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 Bu yaz�m�zda  10-11 Haziran 2006 tarihleri aras�nda Bingöl’de yap�lan 1. Bingöl 
Sempozyumu münasebeti ile gitti�imiz Bingöl’de derleme imkan� buldu�umuz halk 
inançlar�n� ele almaya çal��aca��z. Bu seyahatte; Zaza ve K�rmançlardan Suni Hanefi ve �afii, 
Alevi inançl� Müslüman kesimden kimselerle görü�mek imkan� bulduk Alevi Karir;  eski 
isimleri �irvan,  Neargon, Darabi gibi olan 8-10 köy ve mezradan meydana gelmi�tir. Karir 
bölgesinin çok ihmal edilmi�li�ini garipli�ini anlatabilmek için “Karir Allahl�klar�n, Allah’a 
yak�n olanlar�n yöresidir” gibi ifadeler kullan�l�r. Bingöl’ün Adakl�’s�na ba�l� olan bu bölge 
Bingöl’ün kuzey bölgesindedir. Aktarmaya çal��aca��z  bilgiler a��rl�kl� olarak bu bölgeden 
olmakla, Bingöl’ün di�er kesimleri ve bu arada genel Bingöl halk kültürü ile yorumlar da 
yapmaya çal��aca��z. 
 
 Yaz�m�za Faruk Nafiz Çaml�bel’den bir dörtlükle ba�lamak istiyoruz. 
 “Ba�ka sanat bilmeyiz kar��m�zda dururken 
 Yaz�lmam�� bir destan gibi Anadolu’muz. 
 Arkada�! Biz bu yolda türküler tuttururken 
 Sana u�urlar olsun ayr�l�yor yolumuz.” 
  
 Karir’ de Dersim Zazaca’s� kullan�lmaktad�r. Her ne kadar Kürt kültürel kimli�inin 
olu�turulmas�nda teorik gayret gösteren arkada�lar�m Zazaca ve K�rmançca’n�n  Kürtçe nin 
iki ayr� lehçesi ve  Dersim Zazacas� ile Zazaki ve D�m�l�’n�n Zazaca’n�n farkl� a��zlar� 
oldu�unu söylüyor olsalar da, bir �ekilde fikrini ö�renme imkan� buldu�umuz birçok Zaza 
dostumuz, Zazaca ile K�rmançcan�n farkl� cümle yap�s� ve kelime hazinesi oldu�unu her 
Zazaca bilenin K�rmancay� veya her K�rmançca bilenin de Zazaca’y� anlayamad��� bu arada 
Zaza a��z farkl�l�klar� gerçe�inin ve birbirlerini anlayamayan Zaza kesimlerin de 
bulundu�unu ifade ettiler. Bizim murad�m�z dilci de�ilken, ayr�nt�l� dil bilgisi vermek 
de�ildir. Yerel dillerin da��l�m�na dair mevcut olan görü� ayr�l�klar�nda herhangi birinin 
yan�nda veya kar��s�nda olmak da de�ildir. Bizim için bu yakla��m tarzlar�n� hepsi sayg�nd�r. 
Bu k�sa aç�klamay� halk inançlar�na dair bilgi verece�im halk�n, varsa  bir tasnifi onu 
yapabilme ad�na yapt�k. Uygulana gelen resmi kültür politikalar�n�n bilhassa ulus devlet 
boyutunun bu derece ele�tirildi�i ve bizim de yer yer ve bilhassa baz� bak�mlardan teorisi ve 
uygulamas�na kat�lmad���m�z bir projeyi, çok realistmi� gibi savunmak isteme�iz. Her �eyi 
bütün candanl��� ile benimle payla�an dostlar�n hat�ras�na da sayg�s�zl�k yapmak istemeyiz 
 
 Yaz�m�za bu ismi veri�imize ö�retmen evinde görevli bir arkada��n aç�klamalar� sebep 
oldu. Bu arkada� Bingöl Alevi Zazalar�n�n ya�ad�klar� bölge Karir bölgesidir. Diyordu. 
Konuyla ilgili bu ilk bilgileri 40 ya�lar�ndaki  Abidin beyden ald�k . Verdi�i bilgilerde; Bingöl 
Alevi Zazalar�n�n Tunceli Zazalar�n�n dilini anlamad�klar�n� söylüyordu. Bingöl’ün Alevi ve 
�afii Zazas� birbirlerini anlardan ayn� dili konu�urlar. Heser Baba, �eker Baba, Kara Baba,  
�ehidi Desti/Kara �ehit, Karer Baba, Alevi Zaza halk�n ziyaret yerleridirler. Bunlar�n hepsine 
halk�m�z giderler. Bunlar�n mekan�ndan getirilen ta� ve a�aç parçalar� teberrüktür. Bunlar 
Cuma ak�amlar� eve getirilirler bunlar�n bulunduklar� yerlerde sabaha kadar ���k yak�l�r. Bu 
teberrükler özel bir torban�n içerinde evde bir kö�ede bulundurulurlar. Buras� evin güneye 
bakan yönüdür. Bunlar�n ���kland�r�lmalar� mum yak�larak veya elektrik ����� ile yap�l�r. Hasta 
olan kimsenin ba�ucuna �ifa olmas� için as�l�rlar, sular�n�n içirildi�i de olur. Bunlar� dinlerken 



Hakasya’da çad�r�n güneydo�uya bakan üst kö�esine as�lan, kötülükleri defeden iyilikleri 
celbeden resimledi�imiz farkl� isimlerle al�lan t�ls�mlar� hat�rlad�m. 
 
 Abidin’i dinleme�e devam ediyoruz; Biz Alevi Zazalar Güne� do�unca �eker Baba ve 
Gündüz Baba gibi Babalara döneriz. Bizde güne�in ����� Muhammedin nuru olarak kabul 
edilir. Biz dua  ederken, “12 �mam Yard�mc�n olsun”, “Hazreti H�z�r yard�mc�n olsun” bu 
arada  “�eker Baba yard�mc�n olsun”, “�eker Baba sana siper olsun” da deriz. Tabi evvela 
yard�m� Allah’tan isteriz. Dualar�m�zda “Biz �eker Baba sana yalvar�yoruz sen de Allah’a 
yalvar” deriz. Birisine bize fenal�k yapt��� için karg�� yapacak olsak, “Ya Allah, Ya Karir 
Baba sen bunun cezas�n� ver” denir ki, ilkin Allah’�n ismi an�l�r. Ba�ka bir ifade ile Allah’tan 
ve Babalardan ayn� anda istenilir istekte bulunulur. Yemin ve dualar�m�zda Ehli Beyt çok 
önemlidir. Muharrem ay�nda 12 art� 1 gün oruç tutar�z. Fatma Ana için 1 gün oruç tutar�z. 
 
 Babas� ölen Alevi inançl� Zaza, babas�n�n  o y�lki oruç borcu için oruç tutarak öder. 
Babas�n�n kurban borcu var ise, kendi kurban�n� keserken babas�n�n ismini de anar. Alevi 
inançl� Müslüman Zazalarda sofra dualar� gülbengler ve sair cem dualar�  Zazaca ve Türkçe 
okunurlar, dualardan sonra “amin” anlam�nda “Allah Muhammed Ali niyazlar kabul ola” 
denir. 
 
 Bingöl Alevi Zazalar�nda e�i�e bas�lmaz, e�ikte melaikelerin oldu�una inan�l�r, e�ik 
besmele ile geçilir. E�ikle ilgili bu inanç türk kültürlü halklar�n hangi mezhepten olur ise 
olsun genelinde vard�r ve bize göre ev iyesi temelli bir inançt�r. 
 
 Bingöl Alevi inançl�  Müslüman Zaza halk� yemin ederken, “�eker Baba �ahidim 
olsun bunu ben yapmad�m”, veya “bunu ben yapt� isen �eker Baba beni çarps�n” der. �nanca 
göre �eker Baba Çanakkale sava��na Çift Ba�l� Ak bir Kartal olarak kat�lm�� Mehmetçi�in 
yan�nda dü�mana kar�� sava�m��t�r. Çift Ba�l� Ak Kartal motifinin halk inançlar�m�zda bu 
derece bariz yer alm�� oldu�u ba�ka bir tespit hat�rlam�yoruz 
 
 Karir Bölgesi Alevi Zazalar�nda her Cuma ak�am� Ceminde  Türk Ordusuna, 
Atatürk’e, ana ve babaya dua edilir. Her güne� do�u�unda Alevi Zaza ana ve babas�na da dua 
eder. Daha sonra  di�er kaynaklar�n verdikleri bilgiler münasebeti ile tekrar dönece�imiz �u 
tespitleri de yapt�k; Alevi Zazalarda çift han�mla evlenen erkek ceme al�nmaz, seyidin çocu�u 
muhakkak Seyyid çocu�u ile evlenir. Seyyid de olsa Alevi Zaza,  Yola uymak durumundad�r, 
aksi halde talipten kritik al�r. Seyidin erkek çocuklar� gibi k�z çocuklar� da seyittirler.  Seyidin 
bir iki de�il bütün çocuklar� seyittir.“Y�lan yavrusu zehirsiz olmaz” tabiri vard�r. 
 
 
 Hasan Bekta� Dede ile de k�sa bir görü�me f�rsat� bulduk. Bildirimi dinledikten sonra 
görü�me talebi bu samimi insandan geldi. Bildiri konum “Bitlis-Bingöl Yöresi Gönül Erleri 
ve Üryanl�k” d�. Hediye etti�imiz kitaplarda ve yapt���m�z aç�klamalarda her zaman oldu�u 
gibi kimli�i �rk veya kavimle de�il kültür ile izaha çal���yorduk. Sohbetimiz üryanl�ktan 
aç�lm��t�. Kendisi Baba Mensurlu Oca��’ndand�. Yapt��� aç�klamada; Dede talibin bulundu�u  
köylerin genellikle dilini konu�ur. Mesela Baba Mensurlulardan Varto-Da�c�lar, �çmeler, 
Do�anca, Kartaldere köylerinin dedeleri Zazaca konu�urlar. K���, Karir, Doluçay dedeleri 
k�rmanca konu�urlar. Sütlüce dedeleri Zazaca konu�urlar. Hepsi Hormekli olmalar�na ra�men 
bir k�sm� K�rmanca ve bir k�sm� da Zazaca konu�urlar. Aktard���m�z bilgilerin aras�nda baz� 
ince farkl�l�klar� okuyucunun sa�duyusuna b�rak�yorum. Baz� bilgiler tercih süzgecinden 
geçiriliyordu ki, bunu fark�nda olmadan aktar�rken ben de yap�yor olabilirim 
 



 Hasan Bekta� Dede’ye alevi tefekküründeki dünyan�n kozmogoni ve kozmolojisine 
dair sohbet etmek istiyorum . “Dünyay� yoktan var eden Allah’t�r” demekle yetiniyor. Hz. Ali, 
adem Alehisselamla birlikte vard� derken bulundu�umuz yer kalabal�kla��yor Devriye’ye dair 
sohbet imkan� bulam�yoruz. Mezar mimarisinden söz aç�yoruz, Koçlu-Koyunlu mezar 
geleneklerinin olmad���n� ö�reniyoruz. Ayn� soruyu Solhan taraf�n�n �afii inançl� Zazalar�na 
da sordum, onlarda da olmad���n� ö�rendim. Bu tarz mezar yap�m� bölgede daha ziyade 
Tunceli Alevi inançl� Müslüman Zaza halkta vard�.  
 
 �lginç bir tespitimizde Nevruz konusunda oldu. Solhan yöresi Alevi Zazalar� 
Nevruz/Yenigün kutlamalar� yapmamaktalar. Özellikle ya�l� ku�ak bu inanc�n Ate�perestlere 
ait oldu�u söyleyip televizyon programlar�ndan rahats�z olmaktad�rlar. Solhan’da Hazar�ah 
köyünde, Göl Mezras�nda içinde yüzen adac�klar� bulundu�u bir göle gittik Buras� hakikaten 
Hakk�n harikas� bir yer. Buradan dönerken, alevi Zazalar ile Suni inançl� Zazalar aras�nda 
yava� yava� evliliklerin ba�lad���n� ö�reniyoruz. 
 
 Bu arada dede-talip ili�kilerine de�iniyoruz, Hasan Bekta� Dede; dede talip ile 
evlenemez, evlenir ise dede de olsa dü�kün olur..Alevi dü�künlük kurallar�nda gev�eme 
vard�r. Eski disiplini bulam�yoruz. Zaman�m�z�n �artlar� Dedeli�i maalesef yozla�t�rd�. 
Cemlerimize cemaat olarak inanç garibanlar� kat�l�yor. Alevi kesime ortak buyru�un getirip 
götürecekleri konusunda net bir aç�klama yapmayan Hasan Bekta� Dede, Alevilik ile Sünnilik 
aras�ndaki farklar� s�ralay�nca ben Sünni olmama ra�men Alevi’den fark�m� göremedim 
diyorum. Ehlibeyt’i ve Hz. Ali’yi sevme ve onlar� sevmeyenlere yüz çevirme konusunda ben 
neden geri kalm�� olay�m ki. Alevili�i, Bekta�ilik ve K�z�lba�l�ktan farkl� gören Hasan Bekta� 
Dede, bunlar�n Türkçe konu�arak Türk kültürünü yayd�klar� kanaatindedir.Farkl� bir kültür 
in�aa etme gayreti burada da göze çarp�yor. Bu aray�� içerisinde olanlar belki de hakl�d�rlar. 
Türk milli kültürü bir �rka veya kavme mal edilmek istenilmi� ise, do�al olarak tepki toplam�� 
da olabilir. O’na göre Ali Ellahiler Hz. Ali’yi Allah olarak kabul etmektedirler. 
 
 Alan�m�zla ilgili akademik çal��ma yapan tek ara�t�rmac� Lamia Levent’ti “Bingöl ve 
Çevresinde Ziyaret ve Ziyaret Yerleri ”isimli mast�r tezinde Bingöl merkez ilçe ve merkeze 
ba�l� köylerde türbeler etraf�nda geli�mi� olan inançlar� incelemi�ti. Bu incelemede �eyh 
Ahmet’  çift sürerken öküzünün yan�na bir ay�y� ko�abilmektedir. Anadolu’ da aslana, geyi�e, 
y�lana , duvara, kayaya hükmeden ulu zatlarla ilgili tespitler yap�lm��t�, Lamia Levent’in 
yapt��� tesbit ile alan zenginlik kazanm��t�r. �ehit türbeleri ile ilgili olarak bizim yapt���m�z 
bu bölgeden tesbitler de zenginle�tirilmi�tir. �ehit Asker, ayr�ca �ehit Askerler, Zurab, 
K�rm�z� P�nar Suyu, Sarung, Lem-i �ehit, �eker Baba ve di�erleri bunlardan baz�lar�d�rlar. 
Bingöl’ün Yamaç Köyü’ndeki iki �ehitten birisi erkek di�eri ise bayand�r. 
 
 Rüyaya girerek türbesinin yap�lmas�n� istemek, onay� olmadan türbesinin yerinin 
de�i�tirmesine tepki vermek, ziyaret yerinin suyundan ve topra��ndan çe�itli hacetler için 
istifade edilesi, Ulu zata ait asan�n ve kavu�un hikmetinin olmas�, ulu zatlar�n mezarlar�n�n 
yüksek yerlere defnedilmesi, köye ve da�a ulu zat�n isminin verilmesi, ulu mekanlara çaput 
ba�lamak ve ta� yap��t�rmak, bu türden yerlerde sembolik be�ikler yaparak bebek talebinde 
bulunmak, ulu makamlar�n çok yak�nlar�na kadar at s�rt�nda gidilmeyece�i , Farkl� 
zamanlarda farkl� yerlerde görülebilme hikmetini gösterebilmek, hastalar� cinlerden 
kurtarmak, �eyh Alaaddin Korkutata örne�inde oldu�u gibi gelece�e dair olaylar� tahmin 
edebilmek gibi hallerin Bingöl ulu zatlar�nda da oldu�unu ara�t�rmac� tesbit edip çal��mas�na 
alm��t�r. Geçmi�in Anamayg�l olarak bilinen ve günümüzde de Ye�il Sar�kl�lar olarak 
tan�mlanan, rahmete göçmü� olan ulu zatlar�n günümüzde sava�an askerin yan�nda yer alm�� 
olduklar�n� Bingöl inançlar�nda da görmekteyiz. Bunlar bu çevrede “Ye�il-Beyaz Sar�kl�lar” 



olarak bilinmektedirler. Bu �ekilde Rus istilas�na kar��, �stiklal sava��na, K�br�s sava��na 
kat�lm�� olan ulu kimselerin menk�beleri anlat�lmaktad�r. Kara Baba, �eyh Süleyman Kurri 
bunlardan baz�lar�d�rlar. Sultan Kubeysi örne�inde oldu�u gibi baz�lar�n�n türbesinin etraf�nda 
tavaf edilmektedir. Keza Sultan Kuteybi’yi 7 defa ziyaret edip kurban kesenlerin Beyti ziyaret 
etmi� sevab� ald�klar�na inan�l�r Türbelerle ilgili yeni bir uygulama �ekli olarak, �eyh Mustafa 
örne�inde oldu�u gibi, ziyaretçiler türbenin örtüsünden hacetleri için parça kesip 
alabilmektedirler. 
 
 Bingöl’ün Büyükba� köyündeki Kara Baba, kendisine gelmesini istemedi�i ziyaretçiye 
u�ultulu ve �iddetli rüzgar gibi eser sonra büyük bir y�lan gibi görünürmü�.Anadolu’nun di�er 
baz� türbelerinde de ulu zat gelmesini istemedi�i �ahs� ve gelinme �ekli uygun �ahs� farkl� 
yöntemlerde uyar�r. U�ultu ile kendini ifade etme �eklini baz� da�larda da görebiliyoruz. 
 
 �eyh Ahmet’in türbesine, bizi Abdurrahman Ensari  �ahsi arabas� ile götürdü. Buras� 
Bingöl’e birkaç kilometre mesafede. Türbenin yak�n�nda bir k�sm� eski olan bir hayli mezar 
var. Bunlardan bir kad�na ait olan mezardaki me�e a�ac�na geçmi�te çaput ba�lan�rm�� 
sonradan bu a�aç kesilmi�. Biz gidince kapal� olan türbe, Per�embe günleri aç�k oluyor ve 
adak adan�yormu�. Türbenin yan�ndaki odada hastalar birkaç saat yat�p �ifa buluyorlar. Bu 
bölge �eyh Ahmet Deresi olarak biliniyor.  
 
 Çal��mam�zda en geni� bilgiyi Mustafa Kurban’dan ald�k fevkalade me�gul olmas�na 
ra�men tevazu gösterip, bize kadar gelip geç saatlere kadar yard�mc� oldu. Kendisinin bu 
konudaki bilgisi ve yard�m sever bir ayd�n oldu�u çevrece de bilinmektedir. Görü�memizde 
bilmedi�imiz, teyidine ihtiyaç duydu�umuz veya k�smen bilgi sahibi oldu�umuz bir çok bilgi 
edindik. Mustafa Kurban Dede, Kurey�en Oca��’ndan Seyyid Mahmudi Hayrani’nin 
neslinden onun torunudur. Seyyid Mahmud Hayrani 43. nesilden Hz. Muhammedin soyundan 
gelmektedir. Alevili�i tan�mlarken, Muaviye yanl�lar� Sunni, Ali yanl�lar�n �ii ve bu 
mücadeleye kar��mayanlar�n da Harici olduklar�n� söylüyor. Alevili�i ise, �iili�in bir kolu 
olarak niteliyor. Bekta�ilik babadan geçmez , hak eden olur, Aleviler ir�at için Hac� Bekta�’a 
giderler. Zikir-Dua, Türkçe söylemler Türk kültürlülük Hac� Bekta�’tan gelir. Alevilikte 
dedenin talibin dilini bilmesi gerekince o dille hitap edebilme kural�, dedelerde ve ocaklarda 
nesiller içerisinde ana dilin de�i�mesine yol açm��t�r. Birinci ku�aktan ana dili Zazaca olan bir 
Ocak’ta ikinci nesilde anadili hem Zazaca ve hem de K�rmanca olan bir dil yap�lanmas� 
geli�ebilir. Üçüncü nesilde Zazaca’n�n yerini tamamen K�rmançcaya b�rakt���n� görmek 
mümkündür. Bütün Alevi Zaza Ocaklar� ba�lang�ç oca�� olarak Ahmet Yesevi’yi bilirler. 
Alevi Zazalarda Dedenin o�lu, otomatikman Dede olurken, k�z evlat ise, “ana” d�r. Dede ve 
Ana muhakkak  Seyit ile evlenmek zorundad�rlar. Bu kurala uymayan Dede ve Ana vas�flar�n� 
yitirirler. Bu arada Cemlerde verilen dü�künlükle ilgili cezalar veya dedelik kurumunun 
cezalar�n� geçerlili�i eskiye nazaran hükmünde kayba u�ramaktad�r. Eskiden Cemlerde saz 
kutsan�r, öpülüp Dede’ye verilirdi. �imdi saz dü�ünler dahil herkes taraf�ndan her yerde 
çal�n�r olmu�tur.Zekat Hakullah’d�r. R�zalillah �ahs�n gönlünden kopan lokmas�d�r. Alevilikte 
Dede de olunsa talip ile evlenme olmaz. Nasturiler, Hz. Ali’nin Tanr�n�n yer yüzündeki 
gölgesi oldu�una inan�rlar. Hz. Ali’nin öteki aleme göçü�ünde kendisinin deveye 
bindirilmesini ister, sonra tabuttakinin de deveyi çekenin de Hz. Ali oldu�u görülür. 
 
 Alevilerde peygamber hakt�r, Hz. Muhammedin damad� olan Hz. Ali ile ilgili 
beyanlar� onun sevgilisi olu�undand�r. Kur’an-� Kerim hakt�r, ilaveler yap�lm�� oldu�una dair 
iddialar vard�r. Caferi �nançl� Müslümanlar�n Kuranlar�nda baz� farkl�l�klar vard�r. Bingöllü 
bir Alevi’ye göre, Hz. Ali Allah de�ildir, peygamber de�ildir, Peygamber ile e�de�er de�ildir. 
 



 Alevilerde  cuma ak�am� k�blenin oldu�u kö�ede mumum kar��s�nda ailece dua edilir. 
Her ak�am ile gün aras�nda Ç�ra Duas� yap�l�r Bingöl Alevilerinde dualar Türkçe yap�l�r 
Dualarda; •Sen bizi pirsize, yolsuza dü�ürme, Sen bizi dar�ndan, didar�ndan Hz. 
Muhammedin �efaatinden Hz. Ali•nin kantar�ndan ay�rmayas�nŽ denir..Alevilerde Cuma 
ak�amlar� ölü hayr� verilir. Bu en son ölen kimsenin hayr�d�r. Yoksul kom�ular öncelikli 
olmak üzere kom�ulara yemek ve ekmek verilir. 
 
 Bingöl Alevilerinde bir i�e ba�lan�rken, mesela hasat yap�l�rken kurban kesilir ve 
•Yarabbi bunlar� sa�l�kla yeme�i nasip etŽ gibi dua edilir.Alevi talebini Allah•tan yapar, ulu 
zatlar�n ziyaretlerinde dua edip istekte bulununca •Allah•�n veli kulusun sen de dile�imiz de 
vesile olŽ denir. Her Alevi köyünün bir tepede, köyünde bir ziyareti vard�r. K���n 
gidilemeyece�i için köylerde de dede ziyaretleri  bulunur. Bu mekanlar�n a�açlar� kesilmez, 
buralarda hayvan otlat�lmaz, buralar dua etme mekanlar�d�r. 
 
 Her dede, her bölgede hizmet veremez, her istedi�i yere istedi�i girip görev 
sürdüremez Her dedenin bir bölgesi vard�r. Pir y�lda bir defa talibini ziyaret eder. Bu 
ziyaretlerde dua yap�l�r, kurban kesilir, durum de�erlendirilir. Mür�it 4 y�lda bir Pir•i 
de�erlendirir. Bir Mür�it birkaç Pir•i denetler, Mür�idi de Hac� Bekta� Dergah� denetler, Var 
ise, Mür�idin suç türünden bir durumu Hac� Bekta� Dergah�•na yans�t�l�r. Dergahta; 4 makam 
ve 4 kap�dan geçme�en bu göreve getirilmez. Pir ve Mür�idi Dergah tayin eder Ayr�ca 
bölgesel dergahlar da vard�r. 
 
 Alevilerde borçlu ile alacakl� aras�nda ihtilafa veya benzeri çözüm bekleyen ihtilaflara 
cemde ilgililer karar verirler, suçlu bulunan suçlan�r, yol dü�künü kabul edilir ve d��lan�r. 
 
 Dede bir talibin mutfa��na bakar duas�n� yapar, talip fakir ise de, dedenin Hak 
Ullah•�n� verir. Dede talibin fakir oldu�unu görür Hak Ullah•�n� yani onun zekat�n� al�r cebine 
koyar, böylece talip vecibesini yerine getirmi�, dede de kabul etmi� olur. Sonra dede alm�� 
oldu�u o paray� tekrar talibine geri verir. Biz Borçal� Türkleri aras�nda al�nm�� bu türden hay�r 
para veya mallar�n alan �ahs�n al�p kabul edildikten sonra, hay�r sahibinin vermesi için 
muhtaç bir kimseye yönlendirildi�ine �ahit olmu�tuk. 
 
 Bingöl•ün Alevi inançl� Zazalarda çift han�m almak dü�künlük sebebi olarak say�l�r, 
bu tür kimseler yol dü�künüdürler. Hak yenmemesi çok önemsenir. Geçmi�te köpe�ini 
dövdü�ü için dü�kün hükmüne muhatap olan bir Alevi•ye ,ŽAliyi CenganŽ diye bilinen ve hep 
bu olay� hat�rlamas� için bir kazan hediye edilir. Dedelerin söyleminde; •Size kimsenin mal� 
helal de�ildir, hiç kimsenin namusu size helal de�ildir, size yap�lmas�n� istemedi�iniz bir 
muameleyi ba�kas�na yapmay�n�z, yapamazs�n�zŽ felsefesi esas al�n�r. 
 
 Alevi Zaza evinde geyik postunda namaz k�lmak ayr�cal�kt�r, itibarl� bir ibadettir. Av 
yapmak günah say�l�r ve bütün canl�lar�n ya�ama hakk� vard�r inanc� hakimdir. Bal�k yenmez, 
Cuma ak�amlar� bal�klar�n göllerde toplan�p zikir yapt�klar� inanc� vard�r. Da� keçileri ve 
geyik türü boynuzlu hayvanlar�n avlan�lmas� kesinlikle yasakt�r. Bunlar�n, Hz. Musa 
Peygamberin sürüsü olduklar� inanc� vard�r. Güvercin ve Turna da itibarl�d�rlar. Bunlarla ilgili 
efsaneler, anlat�lar ve inançlar vard�r. Ay� da itibarl� bir hayvand�r Kurt ve Çakal•dan  daha 
yak�n bulunur. Tav�an•�n yenilmesi ayba�� olu�u itibariyle yasaklanm��t�r. 
 
 Bingöl•ün Zaza Alevi•sinde güne� ile aya inanç itibariyle e�it mesafede durulur, Ate�e 
su dökülmez söndürülece�i zaman toprakla kapat�l�r. Kom�uya ak�amdan sonra ate� verilecek 
ise hepsi verilmez, bir k�sm� al�konulur, akar suya tükürülmez kirletilmez. 



 
    Bildiri sahiplerinden Muhittin Özdemir, �afiilik Arap ürünü san�lsa da daha ziyade 
Horasan Maveraünnehr ürünüdür, dedi. �skender Oymak Bingöl’de Misyonerlik faaliyetlerini 
anlat�rken; misyoner, insanlar� din ad�na hay�rl� olmas� için misyonerlik yapmaz, zira öyle 
olsa idi faaliyetlerini ülkesindeki ateistlere yöneltirdi. Misyoner yöneldi�i kimsenin menfaati 
için de�il, kendi menfaati için bu faaliyeti yürütür. Dini de�i�tirildi�i için birisinin de�il kendi 
menfaati vard�r, demekteydi. 
 
 Sempozyumda her bildiri sahibi için bir müzakereci belirlenmi�ti. San�r�m bunlardan 
birisi idi, yerinde bir aç�klama yapt�. Konu�mac� aç�klamas�nda; tarih boyunca din ile 
dinsizlik aras�nda sava� olmam��t�r. Sava�lar gerçek din ile Allah’�n reddetti�i din aras�nda 
olmu�tur. �slam dini tek Tanr�l�d�r. �slam’dan evvel de Allah’a inan�l�yordu ancak arac�lar da 
ko�uluyordu. �slam�n reddetti�i i�te bu arac�lard ti8ipleru



  Do�an Karasu’nun Yönetim Kurulu Ba�kan� Oldu�u  Bin-Der’in raporundan, 
çal��mam�zla ilgili baz� maddeler alarak fikir vermek istiyoruz. “Feodal ili�kiler toplumsal 
dönü�ümün sa�lanmas�n� güçle�tirmekte” “A�iret kültürü ve asabiyeti tart��maya aç�lmal�, 
a�iret kültürünün psikoloji ve bu psikolojinin toplumsal fayda ve zarar yönü tart���lmal�d�r.” 
“Tevekküle dayal� kaderci dünya görü�ü terk edilmelidir.” “Ataerkil aile yap�s� ve anlay��� 
sorgulanmal�, bu yap�n�n kültürel, sosyal , psikolojik ve ekonomik boyutu, besleyicileri ile 
birlikte tart��maya aç�lmal�d�r.” “Sosyal ba��ml�l�k kültürünün toplumsal ve bireysel 
yans�malar� gözden geçirilmelidir.” “Devletten beklentiler azalt�lmal� devlet merkezli 
dü�üncelere prim verilmemeli.” Devletçi görünen ancak devletin imkanlar�n� kullanan, 
devletten beslenen güçlere bu imkan tan�nmamal�.” “Din bir fenomen olmakla birlikte en çok 
istismar edinen bir realitedir. Toplumsal hizmetlerde ve bireysel yarar sa�lamada, siyasette 
etkili olan bir dinamik olmaktan acilen ç�kar�lmal�d�r. Kimsenin dini veya din kar��tl���n� 
kullanma hakk� olmamal�d�r.” “A�al�k, beylik, seyitlik, �eyhlik, e�raftan ki�iler vb gibi sosyal 
aktörler etkisizle�tirilmelidir.” “Benim köyümden peygamber ç�kmaz inanc� tart���lmal�d�r.” 
“Geleneksel yap�n�n toplumsal rol payla��m� ve mant��� tart���lmal�d�r.” “A�iretçi kültürü 
canland�r�c� çal��malar�n  ve isteklerin mant��� tart���lmal�d�r.” “Kültür temelinde bir araya 
gelememi� olma ihtiyac� sorgulanmal�d�r.” “Mevcut yap�n�n olu�mas�nda dinin etkisi 
toplumsal taraflarca tart��maya aç�lmal�d�r” “Sünnilik ve Alevilik gibi ayr��malar� tetikleyen 
nedenlerin etkisizle�tirilmesi için çal��malar yap�lmal�d�r. Bu ayr��malar kimseye rant 
sa�lamamal�d�r.” “Sünnilik ve Alevilik gibi ayr��malar� siyasal tercihlerin ve toplumsal 
yap�lanman�n önemli argüman� olmaktan ç�kar�lmal�d�r.”. 
 
 Derledi�imiz halk inançlar� k�sm�na geçmeden “Bingöl’de Sosyal ve Kültürel Ya�am” 
isimli esrin inanç konusu ile ilgili k�s�mlar�na  yer vermek istiyoruz .Do�an Karasu’nun bu 
çal��mas�ndan sonra esasen bu konuda aç�klanacak fazla bir �ey de kalm�yor. Kitab� Okurken 
�smail Be�ikçinin Alikan A�ireti isimli kitab� sat�r sat�r gözümün önüne geldi. Be�ikçi 
çal��malar� ile Güneydo�u Anadolu’da insanlar�n olaylar kar��s�ndaki tavr� konusunda çok 
etkili olmu�. Bunu Bingöl’e giderken otobüste tan��t���m Elaz��l� emekli i�çi ile yapt���m 
sohbetlerde çok net olarak gördüm Do�ulu insan�m�z�n mensubiyet duygusu için gerekli 
paradigman�n ilk temel ta�lar�n� Be�ikçi atm��t�r. Zamanla bu istikamette üretilen eserler 
çizgiyi derinle�tirmi� bazen Be�ikçiye ters de dü�ebilmi�tir. Ancak  O’nun siyasi zihniyet 
farkl�l���n�n ilk mimarlar�ndan oldu�u anla��l�yor. Elaz�� yöresinin bir k�s�m ana dili 
K�rmançca olan faaller, Demirci Kava ile siyasi amaçl� olarak kutlan�lan Nevruz aras�ndaki 
ba��, bu �uurla�ma yar�l���n�n bir tezahürü olarak sergiliyor. Bu konuya muhtemelen 
Bingöl’ün �afii inançl� Zazalar’�n Nevruz kar��s�ndaki, �slamiyet d���d�r, Zerdü�izm inanc�d�r, 
bölge kültürünün ürünü de�ildir te�hisleri münasebeti ile de dönebiliriz. 
 
 Do�an Karasu eserini sosyolog olarak yazm��, kitab�ndaki ilgimizi çeken her orijinal 
tespiti aktarmaya ve yorumlamaya kalkmak do�ald�r ki anlams�z olurdu. Baz� fikir verici k�sa 
aç�klamalar art�rd�ktan sonra inanç k�sm� üzerinde daha fazla durmak istiyoruz. “Çokca 
bilinen bir a�iret kültürü yoktur....Kan ba��na dayal� bir a�iret anlay��� ve kültüründen ziyade 
bölgesel tan�mlamayla ifade edilmeye çal���lan bir a�iret anlay���ndan bahsedilebilir. Son 
zamanlarda bu yap�ya canl�l�k kazand�r�lmaya çal���lmaktad�r. A�iret kültürünü canland�rma, 
bir a�iret ile kendini nitelendirme e�ilimi olu�maya ba�lam��t�r. Bunu zararl� ve ilin gelece�i 
için tehlikeli olarak görüyorum...Bingöl’ün  selametini a�iret kültürlü eksenli de�il, 
kültürle�menin, sa�l�kl� bir biçimde i�leyen kültürle�me sürecinin olu�turaca�� bir gelecekte 
araman�n daha sa�l�kl� oldu�unu dü�ünüyorum....A�al�k, beylik, seyitlik, �eyhlik, tarikatç�l�k 
gibi maddi ve manevi lider durumunda olan ki�iler sosyal yap�n�n �ekillenmesinde etkili 
olmu�, yanl�� yap�lanm�� sosyal bünyenin devaml�l���n� sa�layamam��t�r...” “Genel anlamda 
payla��labilir nitelikli verilerin 8ekonomik, sosyal, siyasi, kültürel) azl��� karma bir ili�ki 



kültürünün olu�mas�na yol açm��t�r. �lin tarihi ve kültürel zenginli�i sahip olmamas�, yani 
geçmi�i olmayan bir kültürün olu�turdu�u eksikli�in varl���n� hissetmek mümkün..” “�eyh 
Sait k�yam�ndan sonra yöre alimlerinin idam� diyanet aleyhindeki propagandalar� etkilemi�tir. 
Mollalar diyanette görev almaya ba�lad�kça diyanet kurumu me�rula�maya ba�lam��t�r” 
“resmi din adamlar�n�n mollalar�n ekonomik kaynaklar�n� bölü�meye ba�lamas� molla-resmi 
din adam� ihtilaf�n� art�rm��t�r.” 
 
 Do�an Karasu’nun tamamen halk inançlar� a��rl�kl� tesbitleri bizim öncelikli 
alan�m�zd�r. Yapt��� tesbitlerin büyük bir k�sm� Türk kültürlü halklar�n ya�am�ndaki ortak 
verilerdir. Bir k�s�m özgünlük arzeden tesbitler evvelce tan�� oldu�umuz bilgilerdi Bütün 
bunlara ra�men bir hayli çarp�c� tespitleri de olmu�tur. Biz daha ziyade bunlara de�inerek 
çal��mam�z� zenginle�tirmek istiyoruz. “Cuma günleri a�aç kesilmez, ço�u yerlerde çal���lmaz 
ve tatil olarak kabul edilir..” 
 
 “Adaklar genellikle ziyaret yerlerinde kesilir. Ada�� adayan ki�i  ada�� adarken yer 
belirtmi� ise  belirtti�i yerde keser. Ya da u�ur getirece�ine inan�lan yerlerde  adak kesilir. 
Ancak en çok ziyaretlerde kesildi�i bir gerçektir.” Bize göre kutsal olarak kabul edilen bir 
mekanda kutsall���na inan�lan bir uygulanan�n yap�lmas� ibadeti katmerle�tir olmaktad�r. 
Adeta nur üstüne nur gibi bir anlay��. 
 
 “Ahiret karde�li�ini gerçekle�tiren kimseler hem dünya hem de ahrette ayn� yerde 
olacaklar�na inan�rlar...ahiret karde�li�i ayn� tarikata mensup ki�iler aras�nda daha yayg�nd�r. 
..Ahiret karde�lerinin evliliklerine dini bir engel yoktur...Kan karde�li�inde istenilmemesi 
halinde taraflar birisi veya ikisi karde�li�i bozabilirler”(  ) Süt karde�li�i ayn� anadan 
do�mam�� olmakla beraber ayn� anadan süt emmekle olu�ur ve zaruret olmad�kça pek 
istenilmez, zira gerçek karde� gibi mütalaa edilen bu karde�ler evlenemezler 
 
 “Sadaka vermekle ilgili gelenek ve inan�� biçimleri farkl�d�r. Kimi yörelerde  yeni 
do�mu� çocu�un  ba�� etraf�nda para, ziyaret e�yas� vb çevrilerek sadaka olarak da��t�l�r. 
Bunun amac� çocu�un musibet ve kötülüklerden korunmas�n� sa�lamakt�r.(...) Kimi yerlerde 
verilecek sadaka ba��n etraf�nda çevrilerek verilir. Ba� vücudun tamam�n� ifade eder.(....) 
Sadakalar�n yo�un olarak verildi�i gün Cuma sabah�d�r. Kimi yerlerde sadaka niyetine 
sabah�n erken saatlerinde, kap� önüne bir kal�p sabun b�rak�l�r(...)Baz� yörelerde bir hayvan 
hastalanan ki�inin etraf�nda birkaç kez döndürüldükten sonra kesilir ve eti sadaka niyetiyle 
da��t�l�r Verilen her sadakan�n bir musibetin önüne geçeceyine ve onu engellenece�ine 
inan�l�r.” (   ) 
 
 Bu uygulamalar Türk kültürlü co�rafyada s�k görünen örneklerdir. Biz ba��nda 
doland�rma ile etraf�nda dolanma ve tavaf aras�nda bir ba��nt� oldu�u kanaatini ta��yoruz. 
Dönem ile etraf�nda dönülen �ah�s yat�r veya hasta aras�nda manevi bir elektriklenmenin 
oldu�unu, tavafta yard�m al�nd���n� ve döndürülen nesnenin muhtemel bir olumsuzlu�u 
kendisine çekti�i inanc� bulundu�una dair olan tesbitlerimizi, Diyarbak�r’a götürdü�ümüz bir 
bildiride ele ald�k  D. Karasu  yapt��� tesbitleri ile mistik dönme ve döndürme inanc�n�n bir 
kült olu�turas� çal��malar�na katk�da bulunmu�tur.(........) 
 
 “Aynaya, ak�am hava karard�ktan sonra, bak�lmaz. Özellikle  Per�embe ak�amlar� 
çocuklar�n aynaya bakmalar� ho� bak�lmaz. Çocuklar�n korkaca��na, çocu�un güzelli�inin 
aynaya geceçe�ine inan�l�r. Gece aynaya bakman�n insan� çirkinle�tirece�i inanc� da vard�r. 
Losuha olmu� kad�n�n gece aynaya bakmas� tasvip edilmez, aynaya bakt��� taktirde cinler 



taraf�ndan çarp�laca�� bakan�n yüzünün gece gibi kara olaca�� inanc� vard�r. K�r�k aynaya 
bakmak u�ursuzluk getirir.” (   ) 
 
 Ak�amdan sonra aynaya bak�lmamas� gerekti�ine, çocuklar�n ve hamile kad�nlar�n 
aynaya bakmalar�n�n do�ru olmad��� inanc� çok yayg�nd�r. K�r�k aynaya bak�lmayaca�� gibi 
k�r�k aynan�n bulundurulmas� da uygun bulunmaz. Ayr�ca anaya bak�larak fal aç�ld���na dair 
tespitler de vard�r. Rüyada ayna parlak gelecek olarak alg�lan�r. Bir çok yerde mesela 
Karapapahlarda ayna insan ismi olarak da geçer. Do�u Karadenizde nazarl�klara ayna 
konuldu�u da olur.  (      ) 
 
 Bingöl’de ya�amakta olan gece t�rnak kesilmeyece�i e�i�e oturulmayaca��, çocu�un 
üzerinden atlan�lmayaca��, bir defa atlan�lm�� ise tekrar bir defa daha atlanmas� gerekti�i aksi 
halde çocu�un boyunun k�sa kalaca�� inanc� Türk kültür co�rafyas�nda birlikte ya�an�lan 
halklarda ortak olan inançlardand�r. Keza bü�ü  Bingöl’de uygulanan bütün tür ve alanlar� ile 
kültür co�rafyam�z�n sair kesimlerin de aynen görülmektedir. �p ba�lamak, saç k�l�ndan 
yararlanmak, bü�ülü elma türü bir �eyler yedirmek ayetleri ters okumak, damad� gerdek 
gecesi ba�lamak gibi uygulamalar da ortak kültürün Bingöl’deki tezahürleridirler. Keza fal ile 
ilgili inanç ve uygulamalar da tamamen mü�terektir. Büyünün ortadan kald�r�lmalar� 
yöntemleri de hayvan kafas�,  efsun, nefes,  muska gibi uygulana gelen inançlard�r. 
Ziyaretlerle ilgili inançlarda da  kültür co�rafyas�n�n sair kesimleri itibariyle bir fark yoktur 
Bingöl’de de çaput ba�lama ve ta� yap��t�rma uygulamalar� vard�r. 
 
 Bingöl halk inançlar�na göre camide y�kanan ölünün ruhu camide kal�r, cami bo� iken 
içinde kötü ruhlar bar�namaz. Yeminlerin büyük bir k�sm� cami üzerine yap�l�r. Camiye kötü 
niyetle girenin sonu kötü olur.u tespitlerden cami üzerine yemin edilmesi bizim için yenidir. 
Cinlerle ilgili Bingöl’deki inançlara göre cinlerin de iyisi kötüsü, bilgilisi cahili, inançl�s�- 
inançs�z�n�n oldu�u inanc� vard�r. Cinler dere a��zlar�nda, çat� altlar�nda, dar yerlerde, 
ku�burnu bitkisinin oldu�u yerlerde, mezarl�klarda, harabe olmu� yap�larda hayvanlar� 
bulunduklar� bo� arazilerde bulunurlar Cin çarpmalar� ilkbaharda daha çok rastlan�lmaktad�r. 
�lkbaharda taze çay�r�n üzerine oturan� cin çarpaca�� inanc� vard�r. Cinler çarpt�klar� 
insanlar�n çarpan cinin ismini söylemesini istemezler, hortum biçimindeki toz bulutunun cin 
dü�ünü oldu�una inan�l�r, cinlerin çarpmas�ndan hamile ve yeni do�um yapm�� kad�nlar�n 
korunmas� için yanlar�nda demir parças� bulundurulur. Gelinin cehizini  cinlerden korumak 
için gelin bohças�na demir parças� konulur. Cinin çarpt��� yerlerden birisi de kap� e�ikleridir., 
e�ikte oturan� da çarparlar. (   ) 
 
 Bu tespitler daha ziyade bu konuda bilinenleri zenginle�tirme özelliklidirler,. Taze 
çay�rda oturanlar� cinin çarpmas�, gelin bohças�ndan gelinin cehiz çalmas�, cin çarpmalar�n�n 
ilk baharda daha yo�un olmas�, hortumun cin dü�ünü olmas�, bizim için yeni tespitlerdir. Biz 
cinleri insanlar gibi çalg�l� dü�ünler yapt�klar�n�, bunun için belirli alanlar� ve geceyi seçmi� 
olmalar� çok kimsenin bu dü�ünlere kat�l�p çok sonra ters bacaklar�yla cinleri görünce korku 
ile kaç��t�klar�n� veya bir vesile besmele getirince cinlerin kay�p olduklar� tesbit etmi�tik.(   ) 
 
 “Gökku�a�� alt�ndan geçen ki�inin cinsiyet de�i�ikli�ine u�rayaca��na , ölece�ine, tüm 
dileklerinin kabul olaca��na cennete gidece�ine  inan�l�r, ona ula��lamayaca��na gökku�a��n�n 
ucunda bir küp alt�n�n oldu�una, gökku�a��n� gören kimsenin laf�n�n gerçekle�ece�ine, ucu 
suda ise ya�murun ya�aca��na, karada ise ya�murun ya�mayaca��na, gökku�a��n�n ç�kmas� 
ile ya�murun duraca��na inan�l�r. Gökku�a�� Hz. Fatma’n�n Ku�a�� olarak alg�lan�r, bulutun 
üstünden yans�yan Allah’�n nuru oldu�u kabul edilir. Kimi yörelerde “Ey��k ve Fat�k” olarak 
nitelendirilir.(  ) 



 
 Gökku�a�� ile ilgili inançlar daha farkl� varyantlar� ile birlikte Türk kültür 
co�rafyas�nda ya�amaktad�r. Ancak ya�mur ile ilgili ba�lant�s�na dair olan inançlar ile küp 
alt�n boyutu bizim için yeni olmu�tur. 
 
 Bingöl’de dü�en sabunun dik gelmesi, hamurun parçalar halinde s�çramas� , çay 
barda��nda dem parças�n�n kalmas� misafir gelece�i �eklinde yorumlan�r ki, bu inançlar çok 
yayg�nd�r. Anadolu’nun sair kesimlerinde küçük çocu�un bacaklar�n�n aras�ndan geriye 
bakmas� da misafir gelece�i �eklinde yorumlan�r. Halk inançlar�nda k                        
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 Kötü rüya gören fakire sadaka niyetine sabun verir, sabun elden ele verilmez veya elin 
tersi ile verilir, büyünün bozulmas� için akar suya sabun at�l�r. Umumi yerlerde �ehir 
banyolar�ndan artan sabun geri getirilmez, rüyada sabun görmek ac� i�areti olarak yorumlan�r 
 
 Çal/follu�una yumurtlamayan tavu�un uyar�lmak üzere k�ç�na tuz sürülür, böylece 
art�k follu�una yumurtlayaca��na inan�l�r.Tavu�un horoz gibi ötmesi u�ursuzluk say�l�rken, 
kimin evinin önünde öter ise o eve u�ursuzluk gelece�ine inan�l�r ve sahibi taraf�ndan orada 
kesilir. Baz� yörelerde öten tavu�un eti yenilmez, kara tavu�un ötü�ü hastan�n ölece�i ve ak 
tavu�un ötü�ü ise sa�l���na kavu�aca�� �eklinde yorumlan�r. Keza köpe�in kurt gibi ulumas�, 
suyun bulan�k akmas�, Ölüm ku�u/Bayku�’un ötmesi ölüm habercisi olarak alg�lan�r. Kara 
köpek beslenmez, kargan�n ötü�ü yeni bir habere i�arettir. Karga öttü�ü zaman “kele xer” 
denir. Ellerin gö�üste çapraz ba�lanmas� da u�ursuzluk sebebi say�l�r. U�ursuzluk mesaj� 
veren olaylarda “Hay�r haber” veya “Hay�r olur �n�allah” denilmesi çok yayg�nd�r. 
 
 Bingöl halk inançlar�ndan yap�lm�� bu tespitlerin büyük ço�unlu�u Anadolu genelinde 





yumurtay� duvara çalarak k�rmas� istenir. Gelinin kuca��na bereket ve bol erkek çocuk 
temennisi ile erkek çocuk verilmesi uygulamas�na burada da rastlan�r. 
 
 Bingöl halk inançlar�nda çocuk sahibi olunabilmesi için ziyaretlere, �eyhlere ve 
seyyitlere gitme inanç ve uygulamas� vard�r. Hamile han�m�n do�aca�� çocu�un cinsiyetine 
tahmin için baz� inançlar vard�r. Göbe�i yuvarlak ve büyük ise do�acak çocuk erkek sivri ve 
büyükse k�z olur. Çene k�sm� etli olan küçük ba� hayvan kafas� k�z çocu�a i�aret eder. 
Midesinde yanma olan anne erkek çocuk do�urur. Ba��na k�z at�lan hamile kad�n kar�n ve 
baca��n� ka��r ise do�acak çocuk k�z olur. Erkek do�uracak annenin sesi kal�nla��r. Dü�ük 
yapan anneler için “Tas �ndirilir” �p ba�lat�l�r ipi imam zade ba�lamal�d�r. Göbek ba�� 
makasla kesilir ve makas 3 gün boyunca yata��n dibine konur kesilen uç ip ile ba�lan�r, artan 
ip yak�l�r külü ba�a sürülür. Göbek parças� hayvan sürüsünün içine at�l�r ise aile çok çocuklu 
olur. Çocu�un  zeki olmas� için parça zeki birisinin ayaklar�n�n alt�na at�l�r. Bazen da iyi bir 
meslek sahibi olmas� isteniyor ise parça o �ahs�n aya��n�n alt�na at�l�r Bu ba�� saklayanlar da 
olur bu ba�� kesenlere “göbek nenesi” denir. Bu arada ba�� suya atan veya topra�a gömenler 
de olur. 
 
 Bingöl’de çocu�u olmayan kad�nlar hamile kad�nlarla hastal��� ona da geçece�i için 
görü�türülmek istenilmez. Çocu�u ya�amayan kad�nlar için k�rk akrabadan toplanan para ile 
elbise al�n�r, çocu�a ya�amas� için bu elbise giydirilir. Hacca ve kutsal yerlere gönderilmi� 
elbiselerin hikmetine inan�l�r. Hacdan getirilmi� boncuklardan kolye yap�l�r ilkin annesinin 
sonra çocu�un boynuna tak�l�r 
 
  
 
 Türk kültür co�rafyas�n�n sair yerlerinde de rastlan�lan Bingöl halk inançlar�ndan 
dü�erlerine örnekler; Baz� yörelerde kula�� denilen çocu�un kulak deli�inden  kara köpe�in 
k�l� geçirilir, 7 y�l üst üste kurban kesilir, çocuk erkek ise 7 y�l saç� kesilmez ayr�ca 7 
Mehmet’ten birer parça bez al�n�r birbirlerine eklenir giysi haz�rlan�r 7 y�l çocu�a giydirilir. 7 
y�l boyunca çocu�un saç�n� ailesi kesmez saç ba�kalar�na kestirilir. Ba�ka bir uygulamada da 
7 Mehmet’ten para toplan�l�r bu para ile delinen kula�a gümü� küpe tak�l�r. Ad� Mehmet olan 
7 ki�iden birer çivi al�n�r bunlar bir horozla birlikte hocaya götürülür, horoz kesilerek kan� 
çivilere sürülür bunlar demirciye ezdirilip bilezik haline sokulur ve 7 y�l boyunca çocu�un 
koluna tak�l�r 
 
 Çocuklara Peygamber ismi, güzel isimler, 12 imam�n isimleri, Dede isimleri  konulur 
son zamanlarda Kürtce ve Zazaca isimler koyulmas� yo�unla�m��t�r. Çocuklara daimi 
isimlerinden evvel “Göbek Ad�” olarak Fatma Muhammed gibi dini isimlerin verilmesine 
rastlan�l�r Kanaatimize göre dini isimlerin konulmas� kültür cografyam�z�n harçlar�ndand�r. 
Etnik kökenleri isimlerin seçilmeleri kültürel ortakl�kta çözülmelere yol açabilir. Giderek 
kültürde �övenizm ba�lar ki bize göre sayg�n bir geli�me say�lmaz Zazaca ve kürtce isimler de 
konulmal�d�r. Bu isimler Zaza ve kürt olmayanlarca da payla��lmal�d�r. Geçmi�te Zaza ve 
Kürt olmayanlarca bu kesimlerden isimler konulmam�� ise bize göre hatal�d�r ve kültür 
�ovenizmi yap�lm��t�r. Türklük bir �rk�n veya kavmin de�il birlikte ya�ayan halklar�n ortak 
ürettikleri kültürün ad� ise ki bize göre öyledir, kültürde de taraflar birbirlerini öteki durumuna 
sokmamal�d�rlar. Türk kültür milliyetçili�i bize göre a�iret kültür savunuculu�u  de�ildir 
 
 Çocu�un babas�, kendi baba ve annesinin yan�nda çocu�unu kuca��na almaz Edebe 
ayk�r� bulunur. Çocuk görme gelene�inde de farkl�l�klar görülür. Çocuk yatmakta olan 
annenin üzerine üç defa b�rak�l�p al�n�r. Anne sütünü içtikten sonra  anne “En büyük 



Allah’t�r” der ve daha sonra çocuk yata�a al�n�r. Bu uygulama farkl� �ekilleri ile di�er 
yörelerimizde de görülür. Bazen be�i�in bir taraf�ndan bebek öteki taraf�na 3 defa el 
de�i�tirilir. Bazen çok çocuklu bir anneye bebek üç defa sat�l�r gibi yap�l�r. Bütün bunlardan 
amaç görünmeyen kötülüklerden bebe�i korumakt�r. Bu arada bebek be�i�ine besmelesiz 
konulmaz veya bebe�in be�i�i be�ik bo� iken sallan�lmaz. Bu benzeri inançlar ayn� ayn� 
bütünün parçalar�d�r. Kara iyeleri kand�rmaya ve böylece bebe�i korumaya yönelik 
uygulamalard�r. Bingöl’de, K�rk� ç�kmam�� anne ve çocu�u zorunluluk yok ise e�ikten 
d��ar�ya ç�kar�lmaz D��ar�ya ç�kar�lma mecburiyeti var ise çocu�un kunda��na demir veya 
ekmek parças� konulur. Do�um yapm�� kad�nlar�n k�rklar�n� kar��mamas� için özen gösterilir. 
Çocu�un k�rk� ç�kar�lmadan  e�ikten d��ar�ya ate� de ç�kar�lmaz aksi halde çocu�un 
ate�lenece�ine inan�l�r. Yar� k�rk� ve k�rk� ç�kar�l�rken yabanc�n�n görmemesine dikkat edilir 
 
 K�rklama i�lemi de farkl� yap�l�r k�rklama suyu haz�rland�ktan sonra kad�n�n birisi 
tespih çeker ve her tespihte �hlas süresini okur sonra bu tespih k�rklama suyuna bat�r�l�r ve bu 
su çocu�un ba��na dökülür k�rklamadan artan su, temiz bir yere, bö�ürtlen veya ku�burnu 
a�ac�n�n dibine dökülür. 
 
 Ba�ka bir k�rklama uygulamas�nda, k�rk bu�day tanesi seçilir k�rklama suyuna at�l�r ve 
k�rklama bu su ile yap�l�r, bu�day taneleri k�rk kar��mas�n diye gömülür. Arta kalan su 
topra�a dökülür, bu su ba�ka bir su ile kar���r ise  bebe�in ba�kas�na benzeyece�ine inan�l�r. 
Baz� yörelerde bebek iyi temizlensin diye le�en üzerinde y�kan�r Bingöl’deki bu uygulamada 
yer alan bu�day tanelerini yerini bölgelere göre, f�nd�k taneleri, veya fasulye taneleri de al�r. 
K�rk suyuna, kurban gözü veya kurt gözü de konuldu�u olur. 
 
 Do�du�u günden itibaren her gün bebe�in üzerine önce süzgeç tutulur ve k�rk ka��k su 
dökülür, sonra banyo yapt�r�l�r. K�rk gün bitince çocu�un ba��na tekrar süzgeç tutulur ve k�rk 
ka��k su dökülür, mum yak�larak çocu�un y�kand��� le�ene damlat�l�r. Kimi yerlerde çocu�un 
k�rk� ç�k�ncaya kadar be�i�inin yan�na ekmek süpürge ve bir tas su  b�rak�l�r. 
 
 K�rklamada ba�ar�l� olunmam�� ise çocuk geli�mez. Bu taktirde, çocuk tan�nmayan bir 
mezara b�rak�l�r, çocuk a�larsa k�rklamada aksakl�k giderilmi� oldu�una a�lamaz ise 
ölece�ine inan�l�r. 
 
 Bingöl’de Karasu’nun tespitlerine göre, di� ç�karma uygulamalar� farkl�d�r. Çocu�un 
di� ç�karmakta oldu�unu ilk gören ona hediye al�r, ufak bir tören yap�l�r, buna “Hedik 
Dökme” denir Bunun için dövme ve nohut pi�irilir, ortaya serilen sofra bezinin üzerine 
makas, tarak, alt�n, Kur’an- Kerim ayna, kitap gibi �eyler konulur. Çocu�un ba��na birkaç 
tane hedik b�rak�l�r bu hedikleri di�leri sa�lam ve düzgün olan birisi yer, böylece çocu�un 
di�lerinin sa�lam ve düzgün olaca��na inan�l�r. 
 
 Anne çocu�unu banyo yapt�rmadan evvel elini haz�rlanan suya sokar ve “bebe�in k�rk� 
bebe�e, y�lan�n k�rk� y�lana, kertenkelenin k�rk� kertenkeleye, hayvanlar�n k�rk� hayvanlara” 
der Bununla amaç ayn� k�r gün içerisinde do�um yapan kad�n ve hayvanlar�n k�rklar�n�n 
kar��mas�n� önlemektir.. 
 
 Sak�zla ilgili inançlar da tamamen ortakl�klar içerir, sak�z çi�nemek, bayanlar 
taraf�ndan sak�z�n çiynenmesi, ak�amdan sonra çi�nenmesi, Cuma günü çi�nenmesi uygun 
bulunmaz hamile kad�n�n sak�z çi�nemesi halinde bebeyinin salyal� olaca��na inan�l�r 
 



 Herkesi yoldan ç�karabilece�ine inan�lan �eytandan korunmak istenir. “p� ��or 
�eytun”denir. Bu ve benzeri inançlar�n Türk kültürlü halklarda ortak olmas� çok do�ald�r. Zira 
bu co�rafyan�n eski ve mevcut dinlerini birlikte payla�m��lar ve kom�u dinlerle birlikte temas 
kurmu�lard�r. Biz tespitlerimizle ta��maya çal��t���m�z inançlar� terim ve de�imleri ile de 
ta��maya çal���yoruz.. Böylece inkara sapmadan, yok saymadan, sadece ya�ayan halk 
kültürlerinden birisine üstünlük ve öncelik vermeden  çe�itlili�in tümü ile ya�amas�n� 
amaçl�yoruz. Halk kültürümüzün daha s�k� tan�� olmas�n� amaçl�yoruz. Bize göre ayr�l�klar�n 
azalt�lmalar� ayn�l�klar�n art�r�lmalar� birlikte ya�amay� daha kolay k�lacakt�r. Ancak 
deyimlerin ortak Türkçe’ye aktar�lmalar�nda K�rmanca bilgimiz yetmeyebiliyor. “Lanet kör 
�eytana” türünden deyimler ve �eytan�n �errinden korunmak iste�i cografyam�z�n sair 
kesimlerinde de görülmektedir 
 
 Bingölde yazar�n da belirtti�i gibi, “Hastal�k, ölüm, mezar ve a��t gelene�inin ve 

inan�� biçimlerinin  yerelli�i göze çarpar” bize göre halk kültürünün de versiyonlar�n� olmas� 

do�ald�r. Do�al olmayan bu farkl�l�klar�n kültür ayr�l���na dayal� ihtilaflara 

dönü�türülmesidir.Ölece�ine kanaat getiren hastan�n üzerine Kuran’� Kerim okunur Böylece 

hastan�n üzerine rahmet ya�aca��na, günahlar�ndan ar�naca��na, �aytandan uzak tutulaca��na 

inan�l�r. Sa� el i�aret parma�� aç�k kalacak �ekilde di�er parmaklar� kapat�l�r.Süreklü kelimeyi 

tevhit kendisine tekrarlat�l�r. Ölen �ahs�n y�kanmas�nda vasiyeti dikkate al�n�r ve y�kayan 

sürekli “gufraneke ya rahman” der. Mezar kaz�m� s�ras�nda hay�r sahiplerince ekmek helva ve 

mevsimlik meyve ikram edilir. Ölünün yerine getiremedi�i ibadetleri için �skat� verilir ve 

70.000 defa kelimeyi tevhit çekilir. Baz� yerlerde ölü evinde yemek pi�irilmez iken baz� 

evlerde pi�irilir Ölünün k�rk� ç�kt�ktan sonra ölünün Hayri için verilen yemekte ekmek ve 

helva verilir. Ölüm helva ve dü�ün pilav ile simgelenir Ayr�ca ölü yeme�ine gelmeyenlerin 

evlerine yemek de gönderilir. Acaba bu bir nevi helal�k almam�? Ecel gelince koç 

boynuzunda saklanman�n bile faydas� yoktur, topraktan geldik topra�a gidece�iz inanc� ile 

mevta bekletilmeden defnedilir.Her per�embeyi cumaya ba�layan gecede verilen ölü 

yeme�ine “�ume merdu” denilir. Ölünün y�kanmas�ndan artan su ile  ölünün giysilerinin 

y�kand��� da olur. Bir k�s�m elbiseler fakire verilirken bir k�sm� da saklanabilir. Cenaze çocuk 

ise battaniyeye sar�larak, büyük ise tabuta konularak ta��n�r. Cenaze ta��yanlar 1-2 dakikada 

bir el de�i�tirirler Anadolu’nun baz� yerlerinde bu de�i�me i�lemi 7 ad�mda bir olur. 



Bingöl’de ölünün yumu�ak topraktan yap�lan yast�k vard�r belinin alt�na konulan yast��a da 

“bal��ma” denilir. Ba� ve ayak k�sm�na dikilen ta�lara da “bergueli” denir. Mezar�n etraf�na 

dizilen ta�lar�n Ak olmas� ölünün Salih amel sahibi oldu�u ile izah edilir. Telkin verilirken 

cemaat iki ad�m geri çekilmi� olmal�d�r.bayanlar erkek cemaatle birlikte mezara 

yakla�t�r�lmaz, onlar kenarda a��t yakarlar ve daha sonra mezar�n yan�na gelirler. Ölü sahibine 

mezar kazd�r�lmaz zira o hal biran evvel kurtulmak istiyoruz anlam�na gelir. Bulu� ça��na 

ermemi� çocuklar�n sorgusuz sualsiz cennete girece�ine inan�l�r. Anadolu’nun sair 

kesimlerinde de ya�ayan bu inanç, körpe ölülerin anne ve babalar�n� cennete ta��yacaklar� 

�eklinde anlat�l�r. 

 
 Mezarl��a girerken dua okunmas�, selam verilmesi, mezara bas�lmamas�, ziyaretlere 
gömülme iste�i, kutsal topraklarda ölme arzusu halk inanç kültürümüzün ortakl�klar�ndand�r. 
Bingöl’de ak�amlar� mezarl�kta  fatiha okunmayaca�� inanc� vard�r ki bizim için yeni bir 
tespittir. Bingöl’de fatiha için mezar�n ba� k�sm�nda okunurken bu uygulama  Anadolu’nun  
baz� yörelerinde bazen de�i�ebilmektedir. 
 
 Do�an Karasu’nun tesbitlerine göre bayramda ölenlerin ruhuna yoksullara para verilir, 
mezar ziyaretlerinde orada kimse yoksa mezarlara para b�rak�l�r. Cuma günleri mezar ziyareti 
yap�l�r. Kimi yörelerde  Cuma günü sala okunmadan önce mezara gidilir, ba� ucundan 
ba�layarak mezar�n sol taraf�ndan ayaklar�na do�ru üç defa mezar�n etraf�nda döndükten 
sonra, mezar�n ayak ta�� alt�nda oturularak yasin okunur veya dua edilir. Mezar ayak ta��  
öpülür ve mevtan�n ziyaretçi�i gördü�üne inan�l�r Ölüye her �eyin ayan oldu�u inanc� vard�r. 
Bu tesbit bizim tavaf konulu çal��mam�za yukar�da da belirtildi�i  zenginlik katm��t�r. 
 
 Bingöl’de, “yas tutma gelene�i yöreden yöreye bir tak�m farkl�l�klar 
göstermektedir.Erkekler taziye boyunca sakallar�n� kesmezlerken, a��tlar� kad�nlar yakarlar 
��k elbiseler giyilmez yas 40. gün kalkar. Ölüme müteakip ilk bayram “Kara Bayram” olarak 
bilinir. A��tlara co�ku katan özel a�lat�c� kad�nlar vard�r.Ba�kalar� için söylenilen a��tlarda, 
öç alma kin ve beddua temalar� a��r basar. Taziyeye gelenler ölünün yerini alacak olana 
nasihatlerde bulunurlar Taziyeye çay �eker gibi �eylerle gelinir taziyeye gelenlere çay ve 
�erbet ikram� yap�l�r. Geçmi�te evlerde kabul edilen taziyelerde �imdilerde bu maksat için 
kahve de kiralanmaktad�r.1.Bingöl Sempozyumu’nda Abdurrahman Ensari’nin verdi�i 
“Bingöl’de Taziye Gelene�i” isimli bildiri de kahve  kiralama konusuna ayr�nt�l� yer 
verilmi�tir. Biz Erbil’de camilerin yan�ndaki özel yap�lm�� taziye evlerine Güney 
Azerbaycan’da bu amaçla belediyeden kiralanm�� çad�rlara ve Özbekistan’da ise bu amaçla 
geçici olarak kullan�lan lokantalara �ahit olduk. Ensari bildirisinde, taziye evlerinin olu�maya 
ba�lad���n� taziyelerin bu özel evlerde kabul edilme�e ba�lad���n�, cemaatten evvel fatiha 
okundu�unu yemeklerin kom�ular taraf�ndan haz�rland���n�, meclisteki imamlardan ve 
�eydalardan birisinin ölünün ruhuna fatiha istemesinden sonra fatiha okunur , taziyeye 
gelenlere ev sahibi Allah hayr�n�z� kabul etsin der, son zamanlarda yap�lan bu özel binalarda 
sadece erkeklerin taziyesi kabul edilir, taziye kahvede kabul edilecek ise kahvehane 3 



kiralan�r. Ayr�ca Yenimahalle, Fatih gibi camilerin belirli katlar� veya bodrumlar� bu amaca 
hasredilmektedir. Bazen belediyeden caminin yan�ndaki özel yerler kiralanabilirken bazen da 
ölü sahibinin bahçesi bu amaçla kullan�lmaktad�r. Bingöl’de görülen bu uygulana 
Diyarbak�r’daki Bingöllülerce de uygulanmaktad�r. 
 
 Bingöl halk kültüründe inançlarla ilgili hususlar da vard�r. Bunlar Allah taraf�ndan 
yap�lm�� ilahi uyar�lar olarak alg�lan�r.Ç��lar�n da�l�k alandaki insan sesinden olu�tu�una 
inan�l�r. �im�e�in olu�mas� Ya�mur Mele�i’nin a�z�n�n di�er melekler taraf�ndan tutuldu�u 
için esi ç�kamayan mele�in sesi gök gürlemesi ve �im�e�in çakmas� �eklinde tezahür 
eder.Ay�n tutulmas� gökteki y�lanlar�n ay� yutmaya çal��mas� ile izah edilmektedir.Ay� 
kurtarmak için teneke ve davul çal�n�r, silah at�l�r ezan ve sala okunur 
 
 Ya�murun ya�acak olmas� yol etraf�ndaki topraklar�n kaymalar� ile anla��l�r. 
A�açlar�n erken çiçek açt��� y�llarda yaz�n s�cak ve kurak geceçe�ine inan�l�r. Küçük ba� 
hayvanlar�n doymayacakm�� gibi otlamalar� k�tl�k ve kurakl��a yorumlan�r. Sonbahara do�ru 
büyükba� hayvanlar�n  ne�eli kaç��malar� kar�n ya�aca��na dalalet eder.Domuzun çok oldu�u 
y�llar kar�n çok ya�aca��na ve k���n sert geçece�ine inan�l�r. E�ek ar�lar�n�n çok oldu�u çok 
oldu�u yaz mevsiminden sonra k���n sert geçece�ine inan�l�r Kedilerin toprakta 
y�kanmalar�ndan sonra dilleri ile yalanmalar� ya�mur ya�aca�� �eklinde yorumlan�r. 
 
 Bingöl’de da�lar�n öttü�ü inanc� vard�r. Bu ötü� yaylaya ç�k�� ve ini�te göçerlere uyar� 
�eklindedir. Dolu ya�d���nda demir parças� dolunun önüne at�l�r, doluya tutulan demir 
parças�n�n doluyu ya�mura dönü�türdü�üne inan�l�r.Do�an Karasu’nun eserinde Cemrelerle, 
Kara Çar�amba gibi nevruz dönemleri ile ilgili inanç yüklü bilgiler de vard�r 
 
 Bingöl halk inançlar� içerikli çal��malar�m�z�n bir arada olmas� ad�na bildiri metnimizi 
de yaz�m�za almaya karar verdik........       
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