temizlenmiş olma şartı aranmaktadır. Bütün bunlar bize su kültünün Hatay 
ziyaretlerindeki varlığını göstermektedir. 

2.4. Taş-Kaya Kültü 

Ziyaret fenomeninde karşımıza çıkan bir başka husus taşlara olan inançtır. Bir 
kısım taşlar da su kaynaklarında olduğu gibi bir türbe, yatır, mezar yanı başında 
bulunduğu için kutsal kabul edilmektedirler. Bir kısmı da başlı başına bir kutsiyet 
kaynağı kabul edilip ziyaret edilmektedirler. Üçüncü bir kısım taşlar ya da kayalar 
vardır ki bunlar da bir mübarek yerde bulunup, buraları ziyaret edilmesi esnasında 
bir fonksiyon icra ederler. Örneğin, türbe duvarlarına taş yapıştırarak, dileğin 
kabul olup olmayacağını önceden tespit etmek gibi. Nitekim türbe duvarına taş 
yapışırsa dileklerin kabul olacağına, taş yapışmazsa kabul olmayacağına 
inanılmaktadır. Bazı taşlar, etrafında bulundukları mezar, türbe, yatırla birleşerek 
şifa verici bir kutsal nesne olarak ortaya çıkmaktadırlar. Aslında bu taşlara bu şifa 
gücünü veren, yanlarında bulunan velinin sahip olduğu manevi kuvvet, feyiz ve 
berekettir (Günay vd., 2001, s.80). 

Geleneksel Türk dininde kayaların kutsallığına inanma, Türk kavimlerinde çok eski 
bir inanca dayanmaktadır. Rivayete göre Nuh peygamber, Türkistan’ı oğlu ve 
Türk’ün babası sayılan Yafes’e verdiği zaman ona, bu kurak ülkede ne yapacağını 
sorar. Babası da oğluna yağmur yağdırma kudretini bahşeder ve üzerinde “İsm-i 
Azam” yazılı olan bir taş verir. İhtiyaç halinde bu taş ile Allah’a dua ederek yağmur 
yağdırılır. Buna “Yada Taşı” adı verilir. Bu taş her devirde Türk kamlarının ve 
büyük Türk komutanların ellerinde olmuş, zamanımızda da büyük kamların 
ellerinde bulunmaktadır. Yakutlar yada taşına “sata” derler. Bu taş, Yakutlara göre, 
at, inek, ayı, kurt gibi hayvanların içinde bulunur. En kuvvetli sata taşı kurdun 
karnından çıkarılan taştır. “Sata taşı” ile şamanlar yağmur, yazın kar 
yağdırabilirler; müthiş fırtına estirirler. Sata taşı canlı bir cisimdir. İnsan kafasına 
benzer, yüzü, gözü, kulağı, ağzı çok açık görülür. Kadın veya bir yabancının eli veya 
gözü dokunursa ölür, kuvvetini kaybeder. Canlı “sata”yı ele alıp yukarı kaldırılırsa 
derhal soğuk rüzgar eser, yağmur veya kar yağar. Altay Şamanistlerinde “yadacı” 
denilen adamlar vardır. Yada taşı daima rüzgar esen dağlarda bulunur. Yadacı bu 
taşı elde etmek için bütün malını mülkünü feda eder. Yadacıların hepsi yoksul 
adamlardır. Yakut yadacılarının afsunlarında “çocuğum yaşamasın, kadınım 
yaşamasın, mal mülküm feda olsun!” denilmektedir (İnan, 1976, s.251; İnan, 1986, 
s.160). Çin, Hristiyan ve İslam kaynaklarında Allah’ın Türklerin ecdadına yağmur 
yağdırma kabiliyeti verdiği zikredilmektedir (Tanyu, 1987, s.45-88).Özbeklerle 
Temürlüler arasında meydana gelen bir çarpışmada da mevsim yaz olmasına 
rağmen yada taşıyla bir fırtına ve soğuğun meydana getirildiği anlatılmaktadır 
(Gömeç, 2008, s.91). İbni Fadlan, Oğuzlar arasında sancıyı kesen, kanamayı 
durduran, etrafı aydınlatan taşların varlığından bahsetmektedir (İbni Fadlan,1995, 
s. 90). 

Yapılan araştırmalar, İslamiyet öncesi Araplar, Yunanlılar ve Romalıların 
“Tanrı’nın evi” anlamına gelen Beyt-el diye bilinen kayalara taptıklarını 
göstermektedir. Hz. Davud mabedini Kudüs’teki kutsal kaya üzerine yaptırmıştı. 
Bu mahal Süleyman mabedinin merkezini teşkil etmişti. Söz konusu mevki, 
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Musevilikten önce de, Musevilik zamanında da, daha sonra Hristiyan ve 
Müslümanlar tarafından da kutsal yer olarak kabul edilmiştir (Tanyu, 1987, s.29). 

Dünyanın birçok bölgesinde gökten düşen taşlar üretkenliğin simgesi olarak 
görülmüşlerdir. Bazı kavimler gökten düşen taşların yağmur yağdıracağına 
inanmışlardır. Bu taşlara böylesi önem verilme sebebi taşın geldiği yerdir. 
Kabe’deki Hacerü’l-Esved ve Friglerin Ulu Ana’sı en tanınan göktaşlarındandır. 
Eliade’e göre bu taşların kutsallıkları, öncelikle gökten gelmelerinden 
kaynaklanmaktadır. İnanışa göre, Kabe dünyanın merkezidir. Kabe’nin üstü de 
göğün merkezidir ve “göğün kapısı” burada bulunmaktadır. Bu kapı, Hacerü’l-
Esved’in’ nin gökten düşerken açtığı deliktir. Bu delikten yer, gökle temas 
kurmaktadır. Aynı zamanda buradan dünyanın ekseni geçmektedir (Eliade, 2003, 
s.231-232; Karaoğlan, 2014, s.441). 

Hatay ili ziyaretlerinde de taş ve kaya inancının çok zengin bir şekilde yer bulduğu 
görülmektedir. Nitekim il genelinde hemen hemen her türbede bir ya da birden 
çok şifa taşı bulunmaktadır. Bu şifa taşlarının vücut ağrılarına iyi geldiğine 
inanılmakta ve ziyaretçiler tarafından vücudun ağrıyan yerleri üzerine 
sürülmektedirler. Mermerden silindir şeklinde yapılmış olan bu şifa taşları kalınca 
bir odunu andırmaktadır. Doğal görünümde olmayan bu taşlar bir mermer 
atölyesinde yontulmuşlardır. Bir başka taş uygulaması ise türbenin iç duvarlarına 
yapıştırılan taşlardır. Bu uygulama dua edilirken yapılmakta eğer dua kabul 
olacaksa taşın duvara yapışacağına, eğer dua kabul olmayacaksa duvara 
yapışmayacağına inanılmaktadır. 

Yağmur yağdırmak için türbeden taş alarak denize götürmek daha sonra bu taşları 
tekrar türbeye götürmek de Hatay ili türbelerinde rastlanılan bir uygulamadır. 
Mığır Tepesinde bulunan Asar Dede mezarından alınan taşlar deniz kenarında 
kumlara gömülürler. Yağmur duası yapıldıktan sonra bu taş tekrar topraktan 
çıkarılıp mezara iade edilir. Zira taş mezara iade edilmezse yağmurun 
dinmeyeceğine, sel felaketi olacağına inanılmaktadır. 

Hatay genelinde çok karşılaşılan bir başka kaya uygulaması ise kayaların bir 
makam kabul edilerek üzeri kubbeli binalar içine alınmalarıdır. Zira bir takım 
inananlar Hızır’ı bu kayanın üzerine zuhur etmiş olarak görmüşlerdir ve bu kaya 
Hızır Kayası olarak belirlenmiştir. Kayanın etrafı örülerek üstü kubbe ile örtülür ve 
burası bir ziyaret haline getirilir. Bu ziyaretlerin en meşhuru Samandağ ilçesi sahil 
mevkiinde bulunan Hızır ziyaretidir. Ya da nur indiği görülen yer kazıldığında 
oradan bir kaya çıkmıştır ve bu kaya kutsal kabul edilerek ziyaret haline gelmiş 
olur. Bütün bunlar Hatay’da taş-kaya kültünün günümüzde de varlığını açık bir 
şekilde göstermektedir. 

2.5. Dağ Kültü 

İnsanlık tarihi boyunca mezarlar, sular, ağaçlar, taşlardan sonra dağların da 
kutsallık arz eden mekanlar olarak önemli bir yere sahip oldukları görülmektedir. 
İlkel dinlerde (Önasya v.d.), fırtına tanrısı v.b. gibi Dağ Tanrıları da görülürdü. 
Kutsal dağın bir dağ tanrısı olduğu veya tanrılar dağının varlığı bilinmektedir. 
Dağlar, ruhların ve devlerin yaşadığı bir ülke olarak kabul edilmektedirler. Sümer, 
Hitit, Kaldeli ve Mısırlılara göre dağlar ışık ve nur alemi olan gökyüzünün direği idi. 
Fenikeliler’de yüce dağlar kutsal sayılır, ayinler ve tapınaklar yükseklerde 



Journal of Current Researches on Social Sciences, 2017, 7 (1), 133-148.  141 

 

yapılırdı. Lübnan dağları kutsal dağlardı (Tanyu, 1973, s.5-8; Tanyu, 1987, s.5). 
Hindliler için, Kailos ve Himalaya kutsal dağlardır. Eski Yunan’da ve Yunan 
mitolojisinde tanrıların ikamet yeri Olimpos dağı idi. Moğollar’da, en yüksek dağlar 
“Dağ-İlah” şeklinde düşünülür ve gökte yaşayan ilahın yeryüzüne indiği yer bir dağ 
olurdu. Japon dini Şintoizm’de, mukaddes dağlar yeryüzünü doldurmuştur. En 
kutsal dağ Fuji-Yama’dır. Çünkü Fuji-Yama dünyanın ekseni olarak kabul edilir. 
Kafkas Dağları mitolojik olup kutsal sayılmıştır (Harman, 1993, s. 400; Tanyu, 
1973, s.5-8; Tanyu, 1987, s.5). 

Yahudilikte, Sina Dağı, Hermon, Tabor, Hayfa’da Karmel Dağı, İsrail’de Matsada, 
Mitsba özel bir değere sahiptir. Süleyman Mabedinin üzerine yapıldığı Moryah 
tepesi kutsaldır. Moryah’ı da kapsayan, Kral Davud’un mezarı olan Siyon dağı 
kutsal dağların ön safındadır (Harman, 1993, s. 400; Tanyu, 1973, s.9; Tanyu, 1987, 
s.5). 

Hristiyanlık da, Yahudilerin 39 kitabını kutsal tanıyıp benimsediklerinden aynı dağ 
inancına ortak oldukları açıktır. Fakat başta kutsal sayılan ve kutsal kitapları 
İncil’de adı geçen Zeytin Dağı önemlidir. Zeytin Dağı Kudüs’te bulunmaktadır 
(Harman, 1993, s. 400; Tanyu, 1973, s.13; Tanyu, 1987, s.5). 

İslamiyet’te ise Kur’an’da Sina dağı, Cudi dağı, Zeytin dağı zikredilmektedir. Bunun 
yanında İslam geleneğinde Hira dağı, Arafat dağı, Ebu Kubeys dağı, Sevr dağı, 
Han’edme dağı, Sebir dağı mübarek dağlar olarak kabul edilir. Bunların dışında 
Ağrı dağı, Cudi dağı, Adem dağı (Seylan (Serendip) adasında) ve Nemrut dağı 
mübarek dağlardan sayılmaktadır (Tanyu, 1973, s.15-27; Tanyu, 1987, s.5). 

Dağların kutsal olma sebepleri, onların Tanrı’ya en yakın yerler olarak 
düşünülmesinden kaynaklanmaktadır (Oymak, 2013, s.852). Gelişmiş dinlerde ise 
dağlar Tanrı’nın yüceliğini ve aşkınlığını sembolize ettikleri için tazimde 
bulunulmuşlardır. Öyle ki dağların bulunmadığı yerlerde insanlar, Tanrı’ya 
yaklaşmak için çeşitli kuleler yapmışlardır. Babil Kulesi, Mezopotamya’daki 
zikkuratlar, Meksika’daki Teocalli piramitleri sözü edilen yapılar arasındadır 
(Harman, 1993, s.400; Özdemir, 2013, s.141). 

Eski Türkler, dağların Tanrı makamı olduklarına inanırlardı. Göklerde uzanmış 
zirvelerin uzaktan mavi görünüşü bu inancın kökü olabilir, denilmektedir (Tanyu, 
1973, s.30). Yine eski Türkler birtakım dağların ve tepelerin ruhları olduğuna 
inanıyorlardı (Günay ve Güngör, 1997, s.46-47; Selçuk, 2010, s.69). Yüksek dağlar, 
Tanrının yolu olarak kabul edildiklerinden (Ögel, 1995, s.453) ataların mezarları 
dağ tepelerine yapılmaktaydı. Dağ, Göktürkler döneminde bir kült halini almıştır. 
(İnan, 1986, s.48; İnan, 2013, s.48). Göktürkler’in merkezi konumundaki Ötüken, 
aynı zamanda kutlu bir dağdır. Türkler arasında göğün direği kabul edilen ve 
dünyanın merkezinde bulunan Demir Dağ’ın yedi kat olduğuna inanılırdı (Kalafat, 
2010, s. 141). Doğu Türklerinde Ötüken, Batı Türklerinde ise Tanrı Dağları, 
Türklerin kutlu ve mukaddes dağlarıdır (Ögel, 1995, s.439). Dağ kültü Gök Tanrı 
kültüyle ilgili bir kült olmuştur (İnan, 1986, s. 48). 

Dağ kültüne günümüzde, Özbekistan’da, Türkistan’da, Başkurtlarda ve Kazan 
Türkmenlerinde rastlanmaktadır (Atasagun, 2006, s.47; Tanyu, 1987, s.38). 
Özbekistan’da bulunan Türkler’de İslamlaşmış bile olsalar Şamanist gelenekten 
kopamayarak dağın “yer-su” denilen ruhlarına, bazen tanrısına önem vererek 
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dağları ziyaret ettiklerine, kurbanlar kestiklerine, ağaca bez bağladıklarına şahit 
olunmaktadır. (Tanyu, 1973, s. 30-35). Türkler, kutsal dağlarla ilgili düşüncelerini 
Anadolu’da tekrar canlandırmışlardır. Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başladığı 
XI. yüzyıldan itibaren Orta Asya merkezli olan dağ kültü de Türklerle birlikte 
Anadolu’ya taşınmıştır (Ocak, 1993, s. 402 ). 

Hatay ili sınırları içinde bulunan ziyaretler incelendiğinde dağların en yüksek 
yerlerinde muhakkak bir evliya mezarına veya makamına rastlandığı 
görülmektedir. Yüksek tepelerde bulunan bu ziyaretlere yöre halkı tarafından nur 
indiğinin görüldüğüne inanılması buralara verilen yüksek değerin bir ifadesidir. 
Yine bu yüksek dağ ve tepelerde bulunan ziyaretlerin yörenin manevi bekçileri 
olduğuna inanılması kutsala olan inancın ve sevginin bir sebebini göstermektedir. 
Yayladağı ilçesi sınırları içinde bulunan ziyaret dağı buna güzel bir örnektir. 
Yerleşim yerlerinde uzak olan dağın zirvesinde İmam Hasan Efendi Türbesi 
bulunmaktadır. Çok geniş bir alana sahip türbe yörede adak kurbanlarının kesimi 
için tercih edilen yerdir. Yağmur duasına da çıkılan bu ziyaret yörenin manevi bir 
bekçisi olarak kabul edilmektedir. Asar Dede ziyareti de yüksek dağ tepesinde 
bulunan bir ziyarettir. Zira ziyaretin bulunduğu Mığır Tepesi Amanos Dağlarının en 
yüksek tepesidir. Samandağ ilçesi Mızraklı Mahallesinde bulunan Şeyh 
Muhammed, Ehlil Keyf, Şeyh Hasan Liklea El Hekim türbeleri yörenin yüksek 
tepelerinde yer almaktadırlar. Hatay ili sınırlarında bulunan eski adı Silipus Dağı 
olan halkın Habib-i Neccar Dağı olarak isimlendirdiği dağ da Habib-i Neccar’a ait 
bir mezar sebebiyle yüzyıllardır kutsal kabul edilmekte ve ziyaret edilmektedir. 
Amik ovasındaki eski Bakras Kalesi harabelerinde bulunan Migdat el-Yemin 
türbesi sebebiyle türbenin bulunduğu tepeye “ziyaret tepesi” adı verilmiştir. 
Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesinde dağların yamaçları uzaktan bakıldığında 
güvercin yumurtaları gibi görünen çok sayıda beyaz badanalı kubbeli türbelerle 
doludur. Aknehir Mahallesi sınırları içinde bulunan Seyit Arabi Türbesi yüksek bir 
tepeye kurulmuş türbe örneklerindendir. 

2.6. Ev, Mağara Kültü 

Yapılan araştırmalar türbe, ağaç, su, taş, dağ gibi unsurların yanı sıra ev, mağara 
gibi yerlerin de kutsalın tezahür alanları olduklarını göstermektedir. İnsanlığın 
başlangıçta iskan yeri olarak kullandıkları mağaralar daha sonraları mabedler 
olarak kullanılmıştır. Asya Hunları, Tabgaçlar ve Gök Türkler kutsal mağaralar 
önünde, atalarının ruhlarına kurbanlar sunmuşlardır (Kafesoğlu,1987, s.92-94). 

Gök Türklerde dağ ve mağara mühim unsurlardı. Mukaddes dağlar ve onların 
ruhlarına çok muhteşem ayin ve törenler yapılırdı. Sagaylar her üç yılda bir dağ 
tepesinde ayin yapar ve kurban keserlerdi. Kurbanlıkların üç yaşını doldurmuş 
beyaz koçlar olması gerekirdi. Bu ayinlere kadınlar iştirak ettirilmez, ayine 
gelenlerin kısrak ile gelmeleri de yasaktı (İnan, 1986, s.53-54)  

Atalar kültü tüm Türk ve Moğol halklarında mevcut olmuş daha sonra da 
İslamiyetin kabulüyle Türk milli kültürel sisteminde eren ve evliya kültü adı 
altında varlığını devam ettirmiştir. Ataların ruhları kurbanlar sunularak 
hatırlanmıştır. İşte bu kurbanlar çoğunlukla ataların ruhlarının bulunduğu 
mağaralarda gerçekleştirilmiştir (Bayat, 2007, s.210). 
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İlkel dinlerden ilahi dinlere kadar tüm toplumlarda, mağaralar kutsalın en fazla 
tezahür ettiği yerler olmuştur. Bu mekanlar yaratılışın sembolü, etnik grup ya da 
fertlerin göksel bedenlerinin belirdiği mekanlardır. Paleolitik devirlerden beri 
mağaralar birçok geçiş töreni için de tercih edilen yerler arasındadır. Başka bir 
dünyaya geçiş, yeraltına iniş sembolik olarak mağaralar ile ilişkilendirilmektedir. 
Aynı zamanda Avustralya şifacıları Eskimolar ile Şamanların ayin yerleridir 
(Heyden, 1987, s.266). 

Bilinen en eski devirlerden beri Türklerin mağaralarda yaptıkları törenlerde ata 
ruhlarına tazim, oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Bu, günümüzde evliya kültü 
olarak ülkemizde devam etmektedir. Hatay ili sınırları içindeki birçok ziyaret de 
mağaralardan ve evlerden oluşmaktadır. Mübarek sayılan bir kimsenin yaşadığı ev, 
kaldığı oda, sığındığı mağara daha sonra kutsal olarak kabul edilmiş ve saygı 
gösterilmiştir. Velilerin yaşadığı bu yerler kutsiyet ve bereket kaynağına dönüşmüş 
ve bu amaçla ziyaret edilmişlerdir. Hatay ili ziyaretleri arasında bütün bu sayılan 
kutsal yerlere çok sayıda örnekler verilebilir. Yayladağı ilçesindeki Sütlüce Mağara 
ve Kara Mağara, içinde bir evliya mezarı olmamasına rağmen şifa kaynağı olarak 
düşünülüp ziyaret edilen bir mekandır. Kırıkhan ilçesindeki Sütlü Mağara (Beş 
Kızlar Mağarası) içinde bulunan mezarlar sebebiyle kutsal kabul edilen bir 
mağaradır. Kırıkhan ilçesindeki Domuzdamı ziyareti yörede hastalıklara şifaya 
kavuşulduğuna inanılan bir mağaradır. Dörtyol ilçesi Kuzuculu Beldesindeki 
Murtaza Dede’nin evi daha önce burada yaşamış evliyaya ait bir evdir. İçinde 
mezar bulunmayan bu ev hastalıklara çare aranan bir kutsal mekan olarak kabul 
edilmektedir. Hayattayken faydası görülen bu evliyaların ölümlerinden sonra da 
insanlara yardım ettiklerine inanılmaktadır. Altınözü Ziyaret Köyü’ndeki Muğire 
Bin Şube Makamı, Hz. Peygamberin bir sahabisinin konakladığı bir yer olmakla 
birlikte içine sembolik olarak makam yapılmış, yöre halkının dilek ve dua için 
geldiği kutsal bir mekandır. Samandağ ilçesi Kapısuyu’ndaki Aşuk Maşuk ziyareti 
ise Hz. Ali’in atının ayak izinin olduğuna inanılarak kutsal kabul edilen bir yerdir. 
Bütün bu mekanlarda dualar edilir, adaklar adanır, kurbanlar kesilir ve duaların 
kabul olduğuna inanılır. 

2.7. Kurban-Adak Kültü 

Paleolitik dönemden itibaren birçok kültürde kurban ibadetine rastlanılmaktadır. 
Kutsal ruhlara bağışlanan adakların tümüne “kurban” denilmektedir. Doğaüstü 
güçlere sunulan kurbanlar kanlı ve kansız kurban olmak üzere iki kısma ayrılır 
(Güç, 2002, s.434). Kansız kurbandan, saçı, ağaçlara ve şaman davuluna bez ya da 
paçavra bağlama, ateşe yağ atma ve şarap serpme kastedilmektedir (Güç, 2003, 
s.130; İnan, 1986, s.98). Kanlı kurban ise at, koyun, keçi, deve gibi hayvanların 
kesilmesidir. Kurban edilen hayvanların kemikleri kırılmaz, köpeklere verilmez; 
ateşte yakılır veya yere gömülür (İbn Fadlan, 1995, s.125; Selçuk, 2010, s.67). 
Altaylılar ve Yakutlar kurban olarak kestikleri atın derisini bir sırığa geçirip tıpkı at 
şekline sokup asarlardı (İnan, 1986, s. 101). Arap yarımadasında güneş, ay ve 
yıldızlar için ayinlerle kurbanlar kesilirdi. Eski Mezopotamya tanrılarından Enlil ve 
İştar için sunaklara inek ve koyun eti getirilirdi. Harranlı paganlar yılda bir kez 
insan (çocuk) kurban ederlerdi (Gündüz, 2005, s.78-80). 

Eski Türk dininde kansız kurban olarak “saçı” ile “yalma” adı altında ağaçlara çaput 
bağlanırdı (İnan, 1976, s. 204). Ateşe yağ atma, tözlerin ağızlarını yağlama ve kımız 
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serpme de bunlara örnek olarak verilebilir (İnan, 1986, s.98). Eski Türk inanç 
sisteminde kurban sunulmayan bir ayin ve tören yapılmazdı. Kurban olarak seçilen 
hayvanın erkek olması makbul sayılırdı (İnan, 1976, s.49-50). Dudar Kız 
hikâyesinde, Tanrıdan çocuk dileyen bir zenginin, attan aygır, sığırdan boğa, 
koyundan koç, keçiden teke kurban ettiği geçer (İnan, 1986, s.101). Dede Korkut 
hikâyelerinde de aynı şekilde attan aygır, deveden buğra, koyundan koç kurban 
edildiği anlatılır. Ayrıca Anadolu Tahtacılarda horoz kurban edilir (Güngör, 2002, 
s.III/469). 

Eski Türklerde uygulanan kanlı ve kansız kurban uygulamaları tüm Anadolu 
genelinde olduğu gibi Hatay ilinde bulunan ziyaretlerde de varlığını 
sürdürmektedirler. Hatay ilinde bulunan türbelerde en yaygın adak biçimi kurban 
adağıdır. Adak olarak kesilen hayvanın erkek olmasına özellikle dikkat 
edilmektedir. Kurbanı kesecek kişinin de erkek olması gerekir. 

Kansız kurban örneği olan ağaçlara çaput bağlama Hatay genelinde hemen hemen 
bütün türbelerde rastlanan bir adak biçimidir. Bu ritüel, türbedeki makamın 
üzerinde bulunan yeşil renkli dilek çaputlarından bir parça kopararak türbenin 
kapısındaki ağaca, türbenin penceresine, arabaya, evine ya da ziyaretçinin koluna 
bağlanarak gerçekleştirilmektedir. Saçı adağı ise düğünlerde yaygın olarak 
uygulanan bir adet halini almıştır. 

Hatay ilindeki türbelerde çok sık karşılaşılan bir diğer ritüel ise buhur 
yakılmasıdır. Buhur yakmak, daha çok ilkçağ Uzakdoğu uygarlıklarında ve hatta 
Osmanlılarda görülen bir uygulama olup Hristiyan kültüründe de dinsel ayinlerde 
kullanılmaktadır. Ancak mum ve tütsü yakmak eski Türklerde de ayin ve törenlerin 
ayrılmaz bir parçasıdır. Eski Türklerde kadınlar tütsü olarak ardıç dalı kullanır, 
bununla tütsülenince kötü ruhların kaçacağına inanırlardı. Tütsünün, yakıldığı 
yerde bulunanları manevi olarak temizleyeceğine inanılırdı (Türk, 2009, s.134). 

Hatay ilinde türbelerin çoğunda kapı önünde bir ocak bulunmaktadır. Bu ocaklar 
türbedarlar tarafından her sabah yakılıp kor haline getirilir. Bu korlar buhur 
kaselerine alınır ve üzerine bir avuç buhur atılır. Buhurdan çıkan yoğun koku ve 
dumanla türbenin içi ve dışı tütsülenerek, bir nevi manevi temizlik yapılır. Türbeye 
gelen her ziyaretçinin eline bu kaselerden verilir. Ziyaretçiler ellerinde buhur 
kaseleriyle türbeye girer ve makamların etrafında dönerler. Bu şekilde makamın 
etrafı ve kendileri tütsülenirler. Böylece kötü ruhlardan korunduklarına ve manevi 
olarak arındıklarına inanırlar. 

Türbelere adanan saç adakları ise Hatay iline özgü bir adak biçimi olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Çocuğunun olmasını dileyenler türbelerde “Allah’ım eğer bana bir 
erkek evlat verirsen saçlarını yedi yıl boyunca kesmeyeceğim” diyerek adakta 
bulunurlar. Bu duanın ardından bir evlat sahibi olanlar yedi yılın bitiminde 
çocuklarını bu türbede tıraş ederler ve kurbanlar keserler. Tıraş edilen saçlar bir 
torbaya konularak türbeye bırakılır. 

Hatay türbelerinde görülen bir başka adak biçimi ise türbeye bağışlanmak üzere 
söz verilen zeytinyağı, sabun, kibrit, mum, buhur, Kur’an-ı Kerim, halı vb. 
malzemelerdir. İnananlar türbelerde “Eğer dileğim gerçekleşirse türbeye şunu 
getireceğim.” diyerek adakta bulunurlar ve duanın kabul olmasının ardından söz 
verdikleri eşyaları türbeye getirip bağışlarlar. 
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2.8. Hızır Kültü 

Kur’ân-ı Kerîm'de adı geçmemekle birlikte müfessirler tarafından Hızır'a ait 
olduğu kabul edilen Kehf süresindeki kıssa özetle şöyledir: “Hz. Mûsâ genç 
adamına iki denizin birleştiği yere ulaşmaya karar verdiğini söyler, bunun üzerine 
beraberce yola çıkarlar. İki denizin birleştiği yere varınca yanlarına aldıkları 
kurutulmuş balığı bir kenarda unuturlar, balık da canlanarak denize atlar. Bir 
müddet sonra Mûsâ genç adamına azığı getirmesini söyler; fakat genç adam olup 
biteni hatırlayarak daha önce bunu Mûsâ'ya bildirmeyi unuttuğu için üzüntüsünü 
dile getirir. Bunun üzerine Mûsâ aradıkları yerin orası olduğunu söyler ve geriye 
dönerler. Burada kendisine Allah tarafından "rahmet ve ilim" verilmiş olan sâlih 
bir kul ile karşılaşırlar. Mûsâ, sahip olduğu ilimden kendisine de öğretmesi için 
onunla arkadaş olmak istediğini söyler; Kur'an'ın adını bildirmediği bu kişi, iç 
yüzüne vâkıf olamayacağı olaylar sebebiyle bu beraberliğe sabredemeyeceğini 
belirtirse de Mûsâ’nın ısrarı üzerine, meydana gelen olaylar hakkında açıklama 
yapmadıkça kendisine soru sormaması şartıyla teklifi kabul eder. Mûsâ’nın bu 
şarta uyacağına dair söz vermesi üzerine yolculuğa başlarlar. Bu zat önce 
bindikleri gemiyi deler, arkasından bir çocuğu öldürür, daha sonra da uğradıkları 
bir kasabanın halkı kendilerini misafir etmediği halde orada yıkılmak üzere olan 
bir duvarı düzeltir. Bu üç olayın her birinde Mûsâ arkadaşına davranışının sebebini 
sorar; arkadaşı da, "Ben sana benimle beraber olmaya sabredemezsin demedim 
mi?" diye uyarıda bulunur. Mûsâ özür dileyip yolculuğa devam etmelerini ister. 
Sâlih kul, birinci ve ikinci olaylardan sonra Mûsâ'nın ricasını kabul ederse de 
üçüncü olayda ayrılma vaktinin geldiğini söyler; bu arada söz konusu hadiselerle 
ilgili olarak davranışlarının sebeplerini de anlatır ve bunları Allah'ın emriyle 
yaptığını söyler” (el-Kehf 18/60-82). Bu kıssadaki üç kişiden sadece Mûsâ’nın adı 
zikredilirken diğer iki kişiden biri “genç adam (fetâ)”, diğeri de ilâhî rahmet ve ilme 
mazhar olmuş “Allah'ın kulu” diye anılır. 

Hatay ili sınırları içinde bulunan ziyaretlerde çoğunluğu teşkil eden kültlerden biri 
de hiç şüphesiz Hızır Kültüdür. Yörede yaşayan halkın ana dillerinin Arapça olduğu 
için Hıdır diye telaffuz ettikleri Hızır’a ait çok sayıda türbe bulunmaktadır. Bu 
türbelerden yalnızca Hızır adına yapılmış 32 türbe, Hızır ile birlikte başka 
evliyalarında bulunduğu 50 türbe araştırma sırasında tespit edilmiştir.  

Hatay’da birlikte yaşayan pek çok dini ve etnik grup bulunmaktadır. Arap Aleviler 
(Nusayriler), Arap Sünniler, Türk Sünniler, Hristiyan Ortodokslar, Hristiyan 
Katolikler, Hristiyan Protestanlar, Süryaniler, Ermeniler bunlardan en belli 
başlılarıdır. Anadolu Alevileri arasında oldukça önemli bir yer teşkil eden Hızır 
kültü Antakya Alevileri arasında da yaygındır. Hatay’da bulunan Hızır türbeleri 
birer makamdır. Çünkü Hızır ölmemiştir ve mezarı yoktur. Bu türbelerin 
bulunduğu mevkiler Kur’an-ı Kerim’deki kıssada anlatılan olayın geçtiğine inanılan 
yerler, Hızır’ın içtiğine inanılan hayat kaynağını temsil eden kaynak sular, Hızır’ın 
insanlara göründüğü mekanlar, Hızır’la Musa (a.s)’ın buluştuğuna inanılan veya 
Hızır’ın nurunun zuhur ettiği kutsal alanlardır.  

Yöre halkı Hızır türbelerini hastalıklardan kurtulmak, sağlığa kavuşmak, bolluk- 
berekete kavuşmak, mal, mülk, servet elde etmek, talih açmak, kısmet talep etmek, 
sınavları kazanmak, çocuk sahibi olmak gibi birçok sebepten ziyaret ederler. Buhur 
yakarlar ve makamların etrafını ellerinde buhur kaseleriyle dönerek dualar 
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ederler. Adaklar adarlar. Türbe kapısının, penceresinin demirine, kapı önündeki 
ağaçların dallarına yeşil dilek çaputları bağlarlar. 

3. Sonuç 

Sonuç olarak Hatay ilinde İslam öncesi Türk inanışlarından atalar kültü ve yer-su 
inanışlarının devamı olarak birçok uygulama görmek mümkündür. Bu kutsal 
mekanlar her yönüyle dini tecrübenin yoğun olarak yaşandığı yerlerdir. Kutsal 
mekanların önemi kutsalın tezahürü ile olmuştur. Bu anlamda İslam’da kutsala 
daha yakın olan insanları ifade etmek üzere veli-evliya, şehit, vb. kelimeler 
kullanılır. Ancak Hatay yöresinde şıh-şeyh, baba-dede, hızır, şehit, nebi gibi 
kelimeler de kullanılmaktadır. Tarihin her döneminde kutsalın geleneksel 
kültürlerde tezahür şekli atalar kültü, yer-su vb. kültler şeklinde olmuştur. 
Araştırma alanındaki kutsal mekanlarda da bu kült unsurlarının yaşadığı tespit 
edilmiştir. Bunun dışında Hatay’da Hızır kültünün varlığı dikkat çekici oranda 
görülmüştür. Bu kutsal mekanların çoğu il sınırları içinde yaşayan Sünni-Nusayri-
Alevi vatandaşlar tarafından ortak olarak ziyaret edilmektedir. Ayrıca Hatay’da 
yaşayan Hristiyan halkın kahramanı olan Saint Georges ile Müslümanlara ait olan 
Hızır inancının birbirine yakın özellikler göstermesi aynı topraklarda yaşayan 
insanların zaman içerisinde birbirlerinden etkilendiğini ortaya koymaktadır. Farklı 
din ve etnik gruba ait insanların bu ziyaret yerlerinde benzer ritüelleri yerine 
getirmeleri yüzyıllardır birlikte barış içinde yaşamanın kodlarını vermektedir.  
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