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ANADOLU'DA XIII-XV. YÜZYILDA MÜSLİM-GAYRİ 
MÜSLİM DİNİ ETKİLEŞiMLER VE SAİNT GEORGES 

(AYA YORGİ-HAGİOS GEORGİOS) KÜLTÜ 

AHMET YAŞAR OCAK 

Anadolu'nun türkleşmesi ve islamiaşması meselesi, asrımızın !>aşın
dan beri, F. Bahinger, F.W. Hasluck, F. Köprülü, A. Gölpınarlı, O. Tu
ran ve S. Vryonis gibi ilim adamlarını meşgul eden, dikkate değer, çok 
verimli bir araştırma sahası olmuştur. Bununla beraber, konunun araş
tırılıp aydınlatılacak hala pek çok meselesi bulunduğu malum dur. Bun
lardan birini de, Anadolu'ya Türkler'in yerleşmesiyle birlikte başlayan 
islamiaşma sürecinde evli ya külderinin rolü, yeri ve önemi meselesi teş
kil eder. 

F. Köprülü 'nün bazı yazılarında yer alan bir kısım teshitler istisna 
edilirse, Hasluck bu meseleyle münhasıran ve sistemli bir şekilde uğra
şan ilk ve hemen hemen de tek alim olmuştur denebilir. Ötekileri ica
bettikçe bu meseleye temasta bulunmuşlardır. Hasluck'un meşhur 
Chirstianity and Islam under the Sultans (Oxford 1929) adlı iki ciltlik 
kitabı ve R. Hulusİ tarafından dilimize Bekta§ılik Tedkikleri (İstanbul 
1928) namıyla çevrilen mak~leleri bu konuda hala en başta gelen kay
nak eserlerdendir. S. Vryonis de, The D eeline of Medieval Hellenism i'n 
Asia Minor (Berkeley 1971) adlı tanınmış eserj,nde, Anadolu'da müslü
man Türkler ve hıristiyan ahali arasında ortak bazı evliya külderine önem
li bir yer ayırmıştır. İşte burada, bu ortak evliya kültlerinden, önemi 
itibariyle biraz daha fazla dikkate değer görünen Saint Georges, yani Aya 
Yorgi yahut Hagios Georgios kültü ele alınmaya çalışılacaktır. 

Bu kültün, belki de, İslamiyet'in Arap yarımadasının dışına çıkarak 
Suriye, Irak ve Mısır ınıntıkalarma yerleşrneğe başladığı ilk devirler
den itibaren müslüman halklar arasında yer hulahilen, isliimileştiril- . 
miş en eski hıristiyan külderden biri olduğu düşünülebilir. 

Saint Georges, doğu ve batı Hıristiyanlık dünyasında hemen hemen 
başka hiç bir azize nasip olmayan büyük bir şöhrete sahiptir. Eski hıris-
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tiyan hajiograflar, bu az ize ciltler dolusu yazılar tahsis etmişlerdir. Çağ

daş hajiograflar (aziz bilimciler) ise, ID. asırda Kudüs havalisi ve 
Anadolu'da yaşadığı ileri sürülen ve bir martyr kabul edilen bu azizin 
yığınlar meydana getiren men.kabeleri üzerinde c~dden değerli araştır
malar yapmışlar; bir kısmı onun gerçekte yaşamadığı sonucuna varır
ken bir kısmı da tam tersi bir kanaate ulaşmıştır. Papalık makamı ise, 
1969 yılında yayınladığı bir bildiri ile hakikatte Saint Georges diye bir 
azizin yaşamadığım ilan etmişse de, bunun pratikte fazla bir tesiri olma
dığı anlaşılmaktadır. Çünkü esas olan, Saint Georges'un tarihi bir şahsi
yet olup olmadığı değil, halk arasmda adı etrafında yüzyıllarca gelişip 
güçlenen bir menkabeler külliyatmın ve buna bağlı olarak IV. yüzyıl
dan beri teşekkül eden son derece yaygın ve kuvvetli bir kültün mevcu
di~tidir. Üstelik bizim açımızdan önemli olan, bu kültün nisbeten erken 
devirlerden itibaren Mısır, Suriye, Irak ve Anadolu, hatta Balkanlar'da 
müslüman halk inançlarına nüfiizudur. 

Hıristiyan dünyasmda daha IV. asrın başlarından itibaren, I. Kons
tantinos'un (306-337) münhasıran Saint Georges kültüne resmiyet kazan
dırdığı görülüyor. Papa Büyük Gregoire (590-604) ise, Roma'da onun adına 
bir kilise inşa ettirmiştir. Ananeye göre, Roma ordusunda bir general ol
duğımdan, orta çağlarda bilhassa askeri zümreler tarafından takdis olun
mU§, Haçlı orduları kendisini hami kabul etm.İ§lerdir. Nitekim günümüzde 
bile Yunan ordusuSaint Georges'u aynı şekilde önemle takdis etmekte
dir. Hatta 1974 Kıbrıs harekatı sırasında ele geçirilen, üzerinde bu azi
zin at üzerinde, mızrakla ejderha öldüren bir tasviri yer alan bir flama 
haleiı İstanbul'da Askeri Müze'de-niiluiı.miliadır. 

An' ane Saint Georges'u iki ayrı romtakada yaşamı§ kabul ediyor. Buna 
göre de hayat hikayesi farklılık arzetmektedir. Birinci romtaka Kudüs 
havalisi, ikincisi Anadolu'da eski Kapadokya bölgesidir. Araştırıcılar bu 
konuda muhtelif fikirler-ileri sürerlerse de burada bunların tafsilatına 
girilmeyecektir. 

Saint Georges'u birinci romtakada yaşamış kabul eden kaynaklara 
göre, kendisi Kudüs yakınlarında Lydda'da doğmuş olup imparator Di
okletianus zamanında yaşamıştır. Saint Georges bu zatm doğu eyaletleri 
valisi Dakyanus'u , Hz. İsa'nın dinini kabule davet etmiş, fakat şiddetle 
reddolunarak ağır işkencelere tabi tutulmak siiretiyle öldürülmüş tür. Bu 
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hikaye, pek çok keriiınet (miracle) unsurlarıyla süslenmiş olarak eski ko
lelcsiyonlarda genişçe anlatır. ilivayete göre, iınparatorun türlü işkence
lerle öldürttüğü aziz, tam üç defa yeniden dirilir ve davetini tekrarlar. 
Ancak dördüncü seferinde Allah'm emriyle ölümü kahullenir. 

Bu hikaye, daha doğrusu menkahe, Dakyanus'un adma varıncaya ka
dar, İslam kaynaklarında aynen nakledilıniştir. Bu da onun sözlü. ve ya
zılı hıristiyan rivayetlerine dayandığını açıkça gösteriyor. Mesela İbn 
Kuteybe, Taheri, Mes'udl vb. tarihçi ve ınüellifler eserlerinde bu men
kaheye dair sayfalar dolusu tafsilat verirler. Söz konusu kaynaklarda Saint 
Georges, Cercis, Circis yahut Curcis Ne bt AleyhisseUim tarzında· zikre
dilir. İslamtleştirilıniş menkalelerinin, halk arasmdan toplanmak ve hris
tiyan rivayetlerden alınıp zenginleştirilmek silretiyle en geniş bir şekilde 
yer aldığı kaynak, Salebi'nin el-Arais adıyla da bilinen meşhur Kasasu 'i
Enbiya {Kahire 1308) 'sı dır. 

Bu menkabelerin hıristiyan kaynaklardakiler ile mukayesesİ ve tah
lili, buzatın bu derece benimsenmesinin sebebi olarak en başta, Hz. İsa 
ile Hz. Muhammed arasındaki eyyam-ı fetret denilen peygambersiz ge
çen ara devrede yaşamış ve Hz. İsa'nm şeriatı ile aınel etmiş biri olarak 
düşünülmüş bulunması olduğunu gösteriyor. Cercis Nebi'nin Musul'da 
bulunduğıına inanılan bir mezarının, çok erkenden müslüman halk ara
sında bir ziyaret mahalli hüviyetini kazandığı anlaşılıyor. Kitabu 'z-Ziyarat 
müellifi el-Herevi, seyyah İbn Battııta ve ve el-Hıtat müellifi Makrizi bu 
ziyaretgahtan saygı ile bahsederler. Öyleki, zamanla bu mezar etrafında 
bir vakıftesis e~ş olup Oş_m~ devrinde Cercis Nebt Evkafı adıy1a 
zikredilen bu vakfın, hatırı sayılır, zengin bir vakıf olduğıı, Başhakan
lık Arşivi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ArşiVi vesikalarmdan anlaşıl
maktadır. 

Saint Georges'u eski Kapadokya'ya yerleştiren kaynakların verdiği 
malumata gelince, hu, birinci mmtakaya ait menkabelere ilgi çekici da
ha başkalarını ekler, ki en tanmınışı, putperest bir kralın kızını ejder
hadan kurtararak tebeasıyla birlikte onu hıristiyan yapmasını anlatanıdır. 
Bu pek meşhur menkahe, doğıı ve batı hıristiyan ikonografisinde bol mik
tarda yer tutar. Saint Georges, çoğu zaman beyaz atı üzerinde, nadiren 
yaya olarak, elinde mızrağıyla ejderhayı öldürürken tasvir edilmiştir. Bu 
tasvirlerin çoğıı da Rafael gibi ressamiara aittir. 
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Söz konusu ikinci grup kaynaklara göre Saint Georges, Kapadokyalı 
olup Diokletianus zamanında yaşamış bir askerdir. Hıristiyanlığı yayınaya 
çalıştığı için İznik'te başı kesilerek öldürülmüştür. Ölüm tarihi olarak 
jülyen takvimine göre 23 Nisan 303 kabul edilmekte ve bu yüzyıllardan 
beri kutlanmaktadır ki, bizde Hıdrellez de aynı güne tesadüf eder. 

İşte müslüman Türkler'in, Anadolu'ya geldikleri zamanSaint Geor
ges, yahut Aya Yorgi kül tü ile alakaları burada başlıyor. Müslüman Ana
dolu Türkleri onu Cercis Nebı olarak da kabul etmekle beraber, daha 
çok Hızır-hyas'la özdeşleştirdiler ve zamanla bütün fetbedilen araziler
de Aya Yorgi kilise ve manastırları Hızır-İlyas makamı olarak takdise 
ve 23 Nisan (6 Mayıs) da Hıdrellez günü olarak kutlanmaya başladı. Bu
nll!l nasıl gerçekleştiğine dair daha önce başka bir yerde tafsilat verildi
ği için burada tekrar edilıneyecektir. Yalnız, Saint Georges'un "beyaz 
atlı, sava§çı ve ejderha öldüren bir aziz" oluşunun bu özdeşleştirmede 
en önemli araç olduğuna bir kere daha dikkat çekmekle yetinilecektir. 

Türkler'e hiç yabancı gelmeyen bu vasıflar, ve özellikle ejderha men
kabesi sayesinde Saint Georges sırf Hızır-İlyasla özdeşleştirmekle kal
madı; münhasıran heterodoks dervişler, Xlll-XIV. yüzyıllarda Anadolu, 
XV. yüzyıldan itibaren de Rumeli fetihleri esnasında Saint Georges'un 
bu niteliklerinden faydalandılar ve onu kendi atlı savaşçı şeyhleriyle öz
deşleştirdiler. Kaynaklarımızda bu vakıanın tipik misalleri hiç de az de
ğildir. İlgi çekici bir kaç örnek olarak Amasya ve Mecidözü 'nde Baba 
İlyas-ı Horasani'nin; Sulucakaraöyük'te Hacı Bektaş'ın; Rumeli'de Dob
ruca'd~ Sarı Saktık'ın nihayet Üsküp civarında Karaca Ahmed Sultan'ın 
Saint Georges'la aym şahsiyet kabul edildiklerini söylemeliyiz. Bu şa
hısların türbelerinin hem müslüman ahali hem de yerli hıristiyanlar ta

rafından ziyaret ve takdis olunduklarım, gerek yerli gerekse yabancı 
kaynaklar sayesinde tesbit edebiliyoruz. Billıassa Evliya Çelebi Sarı Sal
tık'a tahsis ettiği sayfalarda bu özdeşleşmenin çarpıcı örneğini verir. Bi
lindiği üzere, adları geçen Baba İlyas, Karaca Ahmed ve Sarı Saltık, "be
yaz atlı, sava§ çı, ejderha öldüren · veltlerdir. 

Bu tür özdeşleştirmelerden hiç şüphesiz, her iki şahsiyete, yani müs
lüman ve hıristiyan velisine ait menkabelerin birliklerine karışması ne
ticesinde, aym ziyaretgahın müslüman ve hıristiyan halk arasmda 
müştereken takdisi hadisesi ortaya çıkıyordu. Hasluck'un gayet yerinde 



SAİNT GEORGES KÜLTÜ 965 

tesbit ettiği gihi, ilk önceleri müslümanlar o ziyaretgahı, gizlice müslü
man olmuş ama zahiren hıristiyan bir veliye ait telakki ediyorlar, hıris
tiyanlar ise zah.i.ren müslüman ama hakikatte hıristiyan bir azize ait olduğu 
inancını besliyorlardı. Böylece bir müddet sonra, iki cemaat aynı şahsi
yetİn etrafmda geliştirdikleri ortak bir kült hasıl ediyorlardı. Ekseriya 
bundan karlı çıkanlar da Türkler oluyordu; zira aradan fazla bir zaman 
geçmeden ihtidalar başlıyordu. Zamanla hıristiyan azizin şahsiyeti büs
bütün unutuluyor ve yerine Türkler'inki kaim oluyordu. 

Nitekim Mecidözü'ndeki Elvan Çelebi tekkesi havalisindeki Aya Yorgi 
kültünün Hızır-İlyas ve dolayısıyla Baba İlyas kültüne inlalabeİtiği yıl
lardan bir müddet sonra, XVI. asırda Dernschwam ve Busb"ecq bu öz
deşleştirme hadisesinin canlı şahidieri olmuşlardı. Dernschwam, 
Hızır-İlyas'ın Saint Georges'un arkadaşı olduğunu söylemek zorunda ka
lıyor, Busbecq ise, dervişlerin Hızır-İlyas diye kendisineSaint Georges'
un at üstünde, mızraklı bir resmini gösterdiklerini yazıyordu. 

Saint Georges'un daha Danişmendliler zamanında, eski Kapadokya'da, 
yani kendi hakimiyet sahalarmda yaşamış bir aziz olması sebebiyle olsa 
gerek, müslüman Türkler tarafından benimsendiğinin tari.hl bir belge
si, 1161-1169 arasmda saltanat süren Danişmendli hükümdarı Melik Mu
hammed'in kestirmiş olduğu, halen American Numismatic Society'de 
bulunan gümüş bir sikkedir. Saint Georges'un, elinde mızrak, atı üze
rinde bir ejderhayı öldürürken tasvir olunduğu bu sikkenin bir fotoğra
fı, S. Vryonis'in yukarda zikredilen kitabında 462-463. sayfalar arasındaki 
tabloda diğer sikkeler arasmda yer almaktadır. ' 

Sonuç olarak, gerek Selçuklu devrinde, gerekse Osmanlılar zamanmda 
hiç bir hıristiyan azizinin bu ölçüde halk müslümanlığına maledilip be
nimsenmediğini söylemek mümkündür. Bunun sebebi de, daha önce de 
belirtildiği gibi, Saint Georges'un beyaz atlı savaşçı bir aziz olarak Türk 
evliya tipine olan sıkı benzerliği olduğu kadar, ejderha menkabesi gihi, 
benzerleri Türkler arasmda çok yaygm bir menkabesinin bulunuşu olsa 
gerektir. 
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