
ADANA YÖRESINDEKI ÜÇ ADAK YERI: 
ÇOBAN DEDE, HASAN DEDE 

VE DURHASAN DEDE YATIRLARI 

Kutlu ÖZEN 

Bütün Anadolu'da oldugu gibi Adana yöresinde de Evliya Kültü 
bütün canliligi ile devam etmektedir. Biz bu tebligimizde Çoban Dede, 
Hasan Dede ve Durhasan Dede yatirlari üzerinde duracagiz. 

Çoban Dede Yatiri 

Çoban Dede'nin gerçek ismi bilinmemektedir. Yazili ve sözlü 
kaynaklarda bununla ilgili bir bilgiye rastlanmamistir. Yöre halki, Çoban 
Dede'nin hayattayken çobanlik yaptigini, türbesinin oldugu yerde koyun 
otlattigini, söylemektedir. 

Çoban Dede yatiri, Seyhan ilçesine bagli Karsli köyünde, Baraj gölü 
kiyisindaki bir tepe üzerindedir. Türbenin ne zaman yapildigi 
bilinmemektedir. 1981 yilina kadar bakimsiz olan türbe, Ayse Ökmen adli 
bir hayirsever kadin tarafindan yeniden yaptirilmistir. 

Türbede Çoban Dede'nin mezari bulunmaktadir. 
Mezarin/sandukanin üstü Türk bayragi ve yesil örtülerle kaplanmistir. 

Eskiden yol olmadigi için zor olan ulasim, günümüzde Adnan 
Menderes Bulvan'mn yapilmasiyla kolaylasmistir. 

* Cumhuriyet Üniversitesi, Türk Dili Okutmani 
1 Zekiye Çagirtilar, Adana Yöresi Yatir-Ziyaret ve Ocaklarla Bunlara Bagli Anlatilan 
Efsaneler, Yüksek Lisans Tezi(Çukurova Univ.), Adana 1994, s.165. 
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Türbeye bagli uygulamalar: 
Çoban Dede'ye ulasim kolay oldugundan haftanin her günü ziyaretçi 

gelmektedir. Ziyaretler daha çok cuma ve pazar günleri yapilmaktadir. 
Buraya sevap kazanmak isteyenler, dilek dileyenler, sinir ve ruh hastalari 
gelmektedir. Bunun yaninda çocugu olmayanlar, ev sahibi olmak isteyenler, 
sinif geçmek isteyenler de gelmektedirler. 

Adaklari yerine gelenler, kurban kesmek, mevlüt okutmak, helva 
yapip dagitmak; ziyarete seccade ve hali hediye etmek seklinde adaklarini 
yerine getirmektedirler. 

Menkibeler/söylenceler: 
1. Menkibeye göre bunlar Çoban Dede; Ali Dede, Cabbar Dede, 

Muhittin Dede, Bulut Dede, Zilli Dede, Ates Dede ve Sultan Kiz olmak 
üzere   sekiz kardestir. Çoban Dede ve kardesleri aslen Bagdatli olup 17. 
Yüzyilin ortalarinda Adana'nin Karsli köyüne gelip yerlesmislerdir. 2 

2. Çoban Dede'nin kardesi Ali Dede'nin türbesi Adana'nin Alidede 
semtindedir. Ali Dede ile Çoban Dede arasinda söyle bir olayin geçtigine 
inanilmaktadir: 

Ali Dede, Adana'da otururmus. Geçimini de ayakkabicilik yaparak 
saglarmis. Çoban Dede ise dagda yasar, geçimini çobanlikla saglarmis. Her 
iki kardes de keramet sahibi kisilermis. 

Bir gün Çoban Dede, koyunlari sagdiktan sonra mendilinin içine süt 
doldurup kardesinin yanina gelmis. Çoban Dede, kardesi Ali Dede'nin 
yanina geldiginde, kardesinin bir kadinin ayakkabi için ölçü aldirdigini 
görmüs. Ali Dede, kadinin ölçüsünü alirken, kadinin topuklari görünmüs. O 
zaman Çoban Dede'nin kerameti bitmis. Mendildeki süt, damlamaya 
baslamis. 

Bu durumu gören Ali Dede, kardesine dönerek: 
-Sen git, dagda çobanligina devam et!...Dagda, koyunlarin içinde 

keramet sahibi olmak / erismek kolaydir; zor olan insanlarin içinde 
•i 

erismektir, diye kardesini uyarmis." 
Ayni menkibe Cabbar Dede için de söylenmektedir. 
Ali Dede adinda yasli bir adam varmis. Bu dede kunduracilik yapar, 

geçimini sürdürür gidermis. Kendine ait bir dükkani varmis. Birgün yanma 
kardesi Cabbar Dede gelmis. Dükkana girmis; bakmis ki kardesi yok. 
Dükkandan çikmis ve yandaki dükkanlara sormus: 

-Kardesim Ali'yi gördünüz mü? 
Onlar da: 

2 Mine Ates, Cumhuriyet Univ., MYO ögrencisi(1997-1998). 
3 Zekiye Çagimlar, a.g.t., s. 172 
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-Biraz sonra gelir, demisler. 
Bunun üzerine Cabbar Dede, Ali Dede'nin dükkanina gelmis ve Ali 

Dede'yi beklemeye baslamis. 
Birden aklina mendiliyle getirdigi süt gelmis; kalkip onu dükkanda 

bulunan askiya asmis. Tam o sirada Ali Dede gelmis, içeriye girmis. 
Kardesinin geldigini görünce öyle sevinmis ki hemen onu kucaklamis, 
öpmüs. Birbirlerine sarilmislar, hal hatir sormaya baslamislar. 
Kardesinin mendilde süt getirdigini gören Ali Dede, kendi mendilini 
cebinden çikarmis ve ocakta kor halinde yanan közleri doldurup onun 
yanina asmis. Tam bu sirada Ali Dede'nin dükkanina kundura almak için bir 
kadin gelmis. Kadin kendine göre bir ayakkabi yaptirmak istiyormus. 
Ayakkabinin ölçüsünü almak için egilen Ali Dede, kadinin açilan çiplak 
tenine bakmamak için kafasini oldugunca asagiya egerken, kardesi tahtanin 
üzerinde oturdugundan ister istemez kadinin çiplak tenini görmüs. Tam o 
sirada Cabbar Dede'nin askiya asmis oldugu süt yavas yavas damlamaya 
baslamis. Ali Dede hemen farkina varmis ve kardesini uyarmis: -
Cabbar...Cabbar!...Kendine gel, demis. 
Cabbar   Dede   çok   utanmis,   kizarmis,   bozarmis,   terlemis;   ne 
yapacagini sasirmis. Yerinden kalkmis, Ali Dede'ye sarilmis ve onu öpmüs. 
Ali dede, onun bu haline çok sasirmis: -Hayirdir Cabbar, ne oldu? demis. 
Cabbar Dede: 

-Kardesim, bana bundan sonra sehir hayati haramdir, demis. 
Sonra devam etmis: 
-Benim gözlerim ayipta, günahta iken sen beni uyardin. Dogru yolu 

gösterdin. Ben sehirde oldukça günaha girmek istemem, ben insanlardan 
uzakta olmaya alistim... 

Ali Dede'yle vedalastiktan sonra dükkandan ayrilmis.4 

3. Çoban Dede,  geçimini bir aganin yaninda çobanlik yaparak 
sürdürmüstür. Yine menkibeye göre Çoban Dede'nin agasi Hicaz'a gider. 
Mekke'de iken cani köfte ister. Bu durum Çoban B aba'ya malum olur. 
Aga'nin hanimina köfte yapasin söyler. Göz açip yumuncaya kadar köfteleri 
Mekke'de hac yapan agaya ulastirir. Aga hacdan dönünce Çoban Dede'nin 

kerametine inanir.5 

4. Çoban Dede'nin bazi zor durumlarda olan insanlarin yardimina 
kostuguna   inanilir.   Genellikle   de   dilegi   olan   insanlarin   rüyalarinda 

4 Fatma Uysal, Cumhuriyet Univ., MYO, Halicilik Böl. Ögrencisi(1997-1998) 
5 Mine Ates  
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gördükleri söylenir. Dilegi yerine gelenler, adaklarim yerine getirmemisse 
Çoban Dede onlarin rüyalarina girerek adaklarim hatirlatir. 

Örnek:Türbeyi yaptiran Ayse Ökmen 1980'li yillarda Çoban Dede'yi 
ziyaret eder. O gece Çoban Dede, Ayse Ökmen'in rüyasina girer. Ökmen, o 
tarihlerde kirada oturuyormus. Çoban Dede'den ev sahibi olmasini ister. 
Çoban Dede'ye,"Eger ev sahibi olursam, senin türbeni yaptiracagim" der. 
Gerçekten de hem zengin olur; hem de kazandigi parayla ev alir. Fakat 
verdigi sözü unutur. Çoban Dede, Ayse Ökmen'in rüyasina girerek verdigi 
sözü hatirlatir. Ökmen de türbeyi yaptirip bugünkü hale getirir. 

5. Adnan Menderes Bulvan'nin yapimi sirasinda yol yapila yapila 
türbenin bulundugu tepenin altina gelmis.   Mühendisler ve isçiler, yolun 
devami için türbenin bulundugu tepenin yikini hazirliklarina baslamislar. 
Her ne yapilmissa tepenin sökülmesi mümkün olmamis. Çoban Dede, 
görevlilerin rüyasina girip, türbesinin yikilmasina izin vermemis. 

6. Eskiden(1945) sehir bu kadar ilerlemedigi için Çoban Dede 
türbesi sehrin disinda kaliyormus. Balik tutmak, avlanmak isteyenler o tarafa 
gidermis.  Fakat Çoban Dede,  türbesinin yakinindaki  agaçlara konmus 
kuslarin vurulmasina izin vermezmis.8 

Çoban Dede'nin türbesi 1970'li yillarda onarim görmüstür. 

Hasan Dede Yatiri 

Hasan Dede yatin, Kadirli ilçesinin Ilbistanli köyündedir.9 

Kadirli'nin 7 km kuzeyinde ve Savrun vadisinin bati yakasindadir. Zaten bu 
mintika "Hasan Dede" olarak bilinir. Hasan Dede köprüsünün ve Savrun 
çayinin yamacindaki düzlük arazide yer alir. 

Türbesi kubbeli eski Türk çadirlarim andirir. Türbe üzerinde 
sonradan yazilmis bir kitabe vardir. Kitabeye göre Hasan Dede 1365-1440 
yillari arasinda yasamistir. Türbe 1960 yilinda Hüseyin Pinarbasi adli bir 
sahis tarafindan tamir edilmistir. 

Hasan Dede türbesinin güney yönünde bir pencere vardir. Pencere 
içten disa dogru daralmakta ve içe meyillidir. Türbenin penceresinde 
herhangi bir kasa, çerçeve ve koruyucu demir gibi elamanlar yoktur. 

Türbenin içindeki mezar dogu-bati dogrultusundadir. Mezarin 
üzerine tahtadan yapilmis sanduka yerlestirilmistir. Mezar yaklasik 2.50 m 

6 Zekiye Çagimlar, a.g.t.,166-167. 
7 Mine Ates  
8 Zekiye Çagimlar, a.g.t.,171 
9 Refiye Okusluk, Hasan Dede türbesinin yerini Kadirli ilçesinin Harkaçtigi köyünde 
göstermektedir. Bkz. Refiye Okusluk, Adana Efsaneleri Arastirmasi Derleme -Inceleme, 
Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Univ., 1994, s. 150 
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boyundadir. Bas ve ayak uçlarinda hece taslari vardir. Hece taslarinin bas 
kismina yuvarlak birer emanet tas konmustur. Hasan Dede'nin cesedi 
rivayete göre tahtadan yapilan sandukanin altindadir. Sandukanin ve hece 
taslarinin üzerine yesil bir örtü örtülmüstür. Ayrica türbe içinde yemek 
pisirmekte kullanilan esyalar bulunmaktadir.10 

Hasan Dede'nin Tarihi Kisiligi 
Hasan Dede, tarihi kisiligi hakkindan bilgi sahibi oldugumuz 

yatirlardan birisidir. Bu konudaki en genis arastirma Dr.Tahir Kutsi Makal 
tarafindan yapilmistir. Makal, "Asik Hasan Dede" adli eserinde su bilgiyi 
verir: 

"Asik Hasan ve Karpuzubüyük Hasan Dede adlariyla da taninan Gazi 
Asik Hasan Dede, Türk Halk Edebiyati'nm önde gelen isimlerinden biridir. 
Bektasilerin en çok sevdigi ozanlarin basinda yer alir. 

Hasan Dede, XVII. Yüzyilda yasamistir. Karaman'da medrese 
tahsilini tamamlamis, orduya katilarak Rumeli'nde bir çok savasta 
bulunmustur. Sazi ve sözü ile, dinsel telkinleri ile ordu mensuplarina moral 
vermistir. Tamesvar'm terki(1683), Budin'in düsmesi(1686), Belgrad'in 
kaybi(1688) gibi Ikinci Viyana bozgunundan sonraki olaylar üzerine 
deyisleri, agitlari vardir. 

1695'te Padisah Ikinci Mustafa, ozanin eserlerini begenmis, kendisi 
de sair olan Padisah, Hasan Dede'yi bol maasla emekli etmistir. Istanbul'da 
kalmasi istenmisse de Anadolu'yu tercih ederek bugün, kendi adini alan 
Hasandede köyüne yerlesmistir. Hasandede, Kirikkale'ye 10 km 
uzakliktadir." u 

Dr.Esma Simsek, Hasan Dede'nin 17. Yüzyilda Çukurova'da 
yasadigini, daha sonra Kirikkale'ye gittigini, Gazi Asik Hasan Dede olarak 
ünlendigini ve Hasan Dede köyünde vefat ettigini; Kadirli'deki türbenin 
Hasan Dede'ye ait bir makam oldugunu ileri sürmektedir: 

"....Bu problemlerin yasandigi bir baska asigimiz da Tamesvarli Gazi 
Asik Hasan'dir. Bazi arastiricilar onun, Romanya sinirlari içerisinde bulunan 
Tamesvar sehrinden oldugunu söylerken(Köprülü), bazilari da bu kisinin 
Kirikkaleli Alevi-Bektasi sairi Hasan Dede ile ayni kisi oldugunu iddia 
etmislerdir. Tahir Kutsi Makal, "Asik Hasan Dede" isimli eserinde Hasan 
Dede'nin Türkmen boylarindan Beydili asiretine mensup oldugu 
belirtildikten sonra, onun Kirikkale'de yasadigi ve Osmanli ordusuna 
katilarak savaslara gittigi, siirleriyle askerlerin moralini yükselttigi, 
belirtilmektedir. 

10 Ismail Ekiz, Cumhuriyet Univ., Egitim Fak., l.Sinif(1997-1998) 
11 Dr.Tahir Kutsi, Asik Hasan Dede, Toker Yay., Istanbul 1995, s.7 
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Yani bu eserde, su anda Kirikkale'de(Hasan Dede Kasabasi'nda) 
tübesi bulunan Hasan Dede ile savaslara katilip, askerlerin moralini yüksek 
tutmak için saz çalip, siir söyleyen Tamesvarli Gazi Âsik Hasan, ayni kisi 
olarak kabul edilmistir. Makal'in sözünü ettigi Hasan Dede ile, Tamesvarli 
Gazi Asik Hasan'in ayni kisiler olmadigi kanaatindeyiz.(...) Kanaatimizce, 
"Hasan Dede" ve "Kul Hasan" mahlasli siirlerle; "Hasan", "Asik Hasan" ve 
"Garip Hasan" gibi mahlaslarin kullanildigi siirleri birbirinden ayirmak 
gerekir.12 

(...) Netice olarak; Hoca Ahmet Yesevi'nin yolunda yürüyen Hasan 
Dede, Kirikkale'nin Hasandede kasabasina yerlesmis; fakat buradan baska 
yerlere de gitmis, bir dervis gibi birçok yerleri gezmistir. O, Çukurova'da ne 
kadar kalmistir, bilemeyiz ;ama Kadirli'nin Elbistanli(Ilbistanli) köyünde 
adina türbenin yapilmasi, hakkinda menkabelerin anlatilmasi, onun orada 
bir süre kaldiginin ve çok sevildiginin bir isaretidir." 

L.I 

Asik Budala(18.yüzyil ortalan): 
Kendisi de büyük bir sair olan Hasan Dede, Çukurova yöresindeki 

ozanlara da tesir etmistir. Bunlardan birisi "Kul Budala, Budala" mahlasiyla 
siirler yazan Asik Budala'dir. 

Asil adi Hüseyin Sah olan Budala, Begdilli oymagina mensup bir 
Türkmendir. 18. Yüzyilin ikinci yarisinda yasamis olan Asik Budala, bu 
yörenin, Toroslarin güçlü bir sairidir. O da Dadaloglu gibi iskana tabi 
tutulmus ve mensubu oldugu Begdilli oymagi ile Rakka'ya sürgün 
edilmistir. 

Asik Budala, Hasan Dede ile gönül yakinligi içindedir. Hasan Dede 
menkibeleri etrafinda yazilan siirlerin üçü "Budala" mahlasini tasimaktadir. 
Bütün bunlar, Hasan Dede'nin Çukurova yöresindeki sayginligini 
göstermektedir. 

14 

Menkibeler: 
l.Balim Sultan'in postnisinligi zamaninda Dergah'daki Akpinar'dan 

Kizilelma akiyor. Hasan Dede o civarda sekiz-on kisi ile oturup konusurken, 
Balim Sultan'a misafir oluyorlar. Balim Sultan, Hasan Dede'ye isaret, 
ederek: 

-Ceyhan kazasi senin nasibindir; git, nasibin ordadir!..., diyor. 

12 Dr.Esma Simsek, Âsik Hasan Dede Üzerine Yeni Tespitler, SO.Kültür ve Sanat Yilinda 
Dr.Mehmet Önder'e Armagan(Hz.Mehmet Yardimci), Kültür Bak., Ankara 1996, s.256- 
257. 
13 Dr.Esma Simsek, a.g.m., s.261 
14 Kutlu Özen, Asik Budala, Adana Valiligi-Çukurova Üniversitesi Karacaoglan-Çukurova 
Halk Kültürü Sempozyumu(20-24 Kasim 1991), Bildiriler II, Adana-1993, s.205-216 
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Orada Türkmenden dört asiret kendisine tabi oluyorlar:Begdilli, 
Gündesli, Ilbegli, Kuyumcu. Bu asiretlerden bir kismi Adana tarafina 
yerlesiyorlar.15 

2.Zamanin birinde, köyden on-onbes kisi toplanarak, büyük bir 
degirmen tasini götürmeye çalisirlar; fakat tasi yerinden bile oynatamazlar. 
Bunlar, tasi götürmek için çareler ararken bugünkü türbenin bulundugu 
yerde bir ses duyarlar: 

-Tasi birakin!... 
Köylüler tasi birakirlar. Bu adam, tasin önüne geçip yürümeye 

baslayinca, tas da arkasindan yuvarlanip gider. Bu olay, degirmene 
varincaya kadar devam eder, sonra adam kaybolur. 

Köylüler, bu adamin kim oldugunu birbirlerine sorarlar ve Hasan 
Dede oldugunu ögrenince de tasi götürmeye basladigi yere bir türbe 
yaparlar.16 

3. Menkibeye göre Hasan Dede, Yagmur Dede'nin ogludur. Onun 
Bulut Dede ve Yildiz Dede adlarinda iki de kardesi vardir. Bunlar diyar 
diyar gezer, insanlara Islamiyet'i anlatir; hastalara, dertlilere dua ederek sifa 
dagitirlarmis. Günün birinde , Hasan Dede, babasi ile kardeslerini huzuruna 
çikararak: 

-Hepimiz ayni yerleri gezmeyelim. Ayri ayri yerlere gidelim ki. Daha 
çok insana faydamiz olsun, der. 

Hasan Dede'nin sözü kabul edilir ve herkes farkli bir istikamete 
gider. Hasan Dede de Kadirli'ye yakin bir köye gelir, burada hasta 
insanlarin dertlerine derman olmaya çalisir. 

Günlerden bir gün Hasan Dede, dere kenarindaki bir tasi yanina 
çagirir. Tas yuvarlanarak onun yanina gider. Oradan geçen bir köylü, bu 
hadiseye sahit olur ve Hasan Dede'nin büyücü oldugunu zanneder. 
Gördüklerini baskalarina da anlatir. Köylüler toplanip Hasan Dede'nin evine 
varirlar ve onun çagirdigi taslari alip götürürler. Hasan Dede'yi de bir dag 
evine hapsederler. Daha sonra getirdikleri taslara kendileri de seslenirler; 
fakat taslar hareket etmez. Bu sefer, "Git!..." derler taslara. Taslarin hepsi 
yuvarlanarak Hasan Dede'nin evine gider. Hasan Dede, hapsedildigi evde, 
kapiya: 

-Açil kapi açil, efendine yol aç!... 
deyince kapi kendiliginden açilir. Taslari takip eden köylüler, Hasan 

Dede'nin disari çiktigini görünce, tekrar taslamaya baslarlar. Ancak, atilan 

15 Naci Kum Atabeyli, XVII. Asir Halk Sairlerinden Budala Hakkinda Notlar, Ülkü, Cilt:X, 
Sayi:58, Ilkkanun 1937, s.321-325 
Dr.Esma Simsek, a.g.m., s.258 16 
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her tas, Hasan Dede'ye yaklasinca bir gül seklini alir. Bunun üzerine 
köylüler, Hasan Dede'nin ermis bir insan oldugunu anlayarak elini öpüp, 
ondan af dilerler. Öldükten sonra da evini türbe yaparlar.17 

4. Dede türbesinin oldugu civara, bir degirmen tasi getirmek gerekir. 
Yirmi-otuz kisi bir araya gelip tasi götürmeye çalisiyorlar; fakat tasi 
yerinden oynatamiyorlar. Orada bulunan ve çobanlik yapan Hasan Dede: 

-Siz birakin, ben bu tasi istediginiz yere götüreyim, der. 
Onlar da: 
-Biz tasi yerinden bile oynatamiyoruz, sen bunu tek basina nasil 

götüreceksin, diyerek Hasan Dede ile alay edip ona gülerler. 
Hasan Dede, o kadar kisinin yerinden oynatamadigi bu tasa: 
-Gel tasim gel!... 
diyerek onu, degirmenin bulundugu yere getirir. Orada tasa:-Dur!..., 

der. 
Tas durur. 
Baska bir söylentiye göre Hasan Dede, önde gider, tas da onu takip 

eder. Bu durum köylüler tarafindan fark edilince Hasan Dede o anda 
kaybolur. Tasin oldugu yerde Hasan Dede'nin hirkasi bulunur. Oraya 
köylüler tarafindan ermis bir kisi olduguna inanilarak türbe yapilir. 

Baska bir rivayete göre degirmen tasi getirmek için köylüler bir çift 
öküzle kagniya tasi yükleyip getirmek isterler; ancak öküzler tasi 
götüremezler. Hasan Dede ise, kimsenin isine karismayan, Allah 
dostu(ermis kisi) olarak bilinen bir sahsiyettir. Bun gören Hasan Dede, 
kimsenin olmadigi bir vakitte tasin yanina giderek: 

-Ya mübarek, kalk da pesime düs bakayim!..., der. 
Hasan Dede önde, degirmen tasi arkada, tasi istenilen yere götürür. 

Bunu köylülerden biri fark edince Hasan Dede, o anda kaybolur. Orada 
Hasan Dede'nin hirkasini bulurlar ve ermis bir kisi oldugu kanaatine  

l 8 
varirlar. Bunun üzerine oraya türbesini yaparlar. 

S.Ümmügülsüm adinda çok zengin bir kadin varmis. Bu kadin bir su 
degirmeni yaptirmis. Degirmenin sadece tasi yokmus. Uzak bir yerden gayet 
büyük bir tas kestirmis. Her yolu denemelerine ragmen tasi yerinden bile 
oynatamamislar. 

O çevrede dört kardes yasarmis. Bu kardeslerin en küçügünün adi 
"Hasan Dede" imis. Hasan Dede bir gece tasin yanina gitmis ve tasa: 

-Arkamdan gel, demis. 
Bu olayi sadece agabeyi olan "Cabbar Dede" görmüs. Hasan Dede 

tasi degirmene götürüp yerine yerlestirmis. 

17 Dr.Esma Simsek, a.g.m., s.258-259 
18 Ismail Ekiz 
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Ertesi gün Ümmügülsüm Kadin tellal çagirtmis. "Tasi kim getirdi ise 
ödüllendirecegini" söylemis. Cabbar Dede olanlari anlatinca Hasan Dede'yi 
bulmuslar. Hasan Dede ise: 

-Artik bu dünyada yerim kalmadi. Hirkami nerde bulursaniz, türbemi 
oraya yapin, diyerek kaybolmus. 

Hirkasini bulduklari yere Ümmügülsüm Kadin, Hasan Dede'nin 
türbesini yaptirmis.19 

Uygulamalar: 

1.Bugün, çevreden akin eden ziyaretçiler, Hasan Dede'nin türbesinde 
kurban kesip, agaçlara bez baglayarak dua ederler. Ayrica, türbenin etrafinda 
yedi kere dolanip Besmele çekmek de gelenler için sarttir. (Simsek) 

2.. Hasan Dede türbesi çesitli nedenlerle ziyaret edilir. Hastalar, 
çocugu olmayanlar, bahti açilmayanlar, felçliler Hasan Dede türbesini 
ziyaret ederler. Türbeye gelenler yiyecek ve giyecek getirip türbeye 
birakirlar. Ihtiyaci olanlar gidip onlari alirlar. (Ekiz) 

3. Uzun süre çevreye yagmur yagmadigi zaman halk toplanarak 
yagmur duasi için türbeye gelirler.(Ekiz) 

4. Ayrica içten disa dogru daralan ve içe meyilli olan pencerenin 
içinden disina dogru daralan ve içe meyilli olan pencerenin  içinden disari 
dogru   insanlarin   geçerek   günahlarinin   tamamen   silindigine   inanirlar. 
Geçemeyenlerin  ise  günahlarinin çok oldugu  söylenir.  Hasta ve  sakat 
çocuklari bu pencereden geçirerek onlara sifa dagittigina inanilir.(Ekiz) 

5. Türbenin çevresinde bulunan çalilara iplik, çaput, bez ve kumas 
parçasi baglanir. Agaçlarin dis gövdesine ince iplik dolandirilir. Kadirli 
halki bu gelenegi devam ettirmektedir. (Ekiz) 

6. Türbe, tatil günlerinde piknik yeri gibidir. Bayramlarda sikça 
ziyaret edilmektedir.(Ekiz)20 

Durhasan Dede Yatiri 

Durhasan   Dede'nin   türbesi   Ceyhan   ilçesine   bagli   Zeytinbeli 
n 1 

beldesinin Durhasan köyündedir. Türbe, 1287( 1870 ) yilinda yapilmistir. 
Durhasan Dede ziyaretinin etrafi, kare biçiminde tas duvarla 

çevrilidir. Avludan içeri girildiginde görkemli türbe tam karsidadir. Türbe, 
yuvarlak kubbelidir. Durhasan Dede'nin sandukasi kubbenin tam altindadir. 

19 Kef iye  Okus luk  A .g . t ,  s .  
20 I s m a i l  E k i z 
21 M ü n i r e  A y d i n ,  C u m h u r i y e t  Ü n i v e r s i t e s i ,  B i y o l o j i  B ö l ,  l . s i n i f ( 1 9 9 7 - 1 9 9 8 ) 
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Sanduka   oldukça   büyüktür.   Sandukanin   etrafi   demir   parmakliklarla 
çevrilidir. Sandukanin üzeri yesil örtü ve Türk bayragi ile örtülüdür. 

Durhasan Dede'nin sandukasinin ayak ucunda cöherlik adi verilen 
bir çukur vardir. Hastaliklarina sifa arayanlar ellerini sokarak buradan bir 
miktar toprak alir lar.22 

Türbeye bagli pratikler: 

Durhasan Dede'nin türbesi haftanin her günü ziyaretçi akinina 
ugramaktadir. Bu ziyaretçilerin yogun olarak geldikleri gün ise cuma ve 
pazar günleridir. 

Durhasan Dede'ye çocugu olmayanlar, baht açtirmak isteyenler, 
hasta olanlarla her türlü sikintisi olan insanlar çare bulmak için 
gelmektedirler. 

Dilegi gerçeklesenler maddi kudretleri nisbetinde türbeye hali, kilim, 
seccade, etek, basörtüsü getirmekte; kurban kesip mevlit okutmakta ve rnum 
yakmaktadirlar. 

Durhasan Dede'ye bagli menkibeler/inanislar: 

i. Menkibeye göre Durhasan Dede ve Kardesleri Kazan Dede ile 
Cabbar Dedeler Horasan'dan gelmislerdir.23 

2. Durhasan Dede'nin, Ceyhan ilçesine bagli Doruk kasabasindaki 
Narli Dede ile kardes oldugu söylenmektedir. Yaygin inanisa göre iki kardes 
geceleri avluda bulusur, gün agarincaya kadar sohbet ederlermis.24 

3.Inanisa göre Durhasan Dede, Türk halkini hem barista, hem savasta 
korumaktadir. Savas günlerinde Türk askerlerine yardim eder. Kaynak 
kisiler Durhasan Dede'nin Kurtulus Savasi'nda kendilerine yardim ettigini 
söylemektedirler. Ayni sekilde Kibris Baris Harekati sirasinda Durhasan 
Dede, Mehmetçikle beraber savasa katilir. Savasin basladigi günlerde 
türbeden yesil bir isik göge yük'selir; bittigi günlerde ayni isik türbeye tekrar 
inermis. Bu da Durhasan Dede'nin savasa katildigini gösterirmis.25 

4. Durhasan Dede'nin yasadigi yillarda Çukurova'da büyük bir 
kuraklik olur. Adana halki, Durhasan Dede'ye yagmur duasi için ricada 
bulunurlar. Dede, dua eder ve kisa bir müddet sonra da yagmur yagmaya

Zekiye Çagirtilar, a.g.t.,s.270 
Münire Aydin 
Zekiye Çagiltilar, a.g.t., s.211 
Zekiye Çagimlar, 272 



563 

baslar. Durhasan Dede'nin bu kerametinden sonra Adana halki, Dede'ye 
daha çok baglanir.26 

5. Her fani gibi Durhasan Dede'de vefat eder. Tabutunu mezarliga 
dogru götürürken, Kabaagaç tepesinde tabuttan bir ses yükselir: "Durun !..." 
. Tabutu omuzlarindan indirirler ve Dede'yi oraciga defnederler. Bu olaydan 
sonra Hasan Dede'nin adi Durhasan Dede olur.27 

Not: Hasan Dede adinda bir dervis varmis. Hasan Dede yasarmis ve 
ölmüs. Cenazesini yikamislar. Tabut önde, halk arkada mezarliga dogru 
ilerlerken Hasan Dede tabuttan çikarak yürümeye baslamis. Halk ardindan: 

"Dur Hasan Dede, dur Hasan Dede" diye bagirmis insanlar 
yetistiginde Hasan Dede tekrar ölmüs. Köyün adi bu olaydan sonra Dur 
Hasan Dede olarak kalmis28 

26 Münire Aydin 
27 Münire Aydin 
28 Refiye Okusluk, Adana Efsaneleri Arastirmasi s. 196, Çukurova Üniversitesi Sos. Bil. 
Enst. Türk Dili ve Edebiyati Anabilim Dali Basilmamis Yüksek Lisans Tezi 


