
ADANA VILAYETI SALNAMELERINDE YATIRLAR, 
ZIYARETLER 

M. Sabri KOZ 

Devlet ve Vilâyet Salnameleri, Il Yilliklari: 

Devlet salnameleri, Tanzimat'tan sonra Batiya açilmanin tanitma ve 
bilgilendirmeye yönelik yayin çalismalarindandir. Devletin yakandan 
asagiya kadar yönetim birimlerini, merkezden atanan devlet memurlarim ya 
da yerel yöneticileri, istatistiksel bilgileri veren bu kitaplarin ilki 1847'de 
çikmis, 1922'ye kadar 68 yil için yayimlanmistir. 

Devlet Salnâmeleri'nin yönetim birimleri, yer, kurum ve yönetici, 
memur adlari disinda yerel konulara fazla yer ayiramadigi biliniyor. Bu 
yüzden 1866'dan itibaren Bosna Vilâyeti Salnamesi ile baslayip 1921-
1922'de yayimlanan Müstakil Bolu Sancagi Salnamesi ile son bulan 
vilâyet salnameleri görülen lüzum üzerine yayimlanmaya baslamis, böylece 
yerel bilgilerin daha ayrintili bir biçimde ele alindigi resmî kaynaklar ortaya 
çikmistir1. 

l Osmanli döneminde yayimlanan devlet, vilayet ve diger özel salnamelerle ilgili yararli 
bir katalog yayimlanmistir: Hasan Duman (Haz.), Osmanli Yilliklari (Salnameler ve 
Nevsaller), Bibliyografya ve Bazi Istanbul Kütüphanelerine Göre Bir Katalog 
Denemesi, Islâm Tarih, Sanat ve Kültürü Arastirma Merkezi (1RCICA) Yayinlan; Istanbul, 
1982; 135, 7 s. Ancak aradan geçen yillar boyunca elde edilen yeni bilgi, künye ve 
kütüphaneler eklenerek gelistirilmesi, bulunabilecek eksik ve yanlislarin düzeltilmesi 
yerinde olacaktir. M. Seyfettin Ozege'nin, Eski Harflerle Basilmis Türkçe Eserler Katalogu 
adli eserinde de salname künyelerine yer verilmistir. (C.1-5, Istanbul, 1971-1979, 2392 s.) 
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Cumhuriyet döneminde de bu gelenek bir süre devam ettirilmis ve 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamesi adiyla üç ciltlik bir yayin 
yapilmistir2. 

Salnamelerden bugüne kadar genellikle tarihçilerin, daha çok da yerel 
tarih yazarlarinin yararlandigi görülüyor. Oysa halk kültürü 
arastirmacilarinin da bu kaynak eserlerden yararlanabilmeleri mümkündür. 
Nail Tan'in bir kitabinda3 Türk halk kültürünün kaynaklari üzerinde 
durulurken salnamelerden ve özellikle vilâyet salnamelerinden de söz 
edilmis "El sanatlari, meslekler, il dahilindeki yatirlar, ziyaret yerleri ve 
adlar bakimindan folklor arastirmacilarini ilgilendirmektedir." denilmistir^. 
Ancak salnamelerde verilen bilgilerin, atanmis devlet görevlileri ile seçilmis 
yerel yöneticilerin dönem dönem degisen adlari disinda, büyük ölçüde 
birbirinin tekrari oldugu; yazim farkliliklari ya da bazi küçük ekleme ve 
çikarmalar olabilecegi için her nüshanin ayri ayri gözden uzak tutulmamasi 
gerektigi unutulmamalidir. 

Ayrica 1967 ve 1973 yillarinda yayimlanan il yilliklarinda da halk 
kültürümüzle ilgili bölümler bulunmaktadir. Eski vilâyet salnamelerinin 
bazi farkliliklarla devami gibi görünen bu kitaplarin içerdigi folklorik 
malzemenin konu basliklarina göre bir dökümü bile yapilmis bulunuyor5. 

Bugüne kadar vilâyet salnamelerini kaynak olarak kullanip yukarida 
siralanan konularin tümüyle, bunlardan birkaçi ya da herhangi biriyle ilgili 
çalisma yapilip yapilmadigindan emin degilim. Bazi vilayetlerin salnameleri 
tipkibasim ve çevrimyazi halinde yeniden basilmis, bazilarindan da yerel 
amaçli monografiler için yararlanilmistir. 

Dogrudan dogruya vilayet salnamesi sayilmasalar ya da adlarinda 
"salname" sözü geçmese de ihtiva ettikleri konular bakimindan benzer 
özellikler tasiyan Türkiye'nin Sihhî-i Içtimaî Cografyasi dizisinden çikan 

2 Hasan Duman, Age., s. 35. 
3 Nail Tan, Folklor (Halkbilimi). Genel Bilgiler, Istanbul, 1997 (dördüncü bs.), 158 s. 
4 Age., s. 57. 

5 Türk Folklor ve Etnografya Bibliyografyasi Il, [Hazirlayanlar: Zümrüt Erk-Osman 
Sinayuç], Basbakanlik Kültür Müstesarligi   Millî Folklor Enstitüsü Yayinlan: 7, Ankara, 
1973;xvi, 124 s.(1967 il yilliklari: s.83-94); Türk Folklor ve Etnografya Bibliyografyasi 
III,   [Hazirlayanlar:  Zümrüt Erk-Güner  Sernikli-Ismail  Öztürk-Osman  Sinayuç-Osman 
Nahya], Kültür Bakanligi Millî Folklor Arastirma Dairesi Yayinlari: 11, Ankara, 1975; xiv, 
466 s. ( 1973 ve bazi 1967 il yilliklari: s. 354-369). 



472 

kitaplar üzerine bir tanitma çalismasi yapmistim6. Kurtulus Savasi'nin henüz 
sonuçlanmadigi günlerde hazirlanip ilki Sinop ile 1922'de yayimlanmaya 
baslanilan ve 1935'te basilan Tokat cildine kadar 19 kitabi çikarilan bu dizi, 
ülkenin ve yeni Türk devletinin olanak, egilim, erdem ve eski - yeni kimi 
eksikliklerini oldukça gerçekçi bir biçimde yansitmasi bakimindan sözü 
edilmege deger yerel tarih ve kültür incelemelerinden olusur. Bu kitaplarda 
halk kültürü konulari için basli basina bir bölüm de açilmistir. Birkaçi 
günümüzde yeniden yayimlanan bu dizide yer alan kitaplar, "Kurtulus" ve 
"Kurulus" yillarinin hareketli toplumunu yansitirlar ve yerel tarih 
yaziciliginin nadir örnekleridirler. 

Cumhuriyetin 10., 15. ve 20. Yildönümlerinde, yillik adini tasimasa 
da illeri genel olarak tanitan ve yeni rejimle varilan noktalari vurgulamaya 
özen gösteren kitaplar da yayimlanmistir7. 1973'ten sonra toplu il yilliklari 
çikarilmamissa da bazi iller ve yeni il olan sehirlerle kimi ilçelerin de yillik 
yayimladiklari görülmüstür8. Cumhuriyetin 75. yildönümü dolayisiyla 
birçok ilimizde "yillik" hazirligi yapilmaktadir. 

Bazi iller için kitap ve makale boyutlarinda özel bibliyografyalar 
hazirlanmis ve yayimlanmis bulunuyor9. Bu arada Çukurova ve Adana için 
de hazirlanmis bibliyograflar bulundugunu10, ama Adana Vilâyeti 
Salnamesi' nin bunlardan birinde hazirlayicinin Adana'ya ait bütün  

6 M. Sabri Koz, "Türk Halk Kültürünün Unutulmus Kaynaklarindan Biri: Türkiye'nin 

Sihhî-i Içtimaî Cografyasi", IV. Milletlerarasi Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri  

1. Cilt. Genel Konular; Kültür Bakanligi Halk Kültürlerini Arastirma ve Gelistirme Genel 

Müdürlügü Yayinlari; Ankara, 1992, s. 37-58. 

7 Kent tarihleri ilgili eksik fakat yararli iki bibliyografya da yayimlanmis bulunuyor: Kent 
Arastirmalari Bibliyografyasi, Ferzan Bayramoglu Yildirim, Toplu Konut Idaresi-Tarih 
Vakfi Yayini, Istanbul, 1994, xi, 200 s.; Anadolu ve Rumeli'de Gerçeklestirilen Ulusal 
ve Yerel Kongreler ve Kongre Kentleri Bibliyografyasi, TBMM Kültür, Sanat ve Yayin 
Kurulu Yayinlari; C. 1-5, Ankara, 1993-1994) 364; 206; 196; ,222; 194 s. 
8 Bunlardan ikisini örnek olarak vermekte yarar görüyorum. Biri eski bir ilçe olan Elbistan 
ile, öbürü ise eski bir il iken ilçe olan ve geçtigimiz yillarda yeniden il yapilan Aksaray ile 
ilgilidir: Cumhuriyetin 70. Yalinda Elbistan, Hazirlayanlar: saban Kurt ve digerleri, 
Istanbul, 1994, 202, 6 s., resimli; Aksaray   II Yilligi, Ankara, 1994, [12], iv, 365 s., 
resimli. 
9 Istanbul,Konya,Tekirdag,Afyonkarahisar, Ankara, Bursa bunlardan ilk akla gelenlerdir. 
10 M. Türker Acaroglu, "Çukurova Bölgesi Kaynakçasi (1928-1988)", I. Uluslararasi 
Karacaoglan ve Çukurova Halk Kültürü Sempozyumu. Bildiriler, Adana, [1991], 
s.377-421; Ayni yazar, "Adana Ilinin 120 Yillik Genel Kaynakçasi (1870-1990)", II. 
Uluslararasi Karacaoglan - Çukurova Halk Kültürü Sempozyumu. Bildiriler, Adana, 
1993,s.303-354. 
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salnameleri bir arada gösterme gibi ilkesel uygulamasi geregi dört satirlik 
künye ile tanitildigini belirtmekte yarar var11. 

Vilâyet Salnameleri kütüphanecilik ve kitapçilik açisindan nâdir 
eserler sinifina girmektedir. Hemen hemen hepsi Tanzimat'tan sonra vilâyet 
merkezlerinde kurulmus olan "vilayet matbaalari"nda basilmislardir. Vilâyet 
matbaalari Cumhuriyetin ilk yillarina hatta 30'lu yillarin sonuna kadar resmî 
ve özel baski islerini yapmis, sonra giderek önemlerini yitirerek ya 
kapanmis ya da satilmislardir. 

Vilâyet matbaalari, salnameler yaninda vilâyetin yayin organi olan 
gazetelerin basimini da yürütürlerdi. Buralarda yerel sair ve yazarlarin 
eserleri de basildigi gibi her türlü resmî belge basimi da görevleri arasinda 
idi. 

Eski Adana Vilâyeti'nin sinirlari çok genisti, islahiye dolayisiyla 
Gaziantep; Payas, Dörtyol dolayisiyla Hatay; Mersin ve ilçeleri; Ermenek 
dolayisiyla Karaman; ilçeleriyle birlikte Osmaniye salnamelerde yer aliyor. 
Adana'dan ayrilarak il olan Osmaniye ile komsu illere bagli ilçelerle ilgili 
birçok bilgi Adana salnamelerinde bulunmaktadir. 

Adana Vilâyeti Salnameleri ve Bulunduklari Kitapliklar 12 

(Adana Vilayet Salnamesi ), Defa l, Matbaa-i Vilâyet-i Adana, 1287 
(1870), 126 s., l levha (16x11 cm.), tasbasmasi. 

Ankara Milli Kütüphane No: 1676 

(Adana Vilayet Salnamesi ), Defa 2, Matbaa-i Vilâyet-i Adana, 1289 
(1872), 144 s. (15x10,5 cm), tasbasmasi. 

Ankara Milli Kütüphane No: 1676 

Istanbul Belediyesi Atatürk Kitapligi: Salnameler: 1/2  

Istanbul-Fatih Millet Kütüphanesi: 156 

11 Acaroglu, 1993, s. 320. 
12 Bu listenin hazirlanmasinda Hasan Duman'in münyasi yukarida verilen katalogundan 
yararlanilmis ve Istanbul Belediyesi Atatürk Kitaphgi'nda bulunan nüshalar görülmüst1";-. 
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(Adana Vilayet Salnamesi ), Defa 3, Matbaa-i Vilâyet-i Adana, 1290 

(1873), 144 s. (14,5x10,5 cm.), tasbasmasi. 

Istanbul Belediyesi Atatürk Kitapligi: Salnameler: 1/3 

Istanbul-Fatih Millet Kütüphanesi: 157 

* 

(Adana Vilayet Salnamesi ), Defa 4, Matbaa-i Vilâyet-i Adana, 1293 
(1876), 144 s. (16,3x11,2 cm.), tasbasmasi. 

Istanbul Belediyesi Atatürk Kitapligi: Salnameler: 1 / 4  

Istanbul-Fatih Millet Kütüphanesi: 158 

* 

(Adana Vilayet Salnamesi ), Defa 5, Matbaa-i Vilâyet-i Adana, 1294 
(1877), 141 s., l levha (15,5x11,3 cm.), tasbasmasi. 

Istanbul Belediyesi Atatürk Kitapligi: Salnameler: 1 / 5  

Istanbul-Fatih Millet Kütüphanesi: 159 Basbakanlik 

Osmanli Arsivi Kütüphanesi: 2 /1294 

* 

(Adana Vilayet Salnamesi ), Defa 6, Matbaa-i Vilâyet-i Adana, 1296 
(1879), 216 s., l levha (l5,5x11,2 cm.), tasbasmasi. 

Istanbul Belediyesi Atatürk Kitapligi: Salnameler: 1 / 6  

Istanbul-Fatih Millet Kütüphanesi: 160 Istanbul-Bayezit 

Devlet Kütüphanesi: K. 470 

* 

(Adana Vilayet Salnamesi ), Defa 7, Matbaa-i Vilâyet-i Adana, 1297 

(1880), 168 s., (16x11,5 cm.). 

Istanbul Belediyesi Atatürk Kitapligi: Salnameler: 1 / 7  

Istanbul-Fatih Millet Kütüphanesi: 161 
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(Adana Vilayet Salnamesi), Defa 9, Hazirlayanlar: Mektûbi Abdülkâdir 
Ef.-Matbaa Müdiri ve Muharriri Zâkir ve Nâzim Efendiler; Matbaa-i Vilâyet-i 
Adana, 1308 (1891),16 (tasbasmasi) 172 (hurufat) s. (18,5x13 cm.). 

Istanbul Belediyesi Atatürk Kitapligi: Salnameler: 1 / 9  

Istanbul-Fatih Millet Kütüphanesi: 162 Istanbul Bayezit 

Devlet Kütüphanesi: Kit. 14414 Istanbul Üniversitesi 

Kütüphanesi (Eski Eserler): 77043 Basbakanlik Osmanli 

Arsivi Kütüphanesi: 2 /1308 

Tercüman Gazetesi Kütüphanesi: 157 ^ 

# 

(Adana Vilayet Salnamesi ), Defa 10, Matbaa-i Vilâyet-i Adana, 1309 
(1892), 16 (tasbasmasi) 184 (hurufat) s. (17,5x12,5 cm.). 

Istanbul Belediyesi Atatürk Kitapligi: Salnameler: 1/10 

Istanbul-Fatih Millet Kütüphanesi: 163 Istanbul Bayezit Devlet 

Kütüphanesi: Kit. 14415 Istanbul Üniversitesi Kütüphanesi 

(Eski Eserler): 81118 Basbakanlik Osmanli Arsivi 

Kütüphanesi: 2 /1309 Topkapi Sarayi Kütüphanesi: YB 787 

Tercüman Gazetesi Kütüphanesi: 155 Atif Efendi Kütüphanesi 

/ M. Zeki Pakahn Koleksiyonu: 86 

13 Bugün böyle bir kütüphanenin bulunmadigini üzülerek yazmaliyim. Burada bulunan 
kitaplarin parça parça satildigi, bir katalogun yayimlanmis olan (Günay Kut, Tercüman 
Gazetesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Katalogu I. Istanbul, 1989) yazmalarin ise Kültür 
Bakanliginca satin alinarak Süleymaniye Kütüphanesine konuldugu bilinmektedir. 
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(Adana Vilayet Salnamesi ), Defa 10mükerrer , Hazirlayan: Ali Galip; 
Matbaa-i Vilâyet-i Adana, 1312 (1894), 268 s. (18x12 cm). 

Ankara-Milli Kütüphane: DSP 531 

Istanbul Belediyesi Atatürk Kitapligi: Salnameler: l / 10^ 

Istanbul-Fatih Millet Kütüphanesi: 164 

Tercüman Gazetesi Kütüphanesi: 156 

Basbakanlik Os manli Arsivi Kütüphanesi: 2/1312 

Istanbul-Hakki Tarik Us Kütüphanesi: 5 / 8 

* 

(Adana Vilayet Salnamesi ), Defa 11, Matbaa-i Vilâyet-i Adana, 1319 
(1901), 16 (tasbasmasi) 257 (hurufat) s. (18,5x13 cm). 

Istanbul Belediyesi Atatürk Kitapligi: Salnameler: 1/11 

Istanbul-Fatih Millet Kütüphanesi: 165 Basbakanlik 

Osmanli Arsivi Kütüphanesi: 2 /1318 

* 

(Adana Vilayet Salnamesi), Defa 12, Hazirlayan: Sadi, Matbaa-i Vilâyet-
i Adana, 1320 (1902), 289 s., katlanan 3 levha, l katlanan harita (18,6x14,5 cm). 

Istanbul Belediyesi Atatürk Kitapligi: Salnameler: 1/12 

Istanbul-Fatih Millet Kütüphanesi: 166 Basbakanlik 

Osmanli Arsivi Kütüphanesi: 2 /1320 
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Yatirlar ve Ziyaret Yerleri 

Adana Vilâyet Salnâmesi'nin 1870-1902 yillan arasinda 
yayimlanmis olmasi gereken 1314 ve görülebilen 10 ayri sayisinda15 yer alan 
yatirlar ve ziyaret yerleri asagiya çikarilmistir. Adana salnamelerinin ilk 
sayisi Istanbul kitapliklarinda yoktur, Hasan Duman'in katalogunda yer alan 
tek nüshasi Ankara Milli Kütüphanede bulunmaktadir. Adana'da bulunan 
kütüphanelerde bu sayinin ya da diger sayilarinin olup olmadigini 
bilmiyorum, ancak bazi sayilarinin bulunabilecegini kuvvetle tahmin 
ediyorum. 

Ben bu çalismayi hazirlarken Istanbul'daki en zengin koleksiyonu 
taradim. Bunlar, Istanbul Belediyesi Atatürk Kitapligi'nda korunmaktadir. 
Inceleyebildigim Adana Vilâyeti salnamelerinden 2.-7. nüshalar disinda 
kalanlarda konumuzla yani yatirlar ve ziyaret yerleriyle ilgili bilgilere fazla 
rastlanmiyor. 9. sayi ile baslayan bu özellik bundan sonrakilerde de devam 
etmektedir. Bunu, salnameleri vilâyet mektupçuklarinin ve matbaa müdür 
ve muharrirlerinin hazirlamaya baslamasi ve bu tür bilgilerin yararsiz 
görüyor olmasi ile açiklayabiliriz. Adana Vilâyeti salnamelerinden derleyip 
dikkatinize sundugum yatirlar ve ziyaret yerleri bugün ne durumdadir, hâlâ 
ziyaret edilmekte midir, ziyaret ediliyorlar ise adlari ayni midir, hangi 
amaçlarla ve kimler gitmekte haklarinda ne gibi menkibe ve rivayetler 
anlatilmaktadir? Bu ve buna benzer sorularin, bu tür arastirmalar yapanlarin 
aklina gelecek diger sorularin isigi altinda arastirmalar yapmak ve 128 yil 
öncesinden baslayan bu belgelerdeki bilgileri yerinde denetlemek bu 
çevrelerde yasayan arastirmacilara düsmektedir.16 

Evren, evliya, türbe gibi halkin olaganüstü baglilik gösterdigi yerleri 
incelemek yalnizca inanç sosyolojisi, dinler tarihi bakimindan degil o 
mekânlarda gömülü bulunan ya da gömülü bulunduguna inanilan sahsiyetin 
hayati etrafinda olusan menkibeler sebebiyle halk kültürü ve halk edebiyati 
bakimindan da önemlidir. Buralarda uygulanan tibbi pratikler halk 
hekimligi bakimindan incelenmesi de folklor arastirmalarinin bir dali olarak 
önem tasir. Bu sahislarin birer toplum önderi olduklari ya da kabul 
edildikleri düsünüldügünde yerel tarih ve kültür çalismalari ile de yakindan 

14 Verilen listede incelendigine 8. Salname hiçbir kaynakta zikredilmez ve atlanir. Bu 
Duman'da (s. 36) ve Özege'de de (C.l, s. 13-14) böyledir. 

-> Salnamelerde "sayi" kavrami "defa" sözüyle ifade ediliyor. Bu tür yayinlarin üzerinde 
de bulundugu gibi "Defa 5" "Besinci Salname" demektir. 
l" Salnameler nâdir olduklari için ulasilamadigini hakli olarak ileri sürecek olanlara 
aranirsa her seyin bulunabilecegini ve yardim istenirse kosabilecek birilerinin çikabilecegini 
kendi adima animsatirim. 
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ilgili olduklari ortaya çikacaktir. Bence Türkiye'de yatirlar ve ziyaret yerleri 
üzerine yapilacak çalismalarin, Batili sarkiyatçilarin ve dinler tarihi 
uzmanlarinin Anadolu ve Rumeli ile ilgili  olarak daha önce 
gerçeklestirdikleri ve genel olarak Hiristiyan azizlerini konu edindikleri 
"hagiographie" adi verilen benzer çalismalar mutlaka karsilastirmali bir 
biçimde yürütülmesi yararli olacaktir. Bu incelemeler, bu topraklar 
üzerindeki var olusumuzun hikâyesi kadar gerekçesini de ortaya koyabilme 
bakimindan önem tasimaktadir. 

Günümüzde böyle çalismalarin bir yüksek lisans tezi olarak Zekiye 
Çagmilar tarafindan yapilmis oldugunu görmek, bir öncü ile tanisanlara has 
duygular içinde birakti beni17. Bu tezde kaynak olarak salnamelerin 
kullanilmamis olmasi ise hazirladigim bu mütevazi çalismalarin çikis 
noktasindaki dogrulugu ortaya koydu. 

Çaglimlar'in tezinde, benim burada salnamelerde tespit ettigim ve 
adlarini, bulunduklari yerleri vererek sözünü ettigim yatirlarin bazilari 
hakkinda uzun uzun bilgi verilmis, son durumlariyla ilgili resimler de 
konulmustur. Tezi fazla ayrintiya girmeden incelerken bunlardan bazilarinin 
ayni adlarla anilageldigini, bazilarin birtakim küçük farkliliklarla 
anildiklarini, bazilarinin da günümüzde bu teze girecek kadar taninmadigini 
gördüm. Bu durumlara salnâmelerdeki bilgileri aktarirken isaret etmis 
bulunuyorum. 

Ziyaret yerleri ve yatirlarin adlari ile bulunduklari yerler üzerinde de 
arastirma yapmak halk kültürü arastirmacilarinin ve dilcilerin görevi 
olmalidir. Adlarin içinde Türkçe olanlar dikkati çekiyor. Ziyaret yerleri ve 
yatirlarin eski konar göçer asiretlerin, bugün unutulmus olsun olmasin, gelip 
geçtigi göç yollari üzerinde bulunup bulunmadiginin, buralarda Pazar ve 
panayir kurulup kurulmadigini arastirmasi ilginç olacaktir. 

Adana merkezden baslayip bugün il sinirlari içinde bulunan ilçelere 
dogru devam ederek yatir ve ziyaret yerlerini siraliyorum: 

17 "Adana Yöresi Yatir-Ziyaret ve Ocaklarla Bunlara Bagli Anlatilan Efsaneler", 
(Yard.Doç.Dr. Erman Artun yönetiminde, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü'nde hazirlanan yayimlanmamis yüksek lisans tezi), Adana, 1994; vii+ 330+ 12 s. 
(resim). Tezini görmeme ve notlar almama izin veren Çagimlar'a tesekkür eder, çalismasini 
genisletip derinlestirerek sürdürmesini dilerim. 
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ADANA MERKEZ: 

"Nefs- i Adana sehrinde kibâr-i ehlullahdan Ali Dede19 ve Kara Sofi 
(Kara Sofu) ve Seyh Muslihiddin ve Adürrezzâk-i Antaki20 kaddese 
sirrehüm hazerâtinin merkad-i mübârekeleri vardir, (s.55)21. 

KARAISALU (Karaisali) 

D.2: 
"Derûn- i kazada Mahmud Dede ve Hasan Dede ve Ürgüb Dede ve 

Kaplanci ve Elmüessir Dede ve Yagmur Dede ve Sofi (Sofu) Dede  
nâmlarinda yedi adet ziyâretgâh oldugu gibi bir de Seyh Ali nâminda bir 
zâtin türbesi vardir ve Kaplanci Dede'ye Adana ve Tarsus'dan ziyaretçiler 
gelir." (s.77)22. 

KOZAN: 

D.2: 
"Nefs-i kazada Agca Baba23 ve Yahya Dede ve bir çâryek mesafede 

Çomak Dedeler aleyhümülrame hazerâti medfûndur."(s. 85)24. 

18 "Defa" sözü bundan böyle D. olarak yazilacaktir, 
19 Zekiye Çagimlar'da, Adana'da kendi adiyla anilan Ali Dede Mahallesi'ndeki Ali Dede 
Camii'nde yattigi yazilir(s.267-269) 
20 Çagimlar'da Adana'nin Ismailiye Köyü'nde yatan Seyh Abdürrezzak'tan (Bulamaç 
Dede) söz edilmektedir, (s. 243-247). Ayrica bkz. Evliyalar Ansiklopedisi, C.2, Istanbul, 
1992, s.59. Burada Ismailiye köyüne sonradan getirildigi kayitlidir. 
21 Bu bilgiler D.4 (s.55), D.5'te (s. 53) aynen tekrarlanmistir. 
22 D.2'de verilen bilgi, incelenen D.3 (s.79), D.4 (77-78), D.6 (155-156) ve D.7'de (s.100) 
asagi yukari aynen yer almistir. Yalniz D.2 ve D.3'te "Kaplanci dede" diye anilan yatir D.4, 
D.6 ve D.7'de "Elmâsir" diye verilmistir. Ayrica D.2 ve D.3'te " Kaplanci Dede" diye 
anilan yatir D.4, D.6 ve D.7'de "Kaplan Dede" diye anilmis, D.2'de bu yatir için Adana 
Tarsus'tan pek çok ziyaretçi geldigine iliskin bilgi diger nüshalarda yer almamistir. 
23 Çagimlar'da, Kozan Haciusagi mahallesinde bulundugu, kim oldugu, ziyaret sebepleri 
ve menkibeleri bulunmaktadir (s. 248-252). 
24 D.3 (s. 83), D.4 (s.89), D.5 (s.87), D.6 (s.167) ve DJ'de (136) Yahya Dede'nin adina 
yer verilmemi?tir. Kasaba, bu nüshalarda Sis olarak anilmistir. 
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HÂCIN (Bugünkü SAIMBEYLI): 

D.2: 
"...kazâ- i mezbûrda Bozoglan Dede, Akbedir Dede ve Mürsel 

Dede ve Gürleyük Dede nâmlanyla ziyâretgâh makamât vardir." (s.90)25. 

KARS-I ZÜLKADRIYE (Bugünkü Kadirli / Osmaniye'ye bagli) 26: 

D.2: 
"Kibâr-i ehlullahdan Gogceli karyesi civarinda Tanriverdi nâm 

mahalde Ahmet Dede ve Rum nahiyesinde Havadan karyesinde Haci 
Ibrahim baba nâmiyla iki adet ziyâretgâh vardir."(s. 98)28. 

KARSANDI (Bugünkü Karsanti / Karaisali'ya bagli) NAHIYESI: 

D.3: 
"...Kibâr-i evliyaullahdan Hasan Dede ve Bozkaya ve Hizirilyas29 

nâmlarinda üç zât medfundur," (s. 57)30. 

MISIS (Bugünkü Yakapmar): 

D.3: 
"Kasaba-i mezkûre civarinda kibâr-i evliyaullahdan Karatas31 

25 Görülen bütün nüshalarda ayni bilgilere yer verilmistir: D.3 (s.86), D.5 (s.90), D.6 
(s.170) D.7 (s.138). Ancak isimlerin yaziligmda farkliliklar vardir: Akbedir Dede, ab (?) 
Baba (D.3), Akpeder Dede (D.5), Akpeder Dede (D.6, D.7; Gürleyük Dede ise Gürleyik 
Dede (D.5, D.6 ve D.7) olarak görülmüstür. 
^6 Bugün Adana  ili sinirlari disinda olsa bile ilgilenenler için yararli olur düsüncesiyle  
verilmistir. 
28 D.3 (s.91), D.4 (s.94), D.5 (s.92), D.5 (s. 171-72), D.7 (s. 140), nüshalarinda da ayni 
bilgiler yer almistir. Ancak D.3'te köy adi yoktur. Havadan karyesi D.4 ve D.7'de Hevâdan, 
D.5 ve D.ö'da Hivâdan; Gökçeli ka ryesi ise D.4, D.5, D.6 ve D.7'de gökçeli olarak 
kayitlidir.   D.7'de  kazanin  adi,  merkez  Belânköy'den  tasindigi  için  "Feke"   olarak 
verilmistir. 
29 Çagimlar'da buradan söz edilmemekle birlikte iki ayri "Hizir" makamina yer verilmistir. 
"Hz. Hidir Ziyareti" diye anilan bu makamdan biri Midik Köyü'nde (s. 205-214) digeri 
Adana'nin Karsiyaka Mahallesi'ndedir. (s. 215-221). 
30 D.4(s.56), D.5 (s.53-54). D.6(s.l33) ve D.7 (s.78) nüshalarinda da ayni bilgiler yer 
almistir. 
31 Çagimlar'da bugün Ceyhan'in Havraniye Köyü'nde bulundugu kayitlidir.(s.288-289) 
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ve Boga 32 ve Abdülcebbâr Dede33 nâmlarinda üç zât medfun olmasiyla 
ziyaretiyle umum ahâli istifade ederler." (s.58)34. 

32 Çagimlar'da Ceyhan-Misis'e (Yakapinar) bagli dedeler Köyü'nde bulundugu kayitlidir 
(s.293-294). 
33 Çagimlar'da Ceyhan'a bagli Misis'in (Yakapinar) 20 km. güneyinde Kütüklü Köyü 
yakinlarinda bulundugu kayitlidir. Kimligi, yasadigi dönem ve ne için ziyaret edildigi 
ayrintili olarak incelenmistir. Ayrica bkz. (Cabbâr Dede adiyla): Evliyalar Ansiklopedisi, 
C.4, Istanbul, 1992 , s. 170-173. 
34 D.4 (s,58), D.5 (s.55), D.6 (s.134) ve D.7 (s. 79) nüshalarinda da ayni bilgiler yer 
almistir. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


