
 1

 
KASTAMONU   HALK KÜLTÜRÜ  �Ç�NDE YATIR-Z�YARET �NANCI VE BU 

�NANÇ ÇERÇEVES�NDE �EYH  �ABAN-I  VEL� ETRAFINDA OLU�TURULAN 
EFSANELER 

 
                                                                                                                      *Yard.Doç.Dr. Zekiye ÇA�IMLAR 

 
 �smi üzerinde bile çe�itli efsaneler olu�turulan Kastamonu’nun, bugün kesin olarak 
isminin  nereden ald��� bilinmemektedir. �ehrin ad�n�n Bizans hanedanlar�ndan Komnenoslar 
taraf�ndan, burada yapt�r�lan kaleden ileri geldi�ini söyleyenler vard�r. Buna göre, Latince 
Komnenos Kalesi anlam�na gelen Kastra Komneni daha sonralar� Bizans dönemlerinde 
Kastamonia’ya,  Candaro�ullar� döneminde de Kastamoniya dönü�mü�tür. Bir ba�ka 
dü�ünceye  göre de M.Ö. 18. yüzy�lda  Gas’lar�n yurdu olmu� ve ad�n� da bu kavimden 
alm��t�r (Darkot,1940:400; �ah�n,2001:585; www.kastanonu-ilkontrol.gov.tr/Kastamonu.htm; 
www.karadenizfam.com/html/il_kastamonu). Halk aras�ndaki yayg�n inanca  göre ise, �ehir 
ad�n� Bizans tekfurunun k�z� ile ilgili anlat�lan efsaneden alm��t�r. �ehir Bizansl�lar�n 
elindeyken, Türk ak�nc�lar� �ehri ku�at�r ve aylar boyunca kaleyi ele geçirmek için mücadele 
ederler. Ama sonuç alamazlar. Türkler kaleyi alamayacaklar�n� dü�ünüp  ku�atmadan 
vazgeçece�i zaman, bir gece ak�nc� beyinin çad�r�na Bizans tekfurunun k�z�n�n dad�s� gelir 
“Yi�idim, Moni burçlardan sana a��k oldu, e�er gidersen ya�ayamaz. Onun için sana kalenin 
anahtar�n� gönderdi” der. Bunun üzerine Türkler kaleye yeniden sald�r�r ve kale dü�mek 
üzereyken tekfur k�z�n�n ihanetini ö�renir, onu k�rk arkada��yla beraber kaleden att�r�r. K�z 
burçlardan a�a�� dü�erken de “Kast�n neydi Moni?” diye ba��r�r. O  günden sonra bu cümle 
a��zdan a��za dola��rken Kastamonu’ya dönü�mü�,  bu da �ehrin ismi olmu�tur 
(Özen,2000:77)(K1, K6, K7, K8). 
 �smin kayna��n�n tespiti konusunda s�k�nt� ya�anmas�n�n nedeni, �ehrin ne klasik ilk 
ça�larda, ne de Orta Ça��n ilk yar�s�na kadar elde bulunan yaz�l� eserlerde söz edilmemi� 
olmas�ndand�r. Bununla birlikte �ehrin içinde bulunan kaya mezarlar� bu yörenin çok eski 
ça�lardan beri yerle�im yeri olarak kullan�ld���n� göstermektedir (Darkot,1940:400; 
�ahin,2001:585).  

Anadolu’ya Türklerin gelmeye ba�lamas�ndan sonra Dani�mentliler’e Anadolu 
Selçuklular�’na, Çobano�ullar�’na, Candaro�ullar�’na, Osmanl� �mparatorlu�u’na topraklar�n� 
açan yöre, Fatih Sultan Mehmet zaman�ndan (1460) itibaren kesintisiz olarak Osmanl� 
topraklar�na ba�lanm�� ve sonra istila ya�amam��t�r. Kurtulu� Sava��’nda da i�gal görmemekle 
birlikte, ba�ta Konya, Ankara’dan sonra en çok �ehit veren 3. ilimiz olmu�tur. Yöre halk� 
i�gale tepki göstermi�, burada pek çok miting düzenlenmi�tir. Milli mücadelede gösterdi�i 
yararl�l�ktan dolay� �nebolu’da Kay�kç�lar Loncas� �stiklal Madalyas� ile ödüllendirilmi�tir 
(Darkot,1940:400; �ahin,2001:400; www.kastamonu-ilkonuntrol.gov.tr/kastamonu.htm).    

Tarihsel geçmi�i zengin olan bu �ehir, 21. yüzy�lda bile tarihsel dokusunu koruyarak, 
günlük ya�am�n� geçmi� ve gelecekle birle�tirerek sürdürmektedir. Evliyalar  �ehri olarak da 
bilinen Kastamonu, geçmi�in izleriyle o kadar dolu bir �ehirdir ki, girdi�iniz her sokak birden 
çok evliyan�n türbesine ev sahipli�i yapmaktad�r. Bu nedenle de �ehir, evliyalar� ve bunlar 
üzerine anlat�lan efsaneleri ile ölümü korkulacak bir olay olarak ya�amamaktad�r . Aksine, 
evliyalara gösterdi�i de�erle, ölümü de hayat�n bir parças� olarak  kabul etmekte, bu nedenle 
de evliyalar �ehri olma s�fat�n� hak etti�ini göstermektedir. Çal��ma yeri olarak da 
Kastamonu’nun seçilmesi evliyalara ait türbelerin say�s�n�n fazlal��� ve bundan yola ç�karak 
verilen de�erin,  bunlarla ba�lant�l� yat�r-ziyaret pratikleri ile inançlar�n�n nas�l oldu�unun 
tespit edilebilecek oldu�unun dü�ünülmesindendir.  

 Evliya kelimesi Arapça’daki “yak�nla�mak, dost olmak” anlam�na gelen “veli” 
kelimesinin ço�uludur. Arapça bir kelime oldu�u için veli, �slâm ülkelerinde ortak olarak 
kullan�lmaktad�r. Anadolu’da velinin ço�ulu olan evliya kelimesi daha yayg�n olmakta ve 
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ço�unlukla tekil anlamda kullan�lmaktad�r (Devellio�lu,1962:1376; Ocak,1984:3; 
Ça��mlar,1994:27). Velilerin ya�arken gösterdikleri inan�lan kerametleri gibi, ölümlerinden 
sonra da kerametlerinin devam edilece�ine, insanlara maddi ya da manevi olarak yard�mc� 
olaca��na inan�lmaktad�r. Veli inanc� bu kadar yayg�n olmakla birlikte, ya�arken her veli 
kabul edilen, ölümünden sonra veli olma inanc�n�n süreklili�ini koruyamam��t�r. Velinin 
isminin büyüklü�ü ve süreklilik göstermesi ya�arken gösterdi�i kerametlerin büyüklü�ü ile  
orant�l�d�r. Baz� velilerin isimleri zaman içinde ya�arl�l���n� korusa da kendi yöresiyle s�n�rl� 
kalabilmektedir. Baz� velilerin isimleri ise hem zamanlar� a��p yüzlerce y�l ya�arl�l���n� 
korudu�u gibi, geni� bir co�rafyada da bu isim bilinebilmektedir. Bu nedenle ismi yöresinde 
bilinen veliler “Mahalli”, geni� co�rafyada bilinen veliler de “Genel” veliler olarak 
isimlendirilmektedirler (Ça��mlar,1994:34; Ocak,1984:13-14). Kastamonu yöresinde yap�lan 
ara�t�rmada tespit edilen türbelerde yatan evliyalar�n büyük bir k�sm� mahalli veli iken, �eyh 
�aban-� Veli, Benli Sultan,  A��kl� Sultan, Müfessir Alaeddin Hazretleri’nin isimleri 
yörelerinin d���na da ç�km�� genel veli özelli�indedirler. �eyh �aban-� Veli, Anadolu’nun 
“Evtâd-� erbaas�”(Dört direk) s� olarak kabul edilen  Mevlana, Hac� Bekta�-� Veli, Hac� 
Bayram ile birlikte dördüncü büyük evliyas� oldu�una inan�ld���ndan 
(Duran:www.hbektas.gazi.edu.tr/ozduran.htm), geni� bir co�rafyada yayg�n bir ünü vard�r. 
Bunun yan�nda kitle ileti�im araçlar�n�n yayg�nl��� ile velinin gösterdi�ine inan�lan 
kerametlerin bas�na yans�mas�yla ���k saçan türbe olarak tan�nan Müfessir Alaeddin Hazretleri 
Türbesi ile, geçirdi�i yang�na ra�men bozulmadan sadece siyahla�an bedenin ayak ucu cam 
bir sanduka içinde görülebilen A��kl� Sultan’�n türbesi de, geni� kitleler taraf�ndan 
bilinmektedir. Yörede kimilerinin �eyh �aban-� Veli’nin karde�i, kimilerinin ise yak�n dostu 
olarak inand��� Benli Sultan ise �eyh �aban-� Veli’den sonra en çok bilinen, kerametine en 
çok inan�lan velidir.  

Yöre ile ilgili yap�lan yaz�l� kaynak ve alan ara�t�rmas�nda çok say�da türbe tespit 
edilmi�tir. Seyyid  Sünnetî Efendi, Abdal Hasan, Abdurrezzak Efendi, Abdulgafur Efendi, 
Abid Çelebi, Ahi �orve, Ali Asgar Efendi, A��kl� Sultan, Bayrakl� Dede, Bekta�o�lu 
Safiyüddin Efendi, Benli Sultan, Cecelizâde �brahim Nurettin Efendi, Cününi Baba, Çevkâni 
Efendi, Daî Sultan, Day� Sultan, Deli E�ref, Deveci Sultan, Geyikli Sultan, Gümü�lü Sultan, 
�eyh Ahmed Siyahî, Halife Sultan, Hamza Baba, Haraço�lu, Hasan Ünsî Hazretleri, Halil  
Bin Kas�m , �sa Dede Efendi, �shak Bey, Kalender Dede Efendi, Kaysü’l  Hamedânî Asgar  
Hazretleri, Kesikba�, Kiri�çi  Hoca  Mehmet  Efendi, K�z Evliya, Maden Dede, Mecit  Efendi, 
Mehmet   Feyzi   Efendi, Mehmet  Zühtü   Efendi, Menfi  Hoca, Molla Said   Efendi, Musa 
Fakih Efendi, Müfessir Alâeddin Hazretleri, Ömerü’l    Fuadî Efendi, Nevruz Sultan, Samur 
Dede, S�rtl� Hoca, Sükûtî Sultan, �eyh Abdurrahman Fendi , �eyh Hac� Dede, �eyh Haf�z 
Mehmed  Efendi, �eyh Haf�z Mustafa  Efendi, �eyh   Hayrettin  Efendi, �eyh  �brahim  
Efendi, �eyh �brahim �evki Efendi, �eyh   Mehmed   Efendi (Sacayakl� Sultan), �eyh 
Muhiddin Efendi, �eyh Mustafa (Resulzade) Efendi, �eyh Mustafa Efendi, �eyh Mustafa 
Efendi(Kara �eyh), Piskürizâde �eyh Mustafa Efendi, �eyh Nasuh  Efendi, �eyh Osman 
Efendi, �eyh Said     Efendi, �eyh  Seyyid Ahmed Hicabî Efendi, Y�lanl� Dergah� ve 
Abdülfettah-� Veli, Zileli �eyh Abdurrahman Efendi (Zengin,2003:64), Hatun Sultan, Atabey 
Gazi, Karanl�k Evliya, �eyh Hüsamettin Hazretleri,  Abdal Hasan, �smail Bey, Adil Bey 
(�nanç Turizmi Gezi Rehberi), Muzaffereddin Gazi, �eyh Ahmed, Vehbi Gazi, Ahi Ali Baba, 
Cemalettin  Efendi ve Karga� Sultan, Harmanka��, �bn-i Neccar, Mehmet Bey, Selçuk Han�m, 
Süleyman Bey, Süleyman Pa�a ve �brahim Bey, Abdülcebbar, Cebrail Efendi, Dede Sultan, 
Ferra� Sultan, Göbelekzâdeler ,  Hayran Efendi, Karaba�-� Veli, Kara Mustafa Pa�a, Seyfi 
Dede, Tarakl� Sultan, Topçuo�lu, Ahmet Mahir Efendi, Mehmet Fevzi Efendi, Muhammed 
�hsan Efendi (Çiftçi,2000:169-253). Yüzlerce y�ll�k tarihsel süreç içinde Kastamonu, yukar�da 
isimleri geçen ya da geçemeyen say�s�z evliyaya,  din büyü�üne ev sahipli�i yapm�� ve halen 
de yapmaya devam etmektedir. Hemen hepsi “makam” olmay�p, “türbe” özelli�inde olan bu 
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say�s�z ziyaret yerlerinin ve burada yatan velilerin hakk�nda  ayn� oranda da say�s�z efsane  
anlat�lmaktad�r.  Bu efsanelerden verece�imiz örnekler, Kastamonu yöresinde geçmi�te de 
günümüzde de  türbe ve veli kavram�n�n ne kadar önemli oldu�unu gösterecektir. Ara�t�rma 
Kastamonu yöresindeki yat�r-ziyaret inanc� ve bunlara ba�l� pratikleri inceleme esas�na 
dayand��� ve  yörenin türbe inanc� ile  pratiklerinin genel özelliklerini tespit etmeye yönelik  
oldu�u  için, çal��man�n ana temas� olan �eyh �aban-� Veli hakk�nda anlat�lan efsaneler ile 
Kastamonu’da ismi daha çok bilinen, daha çok ziyaret edilen ve hakk�nda dolay�s�yla daha 
çok efsane anlat�lan  velilerden örnek efsaneler ve bu türbelerde yap�lan pratikler seçilmi�tir. 
Hakk�nda efsane derlenen veli dolay�s�yla türbe say�s�n�n çok olmas�na yöre hakk�nda genel 
bilgi verebilmesi aç�s�ndan çok olmas�na dikkat edilmi�tir. 

Türbesi Ta�köprü ilçesinde bulunan Abdal Hasan ile ilgili anlat�lan efsanelere göre, 
zaman�nda Sultan Beyaz�t’�n bir k�z çocu�u olur ve bu k�z 20 ya��na kadar hiç konu�maz. 
K�z�n�n derdine deva bulamayan sultan, çevresindekilerin tavsiyesi üzerine k�z�n� adamlar�na 
teslim ederek Kastamonu’daki Abdal  Hasan’a gönderir. Daha kafile köye gelmeden Abdal 
Hasan olaylar kendine malum oldu�u için, kafileyi köyün giri�inde kar��lar. “K�z�m 
konu�”der. K�z ise “Selametü’l-insan, fi h�fz�’l-lisan” (�nsan�n selameti dilini tutmas�ndad�r) 
der. O günden sonra konu�maya ba�layan sultan�n k�z� köyden ayr�lmayarak oraya yerle�ir 
(Zengin,2003:81),(K1, K2, K3, K4). Abdal Hasan ile ilgili anlat�lan bir di�er efsaneye göre, 
Abdal Hasan’n�n ya�ad��� köyün halk� oldukça fakirdir. Bir gece köye h�rs�zlar gelerek, tek 
bir kuzusu olan bir adam�n kuzusunu çalarlar. Çald�klar� bu kuzuyu kesip, köye yak�n bir 
ma�arada pi�irip yemeye ba�larlar. O s�rada ma�araya üstü ba�� peri�an bir adam gelir, 
kendisinin de k�zaran kuzudan dan yiyip yiyemeyece�ini sorar. H�rs�zlar onu da aralar�na al�p 
k�zarm�� kuzudan verirler. Yeme�e ba�lamadan, sonradan gelen ki�i yemek bitince �ükür 
duas� etmek istedi�ini, bunun için yemek yenirken kuzunun kemiklerini atmamalar�n� bir 
kenarda toplamalar�n� söyler. Yeme�in bitiminde, kuzunun sadece bir tarafta toplanm�� 
kemikleri kalm��t�r. Ma�araya sonradan gelip yeme�e kat�lan ki�i, �ükür duas� eder ve 
“Allah�m biz eksilttik sen yerine koy “ der. Birden kemikler canlan�p yeniden kuzu olur ve 
ma�aradan ç�karak do�ru köye  gider. Bütün bunlar� �a�k�nl�k ve korkuyla seyreden h�rs�zlar, 
bu ki�inin yörede ad� çok bilinen ermi�  Abdal Hasan oldu�unu anlarlar. Bunun üzerine 
h�rs�zl�k yapmamaya tövbe ederek, Abdal  Hasan’n�n elini öperek iyi insan olmaya söz  
verirler (Zengin,2003:81), (K1, K2, K4). Abdal Hasan’�n türbesinin biraz yukar�s�nda bir su 
vard�r. Bu suya “Asa Suyu” denmektedir ki bu isim, �eyh �aban-� Veli’nin türbesindeki su 
için de, Benli Sultan Türbesinin bahçesindeki su için de kullan�lmaktad�r. Abdal Hasan’�n  
türbesindeki suyun, cilt hastal�klar�na iyi geldi�i ve çe�itli rahats�zl�klar� olan ki�ilerin bu 
suyla y�kand�ktan sonra, rahats�zl�klar�ndan kurtulacaklar�na inan�lmaktad�r. Bunun yan�nda 
cinli oldu�una inan�lan, saral� olan, hamileyken çocu�unu dü�üren ya da çocu�u olmayan 
kad�nlar da bu türbeye gelerek dua etmekte ve k�sa zamanda dileklerinin gerçekle�ti�ine 
inan�lmaktad�r.  Sultan Beyaz�t’�n k�z�yla ilgili anlat�lan efsaneden yola ç�karak da 
konu�amayan çocuklara Asa Suyu’ndan içirerek k�sa zamanda konu�aca��na inan�lmaktad�r 
(Zengin,2003:82),(K1, K2). 

Hakk�nda en çok efsane anlat�lan evliyalardan birisi de A��kl� Sultan daha bilinen 
ad�yla Yan�k Evliya’d�r. �ehir merkezinde Püre Mahallesinde bulunan türbe haftan�n her günü 
halka aç�kt�r. Türbenin ortas�nda bulunan sandukada A��kl� Sultan yatmaktad�r 
(Çiftçi,2000:174). Sandukan�n ayak ucu aç�l�p evliyan�n ayak bile�ine kadar olan k�s�m yani 
a��k kemi�i göründü�ü için a��kl� sultan dendi�i rivayet edilmektedir. Yan�k evliya 
denmesinin nedeni ise türbenin bir  yang�n geçirip cesedin yanm�� olmas�ndand�r. Bugün 
ziyaretçilere gösterilen ayak k�sm� siyah yanm�� �ekildedir. Türbede yatan evliyan�n gerçek 
kimli�i hakk�nda tarihi kaynaklarda bilgi bulunmamakla birlikte türbenin civar�ndaki ki�iler 
Kastamonu Bizans�n topraklar�yken, Türk topraklar�na katmak isteyen ak�nc� 
komutanlar�ndan oldu�unu söylemektedirler (Özen,2000:79; Zengin,2003:82). Kastamonu’yu 



 4

fethettikten sonra  1116 da �ehit olan komutan�n cesedinin gömüldü�ü yer zamanla türbe 
�ekline getirilmi�tir denilmektedir. Bugün bile evliyan�n cesedinin bozulmam�� olmas� ile 
ilgili de müslüman �ehitlerin cesedinin bozulmayaca��, �ehit dü�tü�ü haliyle k�yamete kadar 
bedenin korunaca�� inanc�na ba�lanmaktad�r. Ayn� �ekilde Kuzkaya’da bulunan �eyh  
Mehmet Efendi (Sacayakl� Sultan)’nin de cesedinin bozulmadan korundu�una inan�lmaktad�r 
(K1). Bugün A��kl� Sultan türbesine Anadolu’nun çe�itli yerlerinden ziyaretçiler gelmektedir. 
Cesedin bozulmam�� olmas� ve belli bir k�sm�n�n da ziyaretçilere gösterilmesi ziyaretçi 
say�s�n� artt�rmaktad�r. Türbenin yan���  hakk�nda da kesin bir tarih bilinmemektedir. Bir 
rivayete göre Cumhuriyetin ilk y�llar�nda (Zengin,2003:100) bir rivayete göre ise Selçuklu 
döneminde türbe yanm��t�r (K5). Türbenin yanmas�yla ilgili anlat�lan efsanelerde tarihte 
ortakl�k olmamakla birlikte türbenin yan��� ile ilgili anlat�lan efsaneler birbirine benzerlik 
göstermektedir. Efsaneye göre kalbi temiz olmayan birisi gelerek türbede dua edip dilekte 
bulunmu�tur. Bu dilek ise ki�inin kalbinin kötülü�ü nedeniyle yerine gelmemi�tir. Bunun 
üzerine sinirlenen ki�i eline mum al�p türbeye gelmi� “Dile�im olsun diye benden bekledi�in 
bir mumsa i�te yak�yorum, e�er söylendi�i kadar büyük evliya olsayd�n dile�im olurdu” 
demi� yanan mumu türbede b�rak�p gitmi�tir. Bu nedenle de türbe de yang�n  ç�km��t�r. 
Yang�n�n yeni ç�kt��� anlarda dönemin Kastamonu valisi rüyas�nda A��kl� Sultan’�  görmü�tür. 
Evliya “Yeti� vali türbem yan�yor, kalk da yang�n� söndür” diyerek valiyi uyarm��t�r. Vali 
hemen uyanarak evinin penceresinden türbenin oldu�u yöne do�ru bak�nca dumanlar�n 
yükseldi�ini görmü�, hemen yang�n�n söndürülmesi talimat�n� vermi�. Böylece yang�na erken 
müdahale edildi�i için türbe tamamen kül olmaktan kurtulmu� (K1, K3,K5, K6). Bu yang�n 
nedeniyle de evliyan�n naa��nda yan�k izleri kalm��t�r. Türbenin duvarlar�nda da yang�n�n 
izleri hala bulunmaktad�r. Naa� yanm�� olmakla birlikte kül halinde de�il bozulmam�� �ekilde 
sadece yang�n�n siyahl��� naa��n üzerinde iz b�rakm��t�r. Beden bozulmad��� için, naa��n 
öldü�ü zaman mumyaland��� dü�ünülmü�, bu nedenle çe�itli bilim adamlar� gelerek naa�� 
incelemi� ve mumya olmay�p do�al olarak naa��n korunup bozulmad���na karar vermi�ler. 
Evliyan�n bugün sadece ayaklar� ziyaretçilere gösterilmektedir. Ama sanduka ortada oldu�u 
için türbenin bekçisi bazen kötü niyetli ki�ilerin sandukan�n tamam�n� aç�p evliyan�n 
parma��ndaki yüzü�ü almaya kalkt�klar�n� belirtmi�tir. Yine bekçinin belirtti�ine göre evliya 
yüzük ç�kar�lmaya çal���ld���nda parma��n� bükmekte yüzü�ün ç�kmas�na izin vermemektedir 
(K5, K1). A��kl� Sultan türbesinde ziyaretçilerin gece geçirmesine, burada uyumalar�na izin 
verilmemektedir. Bu nedenle türbe belli bir saatten sonra kapat�lmaktad�r. Buna ra�men 
birkaç y�l önce felçli bir adam gelerek evliyay� rüyas�nda gördü�ünü ve gelip türbesinde 
yatarsa iyile�ece�ini söylemi�tir. Bu nedenle de türbede gece uyumak istedi�ini belirtmi�tir. 
Bunun yasak oldu�u ne kadar söylense de felçli ki�i çok �srar edince kalmas�na izin verilmi� 
ama sabah namaz� okunurken gitmesi istenmi�. Felçli ki�i çok �srar edip, evliyan�n kendisini 
ça��rd���n� onun �srarla yatmas�n� istedi�ini söylemesi bekçiyi de etkilemi�, bir yandan yasak 
olmas� bir yandan evliyay� k�zd�rma korkusu bekçiyi çeli�kide b�raksa da birkaç saatli�ine 
izin vermi� ama o geceyi bekçi de evinde s�k�nt�yla geçirmi�. Sabah namaz�yla beraber 
türbeye giden bekçi gece felç b�rakt��� adam�n biraz daha iyile�mi� oldu�unu fark etmi�. Bu 
olaydan k�sa bir süre sonra tekrar türbeyi ziyarete gelen felçli adam�n tamamen sa�l���na 
kavu�tu�unu görmü� (K5). Türbenin civar�ndaki evlerde ya�ayan ki�iler kendilerini çok 
güvende hissettiklerini söylemektedirler. Evliyan�n o mahallede h�rs�z, u�ursuz 
bar�nd�rmayaca��n�, h�rs�zl��a gelen ki�inin çald��� e�yay� mahalleden ç�karamayaca��n� 
mutlaka dü�ürüp gidece�ine inan�lmaktad�r. Bunun örneklerinin çok ya�and���n� 
belirtmektedirler. Sokak ba�lar�nda bez içinde sar�l� alt�nlar�n bulundu�u, içi para dolu 
cüzdanlar�n bulundu�u bu alt�n ve paran�n ayn� gün sahibine ula�t�r�ld��� söylenmektedir. 
Özellikle türbenin oldu�u sokakta ya�ayan ki�iler sokakta bulunan evlerin bereketli oldu�unu 
kimsenin para s�k�nt�s� çekmedi�ini söylemektedirler. Üstelik mahalleye kirac� olarak gelen 
ki�ilerin k�sa zamanda ev sahibi olduklar�n� da söylemektedirler. Mahallede sarho�, kavgac�, 
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huzursuz, kötü  ahlakl� ki�ilerin bar�nmad���n�, bu karakterdeki ki�ilerin ba�lar�n�n s�k�nt�dan 
kurtulmay�p sonunda mahalleyi terk edip gittiklerini belirtmektedirler (K5, türbenin yak�n�nda 
oturan ki�iler). 

Hakk�nda en çok efsane bulunan velilerden biri de Kastamonu merkezine 27 km. 
uzakl�kta Ilgaz Da��’n�n eteklerinde türbesi bulunan Benli Sultan hakk�ndad�r. As�l ad� 
Muhyiddin olan  ve 15. yüzy�lda ya�ad��� söylenmektedir (Çiftçi,2000:172). Hayat� hakk�nda 
yaz�l� çok az kaynak bulunmaktad�r. Bu kaynaklara dayanarak �eyh �aban-� Veli’nin dostu 
oldu�u söylenmektedir. Halk�n dini ve tasavvufi bak�mdan e�itilmesinde önemli katk�lar�n�n 
oldu�u ve Kanuni döneminin önemli vaizlerinden Kastamonulu �eyh Muharrem Efendi’nin 
Benli Sultan’�n ö�rencisi oldu�u yine bu kaynaklarda belirtilmektedir. Efsaneye göre, Benli 
Sultan �imdi türbenin bulundu�u y ere gelmi� büyük bir a�ac�n kovu�unda inzivaya 
çekilmi�tir. Bu inziva s�ras�nda vah�i hayvanlarla ba� kurmu� onlar�n dilinden anlam��t�r 
(Çiftçi,2000:50). Hatta evliyan�n bugünkü türbesinin yap�m�nda ilk yard�mc� olanlar evliyan�n 
dostluk kurdu�u geyikler olmu�tur (K6, K7, K8). Anlat�lan bir efsane göre türbenin yap�m� 
s�ras�nda geyikler evliyaya yard�m ederken köyün öküzleri geyikleri kovalam�� onlara zarar 
vermi�tir. Köy halk� da bunu görmesine ra�men öküzlerin zarar vermesine engel 
olmam��lard�r. Bunun üzerine evliya da beddua ederek “Öküzünüz çift olmas�n” demi�tir. 
�nan��a göre o günden sonra türbenin bulundu�u köyde kimsenin iki tane öküzü olmam��t�r. 
Bir öküzü varken di�erini alan ki�inin öküzünden birisi mutlaka ölmü�tür. Yüzlerce y�l önce 
yap�lan bedduan�n etkisinin bugün de sürdü�üne inan�lmaktad�r (K1, K3, K6).  Bu gün 
türbenin yan�ndaki görkemli a�ac�n evliyan�n inzivaya çekildi�i a�aç oldu�una 
inan�lmaktad�r. Yine inan��a göre Benli Sultan bir gün at�ya dola��rken a�ac�n yan�na gelmi�, 
a�aç evliyaya sayg�s�ndan yere e�ilmi�  evliya da at�yla a�ac�n üzerinde dola�m��t�r. Bu 
nedenle bugün bile a�ac�n gövdesinde at nallar�n�n izinin bulundu�una inan�lmaktad�r (K6, 
K7, K8, K9). Evliyan�n Benli Sultan olarak an�lmas�n�n nedeni, yüzündeki büyük bir ben 
nedeniyle oldu�una inan�lmaktad�r (K6). Türbenin �ehir merkezinde olmamas�na ra�men 
Kastamonu halk� taraf�ndan yayg�n bir �ekilde tan�nan evliya hakk�nda say�s�z da efsane 
anlat�lmaktad�r. Bu efsanelerin baz�lar�nda Benli Sultan, �eyh �aban-� Veli’nin karde�i olarak 
anlat�lmaktad�r. �eyh �aban Veli’nin 7 karde�i vard�r. Bu karde�lerin her biri de�i�ik köylere 
giderek buralarda Hak yolunu anlatacaklard�r. Benli Sultan da bugün türbesinin bulundu�u 
köye yak�n da�da ya�amaktad�r. Bir gün mendiline kar koyarak karde�i �eyh �aban-� ziyarete 
�ehire gelir. Karde�inin yan�na geldi�inde kundurac�l�k yapan karde�inin bir kad�n�n ayak 
ölçüsünü ald���n� ve bu s�rada da kad�n�n topu�unun göründü�ünü fark eder. Bunun üzerine 
mendildeki kar eriyip damlamaya ba�lar. �eyh �aban mendilden damlayan kar� görünce 
“Karde� da�da insan yüzü görmeden evliya olmak kolay, zor olan kalabal���n içinde eri�mek” 
der. Bunun üzerine çok utanan Benli Sultan ya�ad��� da�a tekrar döner ve bir daha �ehire 
inmez (K7, K8). Benli Sultan türbesinin yan�nda bulunan suya da “Asa Suyu” denmektedir. 
�nan��a göre, evliya bir gün asas�n� yere vurmu� ve bu su yerden kaynamaya ba�lam��t�r. Bu 
nedenle bu suyun �ifal� oldu�una inan�lmaktad�r. Bununla ilgili anlat�lan bir efsane �öyledir; 
kad�n�n birinin 5 k�z� olmu�tur ve kocas� da kendisi de erkek çocuk istemektedirler. Bir gün 
kad�n rüyas�nda Benli Sultan’� görür. Evliya bir o�lunun olaca��n� müjdeler. O�lu olduktan 
sonra türbede kurban kesmesini söyler. Bu rüyan�n üzerinden çok geçmeden kad�n hamile 
oldu�unu anlar. Do�an çocuk da erkek olur. Çocuk do�du�u zaman kad�n�n ekonomik 
durumu çok iyi olmad���ndan ve o y�llarda da ula��m bu kadar rahat olmad���ndan kad�n 
Benli Sultan’�n türbesine giderek kurban kesemez ama rüyas�nda söz verdi�i kurban� kendi 
köyünde keser. Aradan zaman geçip çocuk 7 ya��na gelince, çocukta romatizma rahats�zl��� 
olur. Bu rahats�zl�ktan dolay� da bir süre sonra yürüyememeye ba�lar. Ne kadar doktora 
götürürlerse de çocukta iyile�me görülmez. Yine bir gün kad�n Benli Sultan’� rüyas�nda görür. 
Rüyada evliya kad�na “Ben sana kurban� benim türbemde kesmeni söylemi�tim sen kesmedin. 
�imdi kurban� al�p burada kes de çocu�un iyile�sin “ der. Bu rüya üzerine kurban al�n�p, 



 6

çocukla beraber öküz arabas�na binilerek Benli Sultan’�n türbesine gidilir. Yolda giderken 
kurban ellerinden kaçar. Kad�n çaresizlik içindedir. A�layarak türbeye ula�t���nda kurban�n 
türbede oldu�unu görür. Hemen orada kurban olarak getirilen koç kesilir ve fakirlere da��t�l�r. 
Çocuk da orada akan Asa Suyu ile y�kan�r. Bu olay� anlatan   bugün orta ya��n üzerinde 
bulunan  çocu�un kendisidir. “Çocuktum ama çok iyi hat�rl�yorum. Çevredekiler suyun çok 
so�uk oldu�unu zatüre olaca��m� annemin y�kamamas�n� söylediler. Annem Benli Sultan’a 
çok inand��� için bir �ey olmaz diyerek beni y�kad�. O buz gibi dedikleri su bana ate� gibi 
geliyordu. De�il ü�ümek ben o suda yanarak y�kand�m. Bir süre sonra da zaten ne romatizma 
kald� ne a�r�lar. O günden sonra uygun olan zamanlarda mümkünse y�lda bir defa bu ziyarette 
Allah r�zas� için koç kesip da��tmaya çal���r�m” �eklinde anlatmaktad�r (K6, K7). Benli 
Sultan türbesindeki Asa Suyu ile ilgili bir inanca göre, çocu�u olmayan çiftler bu suyla 
y�kan�rlarsa k�sa bir süre sonra çocuklar�n�n olaca��na inan�lmaktad�r. Bunun için kar� koca 
türbeye gelip namaz k�l�p dua etmekte, türbenin yan�ndaki a�ac�n alt�nda buradan akan suyla 
y�kanmakta ve Allah’tan çocuk sahibi olmay� dilemektedirler. Bu y�kanma, tamamen 
soyunarak yap�lan bir y�kanma de�il, mevsimin izin verdi�i ölçüde �slan�larak bir nevi 
sembolik y�kanma �eklindedir (K6). 

Kastamonu yöresinin ormanl�k olmas�, bu nedenle de geyiklerin bol olmas� yukar�da 
anlat�lan Benli Sultan türbesinin yap�m�nda geyiklerin de yard�mc� olmalar� konusunda 
efsanelerin anlat�lmas�na neden oldu�u gibi, Geyikli Köyü’de bulunan Geyikli Sultan 
türbesinin yap�m�n�n da geyikler taraf�ndan yap�ld���na inan�lmaktad�r. Anlat�lan efsane göre 
�u anda türbede yatan �eyh Efendi, Akkaya Köyü’ne cami yapt�rmak için halktan yard�m 
ister. Ekonomik durumunu gerekçe gösteren halk yard�ma yana�maz. Bunun üzerine caminin 
yap�m�nda geyikler odun ta��yarak �eyhe yard�mc� olurlar. O günden sonra �eyhin ad� Geyikli 
Sultan olarak an�l�r, caminin yap�ld��� köye de Geyikli Köyü denir (Zengin,2003:118; 
Özen,2000:79), (K10) 

Hakk�nda efsane anlat�ld��� kadar, ya�anan ola�anüstü olaylar�n çe�itli �ekillerde 
belgelendi�i türbelerden birisi de �ehir merkezinde Püre Mahallesinde bulunan Müfessir 
Alaeddin Hazretleridir. Hicri 665-747 y�llar�nda  ya�am��, döneminin önemli alimlerinden 
oldu�u kaynaklarda geçmektedir. Kur’an-� Kerim’i elle yaz�p tefsir etmi�, çok say�da 
ö�rencisine de Kur’an-� Kerim dersi vermi�tir (Çiftçi,2000:218,181). Hakk�nda anlat�lan 
efsanelerden en bilineni de evliyan�n Kur’an-� Kerim ö�retmesi üzerinedir. Efsaneye göre bir 
ö�rencisine Kur’an-� Kerim dersi verirken, tamamlayamadan  vefat etmi�tir. Vefat�ndan 
ö�rencisine rüyas�nda her gece kabrine gelmesini söylemi�tir. Bunun üzerine ö�renci her gece 
evliyan�n kabrine gitmi�, evliya da yar�m kalan dersinin tamamlat�p ö�renciye Kur’an-� 
Kerimi ö�retmi�tir (K5)(Türbenin duvar�ndaki as�l� panoda da yazmaktad�r). Ayn� efsane 
ba�ka bir varyasyonla yaz�l� bir kaynakta �u �ekilde anlat�lmaktad�r :”Talebesine tefsir dersleri 
verirken vefat etmesi üzerine, defnedildi�i günün gecesi, ö�rencilerinin ayr� ayr� hepsinin 
rüyas�na girerek mezar�n�n ba��na gelip orada derslerine devam etmelerini tembihler. Ertesi 
sabahtan itibaren mezar�n ba��nda toplanan talebeler, aynen hayatta imi� gibi hocalar�n�n 
sesini duyarak tefsirin kalan k�sm�n�n tamamlay�ncaya kadar her gün derslere devam ederler. 
Bir gün talebelerin ciddiyetten uzakla�t�klar� esnada –benim sa�l���mda oldu�u gibi yine 
aynen ciddiyetinizi muhafaza edeceksiniz!-diyerek onlar� ikaz etmi�tir (Çiftçi,2000:187-188). 
Türbe hakk�nda anlat�lan bir önemli efsane de pek çok ki�inin �ahit oldu�u türbenin y�k�larak 
üzerinden yol geçirilme çal��malar� s�ras�nda ya�anan olaylarla ilgilidir. Belediye yol 
çal��malar� yaparken, plana göre türbenin bulundu�u yerden yol geçecektir. Bunun için 
dozerler gelerek türbenin y�k�m�na ba�lan�r. Fakat dozerler çal��maz. Bütün gayretlere ra�men 
dozerler çal��may�nca mahalle sakinleri ve belediye i�çilere türbenin y�k�m�na kazma ve 
kürekle yapmaya karar verirler. Fakat kim topra�a kazmay� küre�i sokarsa onun aleti k�r�l�r 
elinde kal�r. �a�k�nl�k içindeki mahalleli ve i�çiler çal��maya devam ederken türbenin içinden 
���klar ç�kmaya ba�lar. Korkan ahali çal��may� b�rak�r. O  günden sonra türbenin yerinde 
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kalmas�na karar verilir ve türbe onar�larak bugünkü görünümüne getirilir. Türbede görülen 
���kla ilgili anlat�lan bir ba�ka efsanede de, türbenin kötü niyetli ki�ilere kendini göstermedi�i 
üzerinedir. Bu efsaneye göre, bir gün türbeye kalbinde iyi niyet olmayan ki�iler gelir. 
Bunlar�n dini inanc� da zay�ft�r. Gelen ki�ilerin kötü niyetli olmalar� evliyay� rahats�z eder. 
Birkaç ki�i olan bu ki�iler türbenin önündeki terastan Kastamonu �ehrine bakarken arkalar�na 
döndüklerinde türbenin yerinde olmad���n�, bo� bir arsa oldu�unu görürler. �a�k�nl�k ve korku 
içinde yüzlerini tekrar �ehire dönüp bir süre öyle durduktan sonra tekrar türbenin oldu�u yere 
bakt�klar�nda bu defa türbenin bulundu�u yerde mum alevi �eklinde bir �����n oldu�unu ama 
yine türbenin olmad���n� görürler. Bunun üzerine büyük bir korkuyla türbeyi kaçarak terk 
ederler. Türbenin etraf�nda ���k yanmas�n�n o zamandan itibaren oldu�una inananlar vard�r 
(K8). Bu olaylar�n duyulmas�ndan sonra, türbeyi ve ���klar� merak eden ara�t�rmac�lar 1981 
y�l�nda türbeye gelirler. Bu konuda gazetelerde de ç�kan haberlere göre, gece türbenin 
foto�raf� çekildi�inde etraf�nda “Nur” denilen bir ���k halesinin bulundu�u görülmü�tür. 
Çal��malar sürdürüldükçe türbenin yan�nda poz veren ki�ilerin foto�raflar�n�n da ilginç bir 
görüntü olu�turdu�u ya etraflar�nda ���k halesinin oldu�u ya da bedenlerinin bir k�sm�n�n 
karanl�kta kald��� tespit edilmi�tir. Bilimsel olarak bir aç�klamas� bulunamayan bu durum 
türbenin Türkiye çap�nda da tan�nmas�n� sa�lam��t�r (K5, K11, K12, K13, K14) (Türbenin 
duvar�ndaki as�l� panoda da yazmaktad�r). 

�ehir merkezindeki K�rkçe�me Mahallesinde bulunan �eyh Mustafa (Resülzade)  
Efendi ile ilgili anlat�lan efsanede ise, evliyalar�n ilerde keramet gösterecek ki�ilere çocuk 
ya�ta göründükleri ve onlarla birlikte olduklar� inanc� vard�r. Efsaneye göre yörenin bilinen 
evliyalar�ndan olan Ahmet Hicabî  Efendi çocuklu�unda peygamber soyundan gelen Seyyid 
�eyh Mustafa Efendi’nin türbesinin etraf�nda oynarken kimi zaman ortadan kaybolurmu�. 
Büyüdü�ünde ona oyun oynarken ortadan neden kayboldu�u, nereye gitti�i soruldu�unda 
Ahmed Hîcabi, �eyh Mustafa’n�n türbesinin bulundu�u yerin türbe oldu�unu bilmedi�ini, 
orada oynarken o evde (ev zannetmekteymi�) oturanlar�n onu ça��r�p sevip ok�ad�klar�n�, 
sohbet ettiklerini ve sonra d��ar� gönderdiklerini söylemi�tir (K1). Bugün de alkolik olan 
ki�iler bu al��kanl�klar�ndan kurtulmak için türbeye gelip dua etmektedirler. Kimi zaman da 
alkolik olan ki�ilerin aileleri bu ki�ileri sarho�ken buraya getirmekte ay�l�ncaya kadar 
beklemektedirler. Böylece alkol al��kanl���ndan kurtulunaca��na inan�lmaktad�r 
(Zengin,2003:173). 

Ya�� büyük oldu�u halde gece yata�a çi�ini kaç�ran çocuklar�n getirildi�i “Çi� 
Türbesi” de �ehir merkezinde bulunmaktad�r. Türbenin yak�n�nda oturan ki�iler “Çi� Türbesi” 
ismini kabul etmemektedirler. Buna ra�men çocuklar� yata�a çi� yapan kad�nlar özellikle gece 
gelerek çocuklar�n� bu türbenin duvar�na i�etmekte, dua ederek de çocuklar�n�n bu kötü 
rahats�zl�ktan kurtulmas�n� dilemektedirler . Çi� Türbesi denmesinin nedeni ise burada 
gömülmü� bulunan evliyan�n Çe�tiyye ya da Ç��tiyye adl� bir tarikat�n üyesi olmas�ndand�r. 
Zaman içerisinde tarikat�n ismi bozulmu� bir söyleyi�e dönü�türülüp çi� �eklinde telaffuz 
edilince türbenin de hakk�nda olu�turulan efsaneler ve buna ba�l� inançlar yata�a çi� yapan 
çocuklar üzerine olmu�tur  (Çiftçi,2000:186),(K6). 

�ehir merkezinde �bn-i Neccar Mahallesinde kendi ad�yla an�lan Karanl�k Evliya 
Soka��nda bulunan Karanl�k Evliya Türbesi mimari olarak ilginç bir özellik göstermektedir. 
Kesme ta�tan sekiz kö�eli ve iki katl� olan  türbenin giri� kat�nda sanduka bulunmaktad�r. Bu 
evliya ile ilgili efsaneler ise isminin üzerinedir. Bir efsaneye göre evliya hayattayken 
kalabal�k içine kar��maz, yüzünü kimseye göstermezmi�. Cuma günleri namaz k�ld�raca�� 
zaman da camiye yüzünde siyah bir örtü ile gelir namaz� öyle k�ld�r�rm��. Yüzündeki siyah 
örtüden dolay� Karanl�k Evliya dendi�ine inan�lmaktad�r. �simle ilgili bir ba�ka inan�� da 
türbenin ta� yap�s�n�n siyah olu�undand�r. Çevre sakinlerinin söylediklerine, binan�n 
yüzeyindeki siyahl�klara göre türbe zaman�nda bir yang�n  geçirmi�, ta� bina oldu�u için türbe 
yanmam�� ama ta�lar� alevlerden dolay� kararm��. Bu nedenle de burada yatan evliyaya 
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Karanl�k Evliya denmi�. Bir ba�ka inan��a göre de ���k alacak penceresi olmad��� için 
içerisinin karanl�k olmas�ndan dolay� bu ismin türbeye verilmi� oldu�udur (Çiftçi,2000:..186). 
Hakk�nda yaz�l� kaynaklarda bilgi bulunmayan evliyan�n mahalle halk�n� her türlü kötülükten 
korudu�una inan�lmaktad�r (Zengin,2003:220),(K17) 

�eyh �aban-� Veli Hazretlerinin postnî�înleri ile ilgili anlat�lan efsaneler de yörede 
oldukça fazlad�r. �eyh �aban-� Veli Hazretlerinin vefat�ndan sonra posta oturan ilk ki�i �eyh 
Osman Efendi olmu�tur. �eyh Osman  Efendi ölümünden k�rk gün önce ölece�ini çevresine 
duyurmu� ve erbaine girmi�tir. Hatta ölümünden sonra gömülece�i yeri bile söylemi�tir. 
�nan��a göre �eyh Osman  Efendi söyledi�i gibi k�rk gün sonra vefat etmi� ve yine söyledi�i 
gibi �eyh �aban-� Veli türbesinin kuzey taraf�na defnedilmi�tir (Demircio�lu,2002:11). 

�eyh �aban-� Veli’nin ikinci postni�i �eyh Hayrettin  Efendi olmu�tur. Onunla ilgili 
anlat�lan efsane göre de, �eyh Hayrettin  Efendi   �eyhlik payesini al�p Amasya’ya ir�at 
göreviyle gitmeden önce esnaf olan  o�luna bir kese b�rakm��t�r. B�rak�rken de, bu kesenin 
bereketli oldu�unu içindeki paran�n asla tükenmeyece�ini ama bunun için kesenin içindeki 
paran�n say�lmamas� ve asla kimseye söylenmemesi gerekti�ini belirtmi�tir. Keseden para 
harcay�p da tükenmedi�ini gören o�ul bir süre sonra babas�n�n yak�n bir arkada��na bu 
durumu anlatm��t�r. Babas�n�n arkada�� da, bunu duyunca babas� da söyledi�i için k�zm��t�r. 
Ama o   günden sonra kesenin eski bereketi kalmam��t�r. Yine anlat�lan ve inan�lan bir 
efsaneye göre ilk postni� �eyh Osman  Efendi’nin vefat�ndan iki gün önce, �eyh  Hayrettin 
Efendi’nin o�lunun yan�na bir dervi� gelerek, Osman Efendi’nin iki gün içinde vefat 
edece�ini, babas�n�n posta oturaca��n� hay�rl� olmas�n� ve babas�n�n kendilerini duadan eksik 
etmemesini söylemesini ister. Efsaneye göre bu olaydan iki gün sonra Osman  Efendi vefat 
etmi�, Amasya’da bulunan �eyh Hayrettin Efendi Kastamonu’ya gelerek postni� olmu�tur. 
Hayrettin Efendi’nin o�lu babas�na dervi�ten ve ya�ad�klar�ndan bahsedince o ki�inin 
erenlerden oldu�unu ve kendisini sevindirmek için bunlar� söyledi�ini belirtmi�tir 
(Demircio�lu,2002:13),(K3, K4). 

�eyh �aban-� Veli Hazretlerinin postni�inlerinden olan �eyh Muhiddin Efendi ile ilgili 
anlat�lan efsane  göre de, Bolu’da Muhiddin Efendi’nin dostlar�ndan birisi hastalanm��t�r. 
Çevresinde toplanm�� olan yak�nlar�na “Ben ölüyorum. Benim cenazemi �eyh Muhiddin 
Efendi’nin y�kay�p, namaz�m� da onun k�ld�rmas�n� istiyorum. Cenazemin de bahçe 
kap�s�ndan de�il, bahçenin duvar�n�n y�k�larak ç�kart�lmas�n� istiyorum” demi�. 
Kastamonu’da bulunan �eyh Muhiddin Efendi’nin vefat� duymas� ve Bolu’ya gelmesinin çok 
uzun sürece�ini hatta böyle bir vasiyetin yerine getirilmesinin  olanaks�z oldu�unu dü�ünen 
hastan�n yak�nlar� bunu hastaya söylememi�ler. Birkaç gün sonra hasta vefat etmi�. Vefattan 
birkaç saat sonra da �eyh Muhiddin Efendi ve arkada�lar� kalabal�k bir grup olarak cenaze 
evine gelmi�ler, üstelik kalabal�k geldikleri için de bahçe kap�s�ndan de�il, bahçe duvar�n� 
y�karak girmi�ler. Orada bulunanlar vasiyetin yerine geldi�ini hayret ve sayg� içinde 
kar��larken hem ölen ki�inin hem de vefat�n ayan oldu�u �eyh Muhiddin  Efendi’nin 
kerametinin büyüklü�üne inanm��lar (Demircio�lu,2002:16), (K15). 

�eyh �aban-� Veli Hazretlerinin 7. postni�i olan �eyh Mustafa Çelebi Efendi ile ilgili 
anlat�lan efsanelere göre ise, �eyhin ilminin ve kerametinin çok yüksek oldu�una 
inan�lmaktad�r. �eyh ruhi hastal�klar�n tedavisini dua ve sohbet ile yapmakta, buraya bu 
rahats�zl�ktan dolay� gelen  ki�iler �ifa bularak ayr�lmaktad�rlar. Bu inan��tan dolay� �eyhin 
ya�ad��� ve postni�lik yapt��� dönemlerde tekke bir doktor muayenehanesi gibi hastalarla 
dolup ta�t��� söylenmektedir (Demircio�lu,2002:28),(K15). 

�eyh �aban-� Veli Hazretlerinin 13. postni�i olan �eyh Haf�z Mustafa Efendi ile ilgili 
anlat�lan efsanelere göre �eyh olmadan olacaklar� görmekte ve ona göre davranmaktad�r. Bir 
efsaneye göre, Yusufu Bahri Hazretleri sohbet etmek ve kafas�nda bulunan baz� sorular�n 
cevab�n� bulmak için �eyh Haf�z Mustafa Efendi’nin yan�na �eyh �aban-� Veli dergah�na 
gelir. Geldi�inde �eyhi elinde ka��t kalem bir�eyler yazarken görür. Sonradan anlar ki yaz�lan 
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yaz�lar Yusufu Bahri Hazretlerinin kafas�ndaki sorular�n cevaplar�d�r. Bunu gören Yusufu 
Bahri Hazretleri,  �eyh Haf�z Mustafa Efendi’nin kerametinin büyüklü�ünü anlam��, �eyhin 
elini öperek onun dervi�i olmu�. Bir ba�ka efsaneye göre de �eyh vefat ettikten sonra 
cenazesini �eyh hakk�nda ileri geri konu�an ama vaktin ulemas� oldu�u için cenazenin 
y�kanma i�i ona verilen A�aimareti Müderrisi Arap Hoca   Efendi yapmaktad�r. Çad�rda 
cenaze y�kan�rken, herkesin çad�rdan ç�k�p �eyh Haf�z Mustafa Efendi’nin naa�� ve Arap 
Hoca  Efendi kald��� bir anda �eyh, hocan�n bile�inin �iddetle tutar. Bile�ini naa��n elinden 
zor kurtaran hoca korkuyla çad�rdan ç�k�p �eyhin o�luna “Baban�z ölmemi�, girip bak�n” 
demesi üzerine çad�ra giren o�ul babas�n�n ölü oldu�unu görür. Bunun üzerine babas�n�n 
kerametlerini bilen o�ul, hocaya “Babam vefat etmi� ama az önce ya�ad�klar�n�z babam 
hayatta iken onunla ilgili söyledi�iniz kötü sözler için babam�n size verdi�i bir i�arettir” 
demi�tir. Bu olaydan sonra Arap Hoca  Efendi daha önce söyledikleri için tövbe etmi�tir 
(Demircio�lu,2002:32-33), (K15, K16). 
 Kastamonu merkezinde Musa Fakih Mahallesi,   Gümü�lüce Caddesinde bulunan 
�eyh �aban-� Veli’nin hayat� ve türbesinin yap�l�� tarihi ile ilgili  çe�itli efsaneler ve inançlar 
bulunmaktad�r. Kimi kaynakta türbe  1490-1500 (www.kastamonu.gov.tr), kimi kaynakta 
1611 (Kebapç�,www.geocities.com/ugurkebapci/Kastamonu/hzpir.),  kimi kaynakta 1575 
(www.karadenizfm.com/html/il_kastamonu.htm), kimi kayna�a göre de türbenin ilk banisi 
Seyyid Sünneti Efendi 1490-1500 y�llar�nda vefat etti�ine göre bu tarihten önce yap�lm��t�r 
diye geçmektedir (Çiftçi,2000:37). �eyh �aban-� Veli’nin türbesi 1902 tarihinde harap 
oldu�undan y�kt�r�lm�� ve Mahmut Pa�a taraf�ndan yeniden in�a edilmi�tir 
(Demircio�lu,2002:7). Türbede  yatan ve yörenin oldu�u kadar Anadolu’nun Mevlana, Hac� 
Bekta�-� Veli, Hac� Bayram dördüncü büyük evliyas� kabul edilen �eyh �aban-� Veli’nin 
do�um tarihi de  kesin olarak bilinmektedir (Duran, www.hbaktas.gazi.edu.tr/uzduran.htm). 
1470 li y�llar�n ba��nda Kastamonu’nun Hanönü �lçesine ba�l� Çukurcay� Köyü’de do�du�u 
tahmin edilmektedir (Zengin,2003:65). Ço�u kaynaklarda da �eyh �aban-� Veli’nin do�um 
yeri olarak Kastamonu ilinin Ta�köprü ilçe merkezindeki Harmanc�k Mahallesi Çiftehac�lar 
Soka�� geçmektedir (Çiftçi,2002:94;Kebapç�, www.geocies.com/ugurkebapci/kastamonu). 
�eyh �aban dünyaya gelmeden önce babas�n�, üç ya��nda da annesini kaybettikten sonra, kimi 
kaynaklarda bir yak�n�, kimi kaynaklarda da hiçbir kan ba�� olmayan hay�rsever bir kad�n 
taraf�ndan evlat edinilmi�tir. �eyh �aban ilk ö�renimini do�du�u mahallenin okulunda Kuran-
� Kerim ö�renerek yapm��t�r. Sonra e�itimine Kastamonu’da devam etmi�tir. Burada da 
e�itimini tamamlad�ktan sonra �stanbul’a gitmi� Fatih civar�ndaki bir medresede dokuz y�l 
e�itimini sürdürmü�tür. �eyh �aban-� Veli e�itimini sürdürürken Eyüp Camisi’nde de kürsü 
�eyhli�i yapm��t�r. �slami bilimde hocalar� taraf�ndan yeterlili�i onayland���ndan ilmini 
yaymas� için icazetnamesi verilmi�tir. Hocalar� taraf�ndan bilimde yeterli görülmesine, uzun 
y�llar zahiri ve bat�n� ilimlerle u�ra�mas�na ra�men �eyh �aban-� Veli içinde bir eksiklik 
duymakta, kendinin Bolu’da bulunan Hayreddin Tokadî isimli ününü duydu�u bir mür�ide 
yönlendirildi�ini  hissetmektedir. Bir gece rüyas�nda gaipten “Memleketinize s�la yap�n�z” 
hitab�n� i�itir. Bunun üzerine bir grup arkada��yla Kastamonu’ya do�ru yola ç�kar. Bir ak�am 
Bolu’ya ula��r.  Hayrettin Tokadî’nin dergah�n�n yan�nda konaklar. Arkada�lar�n�n �srar�yla 
dergahtaki zikire kat�l�r. O zikirden sonra sabaha kadar dergahtan ayr�lmaz ve sabah Hayrettin 
Tokadî’nin huzuruna ç�karak bîat eder. �eyh �aban-� Veli Tokadî’nin yan�nda on iki y�l 
kalarak �eyhin hizmetinde bulunur. Pek çok a�amalar� geçerek hilafetle 1530-1531 tarihinde 
Kastamonu’ya gönderilir. Önce �eyh Sünneti Efendi Mescidi’ne yak�n Cemalettin Camisinin 
avlusuna yerle�mi�, sonra �eyh Sünneti   Efendi Mescidinde halvete girerek k�rk gün ibadet 
etmi�tir. Halk �eyh �aban-� Veli’nin büyük bir insan oldu�unu anlamaya ba�lay�nca onu  
Honsalar (Hünsalar) Camisinin içinde bir odaya yerle�tirmi�lerdir. Zaman içinde ç�kan bir 
yang�nda bu cami de etkilenince,   �eyh �aban-� Veli vefat�na kadar kalaca�� sonradan 
türbesinin bulunaca�� �eyh Sünneti  Efendi dergah�na yerle�mi�, burada halk� zahiri ve bat�n� 



 10

bilimle ayd�nlatan sohbetler yapm��, ö�renci yeti�tirmi� rivayete göre Anadolu’nun de�i�ik 
yerlerine 360 tane �eyhlik verdi�i ö�renci göndermi�tir. Yedi y�l dünya yüzü görmeden 
halvette kal�p, ibadet ederek evliyal�k mertebesine ula�m��t�r. 4 May�s 1569 tarihinde vefat 
etmi�tir. �eyh �aban-� Veli, Halvetî tarikat�n�n, Cemâliye �ubesinin,  �abanîye kolunun 
kurucusu oldu�u için de “Pîr” olarak da an�lmaktad�r. �abanîlik, Anadolu’da yayg�nl�k 
kazanm�� olmakla birlikte, özellikle �stanbul’da büyük ilgi görmü�tür. Halveti tarikat�n�n 
�stanbul’da kurmu� oldu�u yetmi�e yak�n tekkenin yirmi be�e yak�n�n �abanîye koluna ait 
olmas�, bu  �ubenin etkisini göstermektedir 
(Yazar,www.linkekle.net;www.kastamonu.gov.tr;sufi.20m.com;Çiftçi,2002:94;Çiftçi,2000:16
9;Demircio�lu,2002:16;Özen,2000:79;Zengin,2003:173). 
  �eyh �aban-� Veli hakk�nda s�n�rs�z say�da efsane anlat�lmaktad�r. Anlat�lan bu 
efsanelerden baz�lar�n� �unlard�r : 
 
 Efsane 1: Küçük ya�ta anne ve babas�n� kaybeden �eyh �aban-� Veli’yi hay�rsever bir 
kad�n yan�na alarak evlat edinmi� onun e�itimiyle ilgilenmi�tir. Mahalle mektebinden sonra 
�stanbul’a e�itime giden �eyh �aban burada iyi bir medrese e�itimi görür. Buna ra�men 
büyük bir aray�� içindedir ve bu aray�� s�ras�nda bir gün rüyas�nda “S�laya dön, kurtulu� 
oradad�r” diyen bir ses duyar. Ertesi gün birkaç molla ile yola ç�kan �eyh �aban Bolu’ya 
geldiklerinde övgüsünü çok duydu�u Hayrettin Tokadi’nin yan�na gitmek ister. Gece 
Hayrettin Tokadi’nin dergah�n�n yan�nda konaklarken, zikir sesleri i�itirler. Di�er mollalar 
zikir yap�lan yere gitmek isterler �eyh �aban zikirin zincir oldu�unu, ba�lay�c� oldu�unu, 
ba�lanabilece�ini söyler. Mollalar �srar edince zikir yap�lan yere giderler. Zikir bitince di�er 
mollalar dergahtan ayr�l�rken �eyh �aban ayr�lmaz geceyi orada geçirir. Ertesi gün Hayrettin 
Tokadi’nin elini öperek dergaha girer ve 12 y�l dergahta hem e�itim görür hem hizmet eder. 
�eyh �aban’�n Halveti tarikat�n bir üyesi olmas� sonradan kendi kolunu olu�turmas�n�n 
ba�lang�c� bu efsane ile anlat�l�r (sufi.20m.com/sabanveli.htm). 
 
 Efsane 2 : �eyh �aban’�n Kastamonu’ya geli�i de ba�ka bir efsaneyle anlat�lmaktad�r. 
�eyh �aban Hayrettin Tokadi Efendi’den icazet ald�ktan sonra memleketi Kastamonu’ya 
döner. Memleketine gelince ya�l� bir ç�nar a�ac�n�n kovu�una yerle�ir. Kastamonu’da oturan 
�sa Dede Efendi bir türlü �ehire gelmesini sa�layamaz. Y�llarca bu kovukta ya�ad�ktan sonra, 
�srarlara dayanamayarak kovuktan ç�k�p kente yönelir. Ç�nar da arkas�ndan yürür. Bunun 
üzerine �eyh �aban “Oldu mu ya oldu mu ya? Ben k bunca zaman sürdürdü�üm manevi 
sefaya seni de ortak ettim. Ya�ad���m güzellikleri seninle payla�t�m. Sen de �imdi benim 
gizlerimi ele veriyorsun” diye a�aca sitem eder. A�aç old�u yerde kal�r. �eyh �aban da Seyit 
Sünnet  Mescidine yerle�ir. Ba�ka bir efsane ye göre Hz.H�z�r,  Seyit Sünneti Efendiye 
vefat�ndan 40 y�l sonra yerine oturacak bir evliyan�n gelece�ini müjdelemi�tir. Kastamonu 
halk� ç�nar kovu�unda ya�ay�p ibadetle vaktini geçiren ve keramet ehli oldu�u belli olan bu 
zat�n müjdelenen evliya oldu�unu anlam��t�r (sufi.20m.com/sabanveli.htm) 
 
 Efsane 3: �eyh �aban’�n ö�rencilerinden olan Muhyiddin  Efendi’nin anlatt��� rivayet 
edilen bir efsaneye göre, �eyh �aban ö�rencileriyle ders yaparken bir adam huzuruna gelir. 
“Efendim, yol üzerinde bir de�irmenimiz vard�.  Bir arkada��mla de�irmenini ta��n� 
de�i�tirecektik. Yeni ta�� kald�rd�k tam koyacakken derenin dibine yuvarland�. Dereden tekrar 
ç�kar�p yerine koymam�z mümkün de�ildi. Çünkü ta� çok a��rd�. Ne yapaca��m�z� dü�ünüp 
dururken, hat�r�m�za siz geldiniz ve –Yeti�  ey �aban-� Veli Hazretleri,  diye imdat istedik. O 
an bir el de�irmenin ta��n� a�a��dan ald��� gibi getirip yerine koydu. ��te orada  gördü�üm el 
ile bu öptü�üm el ayn� eldir” demi�tir (sufi.20m.com/sabanveli.htm). 
 



 11

 Efsane 4 : �eyh �aban’�n ö�rencilerinden Mehmet Efendi’nin anlatt��� rivayet edilen 
bir efsaneye göre, Horasan evliyalar�ndan biri, üç ö�rencisine Anadolu’da �eyh �aban isimli 
bir evliyan�n ya�ad���n� ve gidip ondan feyz almalar� gerekti�ini söyler. Yola ç�kan dervi�ler 
Kastamonu’ya yakla��rken, �eyh �aban kendi dervi�lerini yan�na ça��r�p onlara bir ayna verir 
ve Horasan’dan gelen üç dervi�i yolda kar��lamalar�n� ve aynay� onlara vermelerini söyler. 
Kastamonu’dan yola ç�kan dervi�ler bir süre sonra, Horasan’dan gelen dervi�ler ile kar��la��rlr 
ve onlara �eyh �aban’�n arma�an� aynay� verirler. Aynay� her alan dervi� aynaya bakt���nda 
�eyh �aban’�n tebessüm ederek kendilerine bakt���n� görür. Bunun üzerine Horasan’dan gelen 
dervi�ler biz görece�imizi gördük, anlayaca��m�z� anlad�k, �eyh �aban’�n teveccühlerine 
kavu�tuk diyerek, Kastamonu’ya gelmeden geri memleketlerine dönerler 
(sufi.20m.com/index.htm). 
 
 Efsane 5 : �eyh �aban Veli’nin yan�na bir gün bir fakir gelir.  Çok fakir oldu�unu, bir 
e�e�inin oldu�unu onun da öldü�ünü söyler. Çocuklar�n�n geçimini temin edecek hiçbir �eyin 
kalmad���n�, namerde muhtaç olmak istemedi�ini söyler. Bunun üzerine �eyh �aban elini 
açarak Tanr�’ya bu fakirin dile�inin gerçekle�ip, geçimini temin edecek yolun bulunmas� için 
dua eder. Duan�n bitiminde dergah�n kap�s� aç�l�r ve at�n üzerinde bir adam yede�inde bir 
kat�rla içeri girer. �eyh �aban’a yede�inde kat�r� hediye etmek istedi�ini söyler. �eyh �aban 
da fakire dönerek. Tanr� ölen e�e�in yerine daha iyisini hediye etti. Bu kat�r senin der. Olay�n 
ne oldu�unu anlamayan adama fakirin durumu anlat�l�nca, adam asl�nda kat�r� yar�n 
getirece�ini, ama içinden bir sesin mutlaka bugün götürmesi gerekti�ini söyledi�ini anlat�r. 
Böylece fakir adam geçim kayna�� olacak bir kat�ra kavu�mu�tur (sufi.20m.com/index.htm) 
(K3, K11, K12) 
 
 Efsane 6 : Kürekçi Mustafa isminde birinin ba��ndan geçti�i rivayet edilen bir 
efsanede, kürekçi 1200 akçe birine borçlanm��t�r. Ne kadar çal��sa da kazanc� bu borcu 
ödemeye yetmemektedir. Bunun üzerine bir türbeye gidip burada dua edip borçlar�ndan 
kurtulmay� diler. Türbeden ç�k��ta akl�na �eyh �aban’a gitmek  gelir. Dergaha gelir, �eyh 
�aban’�n huzuruna ç�kar, �eyh �aban yaln�zd�r. �eyh �aban kürekçiyi görünce oturdu�u 
minderin alt�n� göstererek buradaki akçeleri almas�n� söyler. �a��ran kürekçi minder alt�ndaki 
akçelerden bir miktar al�nca, �eyh �aban tamam�n� almas�n� söyler. Oradaki akçelerin 
tamam�n� alan kürekçi, dua ederek huzurdan ç�kar. D��ar� ç�k�p akçeleri sayd���nda tam borcu 
olan miktar kadar oldu�unu görür. Hemen borcunu öder ve o günden sonra da hiç borçlanmaz 
(K14, K15). 
 
 Efsane 7 : Murat Halife ismindeki bir imam bir gün dergaha gelir. O s�rada ö�rencileri 
ile sohbette olan �eyh �aban’�n konu�malar�n� dinler. Çok etkilenir. Bir an �eyh �aban’�n 
ba��n� caminin kubbesi büyüklü�ünde görür. Hemen yakla��p �eyh �aban’�n elini öpmeye 
ba�lar ve dizinin dibine oturur. Ö�rencilerden biri yan�ndakine, niye hocam�z�n elini durup 
durup öpüyor acaba diye sorunca, di�er ö�renci gönül gözü aç�ld� da ondan. Ya hocam�z�n 
ba��n�n Ar�-� âlaya de�di�ini görse zevkten mahvolurdu demi�tir (K12,K18). 
 
 Efsane 8: Anlat�lan bir ba�ka efsaneye göre, �eyh �aban bir y�l kendine ait bir odada 
halvete girerek günlerce d��ar� ç�kmam��. O s�ralarda da Hac mevsimiymi�. Kastamonu’dan 
bir ki�i de Hac görevini yerine getirmek için Kabe’ye gitmi�, görevini yerine getirip 
memleketine dönece�im zaman çok hastalanm��. Uzun zaman hasta yatm��, bir türlü iyile�ip 
de memleketine dönememi�. Memleket hasretiyle yan�p tutu�tu�u bir an, yan�na biri gelerek 
hac�n�n a�lama nedenini sormu�. S�k�nt�y� ö�renince, -Kabe’nin Hanifi mihrab�n�n yan�nda 
be� vakit namaz k�l�p kaybolan biri vard�r. Oraya git ve onu bul. Bulunca da ellerine yap�� 
derdini anlat. Kendisini gizlerse de sen �srarla derdine çare olmas�n� iste- demi�. Hac� peki 
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diyerek Hanefi mihrab�n�n yan�na gitmi�. Namaz k�larken dikkatle etraf�n� kontrol etmi�.  Bir 
ara memleketinden tan�d��� �eyh �aban’� görmü�, namazdan sonra yan�na giderim diyerek, 
hem namaz�n� k�lm�� hem derdine derman olacak ki�inin kim oldu�unu anlamaya çal��m��. 
Namaz bittikten sonra �eyh �aban’a bakt���nda onun kayboldu�unu görmü�. O zaman, 
arad��� ki�inin �eyh �aban oldu�unu anlam��. Bir sonraki namazda, yine ayn� yerde �eyh 
�aban’� görünce  hemen yan�na gidip derdini anlatm�� çare olmas� için yalvarm��. �eyh �aban 
s�rr�n�n aç��a ç�kmas�ndan korktu�unu dile getirince, hac� s�r saklayaca��na yemin etmi�. 
�eyh �aban namazdan sonra kimsenin bulunmad��� bir yerde görü�erek hac�n�n gözlerini 
kapatmas�n� söylemi�. O zat gözlerini açt���nda kendisini Kastamonu’da evinin kap�s�nda 
bulmu�  (K14, K15). 
 
 Efsane 9 : �eyh �aban Veli kalabal�k aras�na ç�kmay� sevmezmi�. Daha çok uzlette 
ya�ayan, vaktini ilimle, ibadetle ve ö�retmekle geçirirmi�. Halvete girdi�i dönemlerde bir 
dostu ona yemek getirirmi�. Birkaç gün dostu �eyh �aban’a yemek getirmeyi unutmu�. 
Akl�na geldi�inde bin bir üzüntüyle �eyhin yan�na ko�mu� yemek getirip özür dilemi�. Bu 
durumdan hiç �ikayetçi olmayan  �eyh yemek gelmedi�i günlerde fare yiyeceklerinin 
art�klar�yla beslendi�ini, onlar�n da hepsini fareler de aç kalmas�n diye yemedi�ini Allah’a 
hamd ederek anlatm�� (Reiso�lu,www.semerkand.com.tr/SAYI34/makale.html). 
 
 Efsane 10 : �eyh �aban-� Veli Hazretleri’nin türbesinin bahçesinde akan suyun 
zemzem tad�nda oldu�unu inan�lmaktad�r. Bunun için Hicaz’daki zemzem kuyusundan 
Kastamonu’ya, �stanbul’a, Bolu’ya, Bursa’ya, Buhara’ya,  Semerkand’a,  Endülüs’e ve Fas’a 
uzanan görünmeyen kanallar oldu�una inan�lmaktad�r 
(Reiso�lu,www.semerkand.com.tr/SAYI34/makale.html). Zem zem olarak kabul edilen bu 
suyu �ifa olmas� niyetiyle konu�amayan çocuklara içirildi�i gibi, yeni do�an çocu�un a�z�na 
da ilk giren �eyin zem zem olmas� iste�iyle bu sudan damlat�lmakta, ölmekte olan ki�inin a�z� 
zem zemli gitsin diye yine a�z�na bu sudan damlat�lmaktad�r (K1, K19). 
 
 Efsane 11 : Efsaneye göre �eyh �aban-� Veli’nin yedi karde�i vard�r. �eyh �aban-� 
Veli bir gün eline yedi ta� al�r ve bu ta�lar� de�i�ik yönlere do�ru atar. Her ta�� at���nda da bir 
karde�in ismini söyler. Böylece hangi ta� at�l�rken hangi yöne gidip dü�mü�se, ismi söylenen 
karde� oraya yerle�mi�, halka kerametlerini göstermi�tir. Yörede �eyh �aban-� Veli kadar 
tan�nan Ilgaz Da�� eteklerini mesken tutan Benli Sultan, Ta�köprü’ye yerle�ip bir gün ta�la 
sohbet ederken co�up ta�� hamur gibi s�kan ve ta�ta parmak izlerini b�rakan Abdal Musa bu 
karde�lerde ikisidir (K1). 
 
 Efsane 12 : �nan��a göre kötü yolda olan, bundan içten içe vicdani rahats�zl�k duyan 
ki�iler rüyalar�nda �eyh �aban-Veli’yi görmektedirler. Rüyalar�nda �eyh �aban-Veli onlar� 
türbesine ça��rmakta ve do�ru yola girmeleri gerekti�ini söylemektedir. Özellikle ahlak d��� 
yollarla geçimini sa�layan kad�nlar ile h�rs�zlar �eyh �aban-� Veli’yi rüyalar�nda 
görmektedirler. Rüyay� gören ki�i türbeye gelip tövbe etmekte ve inan��a göre türbenin 
bahçesinde akan zem zem suyunu eve  götürüp,  bu suyla y�kand�ktan sonra annelerinden yeni 
do�duklar� gibi günahs�z olmaktad�rlar (K1, K6, K8). 
 
 Efsane 13: Kastamonu’da�eyh �aban-� Veli ile ilgili inan��lar�n içinde en önemli yeri, 
türbenin hayat�n önemli a�amalar�nda ziyaret edilmesidir. Bu inan�� nedeniyle  �ehirde sünnet 
olacak çocuklar ilk olarak türbeye getirilip, dua ettirilmekte sonra sünnet edilmektedir. 
Evlenecek çiftler de dü�ün günü türbeyi ziyaret ederek burada evliliklerinin saadet içinde 
geçmesi için dua etmektedirler. Bunlar�n yan� s�ra askere gidecek, üniversite okumak için ya 
da i� için ba�ka �ehire gidecek gençler de yola ç�kmadan önce türbeye gelerek dua etmekte 
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ondan sonra yola ç�kmaktad�rlar. Bu nedenle özellikle yaz aylar�nda hafta sonlar� türbede 
sünnet çocuklar� ile gelin ve damat görmek mümkündür. Yörede hay�rl� ba�lanacak her i�ten 
önce �eyh �aban-� Veli’yi ziyaret edip dua etmek, bir büyü�ün hay�r duas�n� almak o i�in iyi 
gitmesini sa�lamak demektir �eklinde inan�lmaktad�r (K9,K22,K23, K24, K25, K26) 
 
 Efsane 14 : Mehmet Bey, bir k�� günü Çank�r�’dan Kastamonu’ya dü�ünden dönerken 
da�da kardan, buzdan arabas� çal��maz, kar�s�yla birlikte da� ba��nda yolda mahsur kal�r. 
Araba tamirinden çok fazla bir �ey anlamamakla birlikte Mehmet Bey epeyce u�ra��r arabay� 
çal��t�rmak için ama ba�ar�l� olamaz. Da�da cep telefonu da çekmedi�i için kimseye 
ula�amaz. Gecenin çok  geç bir saati ve buzlanma oldu�u için de yoldan geçen çok azd�r. 
Geçen arabalar da kendileri fren yapamad�klar� için duramamaktad�r. Kendilerini çaresiz 
hisseden çiftten Süheyle Han�m  “Yeti� ya Pir” diye dua etmeye ba�lar. Mehmet Bey bütün 
olanlar�n s�k�nt�s�yla son derece öfkeli bir �ekildedir. Bu duaya bile çok sinirlenir “�lla dua 
edeceksen kurtlar ku�lar bizi bu da� ba��nda yemesin diye dua et, bu havada Pir bile 
türbesinden ç�k�p gelmez” diye kar�s�na ç�k���r. Bir süre sonra bir araba yanlar�nda durur ve 
içinden 55-60  ya�lar�nda Süheyla Han�m’�n tan�m�na göre nur yüzlü bir bey iner ve sorunu 
ö�renir. Sonra araban�n motor k�sm�n� açar bir be� dakika kadar u�ra��r, sonra Mehmet Bey’e 
arabay� yava� yava� çal��t�r�n der. Mehmet Bey arabay� çal��t�r�r ve araba yürümeye ba�lar. 
Bunun üzerine arabay� tamir eden bey kendi arabas�na biner ve her ihtimale kar�� ben önden 
a��r  a��r gideyim siz beni takip edin der. Bu �ekilde Kastamonu’ya yakla��k 5-10 km. kalana 
kadar giderler. Bir ara bir sis olur ve sisten ç�kt�klar�nda düz yolda olmalar�na ra�men arabay� 
bir daha göremezler. Yol buzlu oldu�undan h�zl� gidemeyece�i için, yolda da  herhangi bir 
sapak olmad��� için arabaya  ne oldu�unu bir türlü anlayamazlar. Mehmet Bey �a�k�n �a�k�n 
“Düz yolda  bir araba yok olmaz ya, uçmaz ya” diye kendi kendine söylenirken, Süheyla 
Han�m” o kesin Pir ya da Pir’in gönderdi�i biriydi” der. Bugün hala Mehmet Bey olay� 
anlayamad���n� ama e�inin de inand��� gibi kendisinin de art�k o yolda yard�m  eden ki�inin 
Pir oldu�una inand���n� söylemektedir (K19, K20). 
 
 Efsane 15 : Fakir bir ailenin yüksek okul mezunu bir o�lu vard�r. Çocuk okulu 
bitirdikten sonra iki y�l kendine uygun bir i� bulamam�� bu nedenle ciddi bir psikolojik 
bunal�ma girmi�tir. Hem okuyup da i� bulamad���na hem de çocu�unun günden güne 
üzüntüden zay�flad���n�, hastaland���n� gören anne �eyh �aban-� Veli’nin türbesine gelerek 
burada dua edip namaz k�lm��, o�lunun i�e girmesi için yedi Cuma gelmeye niyet etmi�tir. 
Kad�n, yedi hafta diyerek e�er bu süre içinde olmazsa hem veliyi rahats�z etmem ayn� konu 
için, hem de hay�rl� olsayd� i� zaten veli onu o�luma nasip ederdi diye dü�ünmekte ve  
inanmaktad�r. Niyet etti�i gibi yedi Cuma gelerek burada namaz k�l�p, hay�rl� bir i� için dua 
eden kad�n, yedinci Cuma günü türbeden evine geldi�inde kap�y� açarken telefonun çald���n� 
duyar. Aceleyle telefona yeti�ip açan kad�n, sanayi denilen yerdeki bir fabrikadan o�lunu 
arad�klar�n� ö�renir. Telefondaki ki�i, o�lunun fabrikas�ndaki i�e alt� ay önce ba�vuruda 
bulundu�unu, elemana yeni ihtiyaç duyduklar� için bugün arad�klar�n� e�er i�e girmediyse 
gelip kendileriyle o�lunun görü�mesini ister. Hemen o�lunu bulan kad�n, fabrikaya gönderir 
ve o�lu teknisyen olarak ayn� gün o fabrikada i�e girer ve üç y�ld�r ayn� fabrikada 
çal��maktad�r (K18). 
 
 Efsane 16 : Duruçay (Camili) köyünden Tevfik Çelikten, yoksul bir ailenin çocu�udur. 
Bütün zorluklara ra�men okumaya devam etmi�tir. Her gün köyden Kastamonu’ya yürüyerek 
gelip giden Tevfik Çelikten bu zor ko�ullar nedeniyle s�n�f�n� geçse de çok ba�ar�l� bir ö�renci 
de�ildir. En büyük endi�esi lise bitince ne yapaca��d�r. O kadar s�k�nt�yla okuduktan sonra 
�ehirde i� bulamayaca��n� dü�ünmekte, üniversiteye gidemeyece�ini de bilmektedir. Liseyi 
bitirip köyde kal�p, çiftlikte çal��mak zor gelmektedir. Bütün bu s�k�nt�larla her gün okula 
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gitmeden ya da okul ç�k��� �eyh �aban-� Veli türbesine gidip namaz k�l�p dua etmektedir. 
Liseyi bitirece�i hafta bütün kayg�lar� daha da artm�� halde türbeye gitti�inde dua etmi� 
oradan okula gitmi�. Milli Güvenlik dersinde hoca “�çinizde astsubay olmak isteyen var m�?” 
diye sorar. Tevfik Çelikten el kald�r�r. Bunun üzerine hoca astsubayl�k s�nav� aç�ld���n� 
ba�vurular için de son günler oldu�unu söyler isteyenlere ba�vuru formu verir. S�n�ftan bir tek 
Tevfik Çelikten kat�l�r ve ba�ar�l� olur. Bugün emekli astsubay olan  Tevfik Çelikten hayat�n�n 
de�i�mesini sa�layan f�rsata �eyh �aban-� Veli’nin vesile oldu�una inanmaktad�r (K6).  
 
 Efsane 17 : Bu efsane �eyh �aban-� Veli’nin bir hayat� nas�l de�i�tirdi�ini 
anlatmaktad�r. Efsaneye anlatan bizzat olay� ya�ayan ki�inin kendisidir. Kastamonu 
merkezinde ya�ayan bir çiftin otuz y�ll�k evlilikleri süresinde bir çocuklar� olmam�� y�llarca 
çocuk özlemi� çekmi�tir. Bir gece kad�n bir rüya görür. Bu rüyada �eyh �aban-� Veli kad�n�n 
yan�na gelmi� saç�n� ok�am�� “K�z�m üzülme senin oca��n� tüttürecek çocuk Ta�köprü’nün 
............köyünde, ........anne ile .........baban�n çocu�udur. Çocu�un ismi de �udur. Gidin onu 
al�n evlat bilin, sizin evlad�n�z olsun” demi�tir. Sabaha uyand���nda kad�n, hala rüyan�n 
etkisindedir. Bunu kocas�na anlat�r. Kocas� e�er �eyh �aban-� Veli söylediyse öyle bir köy ve 
orada bizim çocu�umuz mutlaka vard�r der. Ayn� sabah Ta�köprü’nün  .........köyünden 8 
çocuklu bir kad�n da pazara satmaya mal getirir. Fakir bir kad�nd�r geçimini küçük bahçesinde 
yeti�tirdiklerini satarak sa�lamaktad�r. O gün pazarda mal�n� satt�ktan sonra �eyh �aban-� 
Veli’nin türbesine gelerek burada namaz�n� k�lar. Yorgunluktan namaz sonras� türbenin 
duvar�n� dayanm�� dinlenirken içi geçer ve uyur. Kad�n da rüyas�nda �eyh �aban-� Veli’yi 
görür. Veli rüyas�nda kad�na en küçük k�z�n�n evlatl�k verilmesi gerekti�ini yoksa bu 
dünyadaki k�smetinin bitti�ini, üç gün içinde evlatl�k verilip ba�ka bir oca��n bacas�n� 
tüttürmezse ölece�ini söyler. Kad�n rüyada e�er ölecekse evlatl�k vermeye raz�y�m der. �eyh 
�aban-�  Veli kad�na rüyas�nda evlatl�k verece�i konusunda kad�na yemin ettirir. Tam kime 
evlatl�k verece�ini söyleyece�i an türbede bir çocuk a�lar ve kad�n uykudan uyan�r. Böylece 
kime verece�ini ö�renemez. Gördü�ü rüyay� nas�l yoraca��n� bilemeyen kad�n, hemen 
müftüye gider rüyay� anlat�r, ne yapmas� gerekti�ini sorar. Rüyay� ba�tan sona dinleyen müftü 
rüyada gördü�ü �eyh �aban-� Veli’nin görüntüsüne ve söylediklerine dair birkaç soru sorar ve 
rüyadaki ki�inin �eyh �aban-� Veli oldu�una kanaat getirir. Bunun üzerine kad�na, çocu�unu 
evlatl�k vermesi gerekti�ini, bunun �eyh �aban-�  Veli’nin arac�l���yla Tanr�’n�n iste�i 
oldu�unu söyler. Özellikle evlatl�k verilmezse üç gün içinde ölece�i dü�üncesi kad�n� çok 
korkutmu�. Fakat kad�n kime k�z�n� götürüp evlatl�k vermesi gerekti�ini bilmedi�i için, kap� 
çal�n�p da “Bu k�z� evlatl�k al�n yoksa ölecek denmez” diye dü�ünmektedir. Bunun için ne 
yapaca��n� bilmemektedir. Müftü kad�n�n evine gitmesini, çocu�un k�smetinin çocu�u 
bulaca��n� söylemi�. E�er üç gün içinde bir aile gelip evlatl�k almazsa, kad�n�n k�z� ile birlikte 
türbeye gelip, buradaki zem zem suyuyla y�kan�p tövbe etmesini, k�smeti bulamad���n� �eyh 
�aban-� Veli’ye söylemesi gerekti�ini zaten bu durumu �eyh �aban-� Veli’nin bilece�i ve 
anlayaca�� için kad�na anlay�� gösterece�ini söylemi�. Kad�n endi�e,  �a�k�nl�k ve tela� içinde 
köyüne gitmi�. Üç gün sonra,  çocuklar� olmayan aile rüyalar�nda kendilerine söylenen köye 
gelerek do�ru muhtar�n yan�na  gidip, .......isimli ailenin evi nerede diye sormu�. Muhtar bu 
çifti alarak çocu�un evine getirmi�. Kap� çal�n�p da kad�n kap�y� açt���nda kap�da tan�mad��� 
bir erkekle kad�n� gören anne çocu�unu evlat edinecek ailenin geldi�ini anlam��. Çocuklar� 
olmayan aileden kad�n gördü�ü rüyay�, çocu�un annesi de kendi gördü�ü rüyay� anlatm��. 
Çocu�un annesi hiçbir�ey sormadan, nerelisiniz, kimsiniz demeden k�z�n�n e�yalar�n� bir 
bohça yap�p aileye vermi� k�z�n�n da elinden tutarak kad�n�n kuca��na götürmü�. Çocu�un 
annesi e�er kad�na ve erke�e nerelisin kimsin diye sorarsam  �eyh �aban-� Veli’yi 
gücendiririm. O benim iyi ailedir sözüme güvenmedin mi diye dü�ünece�i endi�esi bir de yeri 
ve ailenin kim oldu�unu tam olarak bilirse evlat hasretiyle bir gün verdi�ine pi�man olup 
gidip al�r�m o zaman da çocu�um ölür endi�esiyle hiç bir �ey sormam��. Çocu�u olmayan aile 
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k�z� bir ya��nda al�p Kastamonu’ya evlerine getirmi�ler ve öz evlatlar� olarak kabul edip 
yeti�tirmi�ler. Nüfus ka��d� olmamas�na ra�men okutmu�lar. Fakat çocuktan nas�l evlat 
edindikleri gerçe�ini saklamam��lar. K�z on be� ya��na gelince aile kendilerinin art�k iyice 
ya�land���n�, ölürlerse mallar�n� k�zlar�na veremeyecekleri için mahkeme karar�yla evlat 
edinmeleri gerekti�ini bunun için nüfusun ç�kmas� gerekti�ini, ayr�ca evlilik ça��  gelip 
isteyenler de çok oldu�u için evlilik için de nüfus cüzdan� gerekti�inden köye giderek k�z�n öz 
annesini bulup mahkemeye getirmi�ler ve mahkeme karar�yla evlat edinmi�ler. K�z sadece o 
gün görmü� öz annesini. Öz annesi mahkemeden k�sa bir süre sonra ölmü�. K�z o gün 
kendinin yedi karde�i daha oldu�unu onlar�n nerede ya�ad�klar�n� ö�renmi�. O günden sonra 
karde�leriyle görü�meye ba�lam��. On alt�  ya��nda da k�z evlenmi� bugün Mu�’ta ö�retmenlik 
yapan bir k�z� ve teknisyen olarak fabrikada çal��an bir o�lu var. K�z evlendi�i  günden bu 
güne kadar hemen her Cuma �eyh �aban-� Veli’nin türbesine gelerek �ükür namaz� 
k�lmaktad�r.  “E�er �eyh �aban-� Veli benim annelerimin rüyalar�na girerek benim evlatl�k 
verilmemi sa�lamasayd� bugün ya ölmü�tüm ya da köyde çok peri�an yoksul biri olarak 
ya�ayacakt�m. Ha öz ailemdem 16 ya��nda gelin ç�km���m ha 1 ya��nda gelin ç�km���m. Ben 
bugünümü �eyh �aban-�  Veli’ye borçluyum” demektedir (K18).  
  
 Tarihin renkli ve zengin izlerini evlerinden, nak��lar�na, �ehrin sokaklar�ndan, 
türbelerine kadar koruyan Kastamonu bugün aç�k hava müzesi �eklinde bir �ehirdir. Bu tarihi 
doku içinde ya�am�n� sürdüren Kastamonu halk� ise tarihe sayg�s�n� davran��lar�yla 
göstermekte, bilimsel olmayan konulardan ve yakla��mlardan uzak durmaktad�r. 
Kastamonu’da hemen her sokakta rastlayaca��m�z türbelerin avlusundaki a�açlarda, buralara  
ba�lanan bezden, çaputtan, yak�lan mumlardan iz yoktur. Yöre halk� bunlar�n bat�l itikatlar 
oldu�unu ve �slamiyetin içinde yer almad���na inanmaktad�r. Birkaç türbede çe�itli bat�l 
davran��lar görülse de bunlar yayg�n olarak inan�lmad���ndan genel inanc� olu�turmamaktad�r. 
Özellikle “Çi� Türbesi” diye bilinen türbeye gelip burada bez ba�lanmas� ya da gece yata�a 
i�eyen çocuklar�n getirilerek i�etilmesi yöre halk� taraf�ndan burada yatan veliye sayg�s�zl�k 
ve cahillik olarak kabul edilmektedir. Bu tür bat�l davran��lar�n çaresizlik içindeki cahil 
insanlar taraf�ndan yap�ld��� söylenmektedir. Veli dolay�s�yla türbe yönünden son derece 
zengin olan yörede,  adak kurban� kesilmesi, türbeye adakta bulunup dilek olunca bir e�ya 
al�nmas�, mum yak�lmas�, ziyarette uyunmas� çok nadir görülen olaylardand�r. Bu konuyla 
ilgili her türbenin duvar�nda dinin içinde bu tarz bat�l inançlar�n olmad���n� belirten yaz�lar 
as�l�d�r. Yöre türbelerinde yatanlar bir din büyü�ü kabul edildi�i gibi, ailenin de en büyük 
ki�isi gibi sayg�yla kabul edilmektedir. Bu sayg� ve inanç,  yap�lacak her iyi bir olay�n 
ba�lang�c�nda aile büyüklerinin elini öpüp, hay�r duas�n� ald�ktan sonra en yak�n türbeye 
özellikle �eyh �aban-� Veli’ye giderek onun da hay�r duas�n� almak �eklinde kendini 
göstermektedir. Türbelerde yap�lan inanç pratikeri, Kur’an okumak, dua etmek, namaz k�lmak 
�eklindedir. Dile�i bulunanlar bu pratikleri yaparak isteklerini dile getirmekte, bu din 
büyü�ünün huzurunda Tanr�’dan istemektedirler. Yörede derlenen efsaneler de türbelere, 
velilere sayg�n�n ne derece büyük oldu�unu göstermektedir. Burada derlenen efsanelerin 
önemli ço�unlu�u anlat�c� ki�inin kendi ba��na gelenlerdir. �kinci, üçüncü �ah�slardan 
duyularak anlat�lan efsaneler çok azd�r. Türbelerin ço�unda yatan velilerin tarihsel geçmi�leri 
hakk�nda kaynaklara rastlanmaktad�r. Bu nedenle yap�lan çal��mada “Makam” niteli�inde 
çe�itli efsanelere, inançlara dayand�r�larak yap�lan türbeye rastlanmam��t�r. Daha  önce Adana  
yöresinde yap�lan bir çal��mada türbelerin daha çok makam niteli�inde  oldu�u burada  bat�l 
pratiklerin çok  yayg�n olarak uyguland��� görülmü�tür. Mukayese yap�ld���nda bu yörede 
bat�l pratiklerin az olma nedeni yörenin sanayi ve tar�m da d��ar�dan i�çi  getirtecek kadar 
geli�mi� olmamas� dolay�s�yla yörenin farkl� kültür yap�s�yla, etnik yap�yla harmanlanmam�� 
olmas� olabilir (Ça��mlar,1994:3). 
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 Geçmi�in din alimlerinin mekan� olan, bugün de onlar�n türbeleri ile bu özelli�ini 
koruyan evliyalar �ehri Kastamonu evliyalar�na bat�l itikatlardan ve pratiklerden olabildi�ince 
uzak durup, onlar� sayg�da kusur edilmeyecek, hala koruyucu ve kollay�c�l�klar�n� ihtiyac� 
olan ki�ilerin üzerinden eksik etmeyen büyükler olarak kabul etmektedir. Bat�l pratiklerden 
uzak olsa da inanc�n içinde köklü bir yere sahip efsaneler bu velilerin isimlerinin ya�arl�l���n� 
ve ünlerinin yayg�nl���n� sa�lamakta, gerçe�in inançla bulu�tu�u noktada yer alan efsaneler 
Kastamonu türbelerinin anlat�lar� olarak dilden dile, zamandan zamana aktar�lmaktad�r.  
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