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KASTAMONU HALK KÜLTÜRÜ ÇNDE YATIR-ZYARET NANCI VE BU
NANÇ ÇERÇEVESNDE EYH ABAN-I VEL ETRAFINDA OLUTURULAN
EFSANELER
*Yard.Doç.Dr. Zekiye ÇAIMLAR

smi üzerinde bile çeitli efsaneler oluturulan Kastamonu’nun, bugün kesin olarak
isminin nereden ald bilinmemektedir. ehrin adnn Bizans hanedanlarndan Komnenoslar
tarafndan, burada yaptrlan kaleden ileri geldiini söyleyenler vardr. Buna göre, Latince
Komnenos Kalesi anlamna gelen Kastra Komneni daha sonralar Bizans dönemlerinde
Kastamonia’ya, Candaroullar döneminde de Kastamoniya dönümütür. Bir baka
düünceye göre de M.Ö. 18. yüzylda Gas’larn yurdu olmu ve adn da bu kavimden
almtr (Darkot,1940:400; ahn,2001:585; www.kastanonu-ilkontrol.gov.tr/Kastamonu.htm;
www.karadenizfam.com/html/il_kastamonu). Halk arasndaki yaygn inanca göre ise, ehir
adn Bizans tekfurunun kz ile ilgili anlatlan efsaneden almtr. ehir Bizansllarn
elindeyken, Türk aknclar ehri kuatr ve aylar boyunca kaleyi ele geçirmek için mücadele
ederler. Ama sonuç alamazlar. Türkler kaleyi alamayacaklarn düünüp kuatmadan
vazgeçecei zaman, bir gece aknc beyinin çadrna Bizans tekfurunun kznn dads gelir
“Yiidim, Moni burçlardan sana ak oldu, eer gidersen yaayamaz. Onun için sana kalenin
anahtarn gönderdi” der. Bunun üzerine Türkler kaleye yeniden saldrr ve kale dümek
üzereyken tekfur kznn ihanetini örenir, onu krk arkadayla beraber kaleden attrr. Kz
burçlardan aa düerken de “Kastn neydi Moni?” diye barr. O günden sonra bu cümle
azdan aza dolarken Kastamonu’ya dönümü,
bu da ehrin ismi olmutur
(Özen,2000:77)(K1, K6, K7, K8).
smin kaynann tespiti konusunda sknt yaanmasnn nedeni, ehrin ne klasik ilk
çalarda, ne de Orta Çan ilk yarsna kadar elde bulunan yazl eserlerde söz edilmemi
olmasndandr. Bununla birlikte ehrin içinde bulunan kaya mezarlar bu yörenin çok eski
çalardan beri yerleim yeri olarak kullanldn göstermektedir (Darkot,1940:400;
ahin,2001:585).
Anadolu’ya Türklerin gelmeye balamasndan sonra Danimentliler’e Anadolu
Selçuklular’na, Çobanoullar’na, Candaroullar’na, Osmanl mparatorluu’na topraklarn
açan yöre, Fatih Sultan Mehmet zamanndan (1460) itibaren kesintisiz olarak Osmanl
topraklarna balanm ve sonra istila yaamamtr. Kurtulu Sava’nda da igal görmemekle
birlikte, bata Konya, Ankara’dan sonra en çok ehit veren 3. ilimiz olmutur. Yöre halk
igale tepki göstermi, burada pek çok miting düzenlenmitir. Milli mücadelede gösterdii
yararllktan dolay nebolu’da Kaykçlar Loncas stiklal Madalyas ile ödüllendirilmitir
(Darkot,1940:400; ahin,2001:400; www.kastamonu-ilkonuntrol.gov.tr/kastamonu.htm).
Tarihsel geçmii zengin olan bu ehir, 21. yüzylda bile tarihsel dokusunu koruyarak,
günlük yaamn geçmi ve gelecekle birletirerek sürdürmektedir. Evliyalar ehri olarak da
bilinen Kastamonu, geçmiin izleriyle o kadar dolu bir ehirdir ki, girdiiniz her sokak birden
çok evliyann türbesine ev sahiplii yapmaktadr. Bu nedenle de ehir, evliyalar ve bunlar
üzerine anlatlan efsaneleri ile ölümü korkulacak bir olay olarak yaamamaktadr . Aksine,
evliyalara gösterdii deerle, ölümü de hayatn bir parças olarak kabul etmekte, bu nedenle
de evliyalar ehri olma sfatn hak ettiini göstermektedir. Çalma yeri olarak da
Kastamonu’nun seçilmesi evliyalara ait türbelerin saysnn fazlal ve bundan yola çkarak
verilen deerin, bunlarla balantl yatr-ziyaret pratikleri ile inançlarnn nasl olduunun
tespit edilebilecek olduunun düünülmesindendir.
Evliya kelimesi Arapça’daki “yaknlamak, dost olmak” anlamna gelen “veli”
kelimesinin çouludur. Arapça bir kelime olduu için veli, slâm ülkelerinde ortak olarak
kullanlmaktadr. Anadolu’da velinin çoulu olan evliya kelimesi daha yaygn olmakta ve
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çounlukla tekil anlamda kullanlmaktadr (Develliolu,1962:1376; Ocak,1984:3;
Çamlar,1994:27). Velilerin yaarken gösterdikleri inanlan kerametleri gibi, ölümlerinden
sonra da kerametlerinin devam edileceine, insanlara maddi ya da manevi olarak yardmc
olacana inanlmaktadr. Veli inanc bu kadar yaygn olmakla birlikte, yaarken her veli
kabul edilen, ölümünden sonra veli olma inancnn sürekliliini koruyamamtr. Velinin
isminin büyüklüü ve süreklilik göstermesi yaarken gösterdii kerametlerin büyüklüü ile
orantldr. Baz velilerin isimleri zaman içinde yaarlln korusa da kendi yöresiyle snrl
kalabilmektedir. Baz velilerin isimleri ise hem zamanlar ap yüzlerce yl yaarlln
koruduu gibi, geni bir corafyada da bu isim bilinebilmektedir. Bu nedenle ismi yöresinde
bilinen veliler “Mahalli”, geni corafyada bilinen veliler de “Genel” veliler olarak
isimlendirilmektedirler (Çamlar,1994:34; Ocak,1984:13-14). Kastamonu yöresinde yaplan
aratrmada tespit edilen türbelerde yatan evliyalarn büyük bir ksm mahalli veli iken, eyh
aban- Veli, Benli Sultan, Akl Sultan, Müfessir Alaeddin Hazretleri’nin isimleri
yörelerinin dna da çkm genel veli özelliindedirler. eyh aban- Veli, Anadolu’nun
“Evtâd- erbaas”(Dört direk) s olarak kabul edilen Mevlana, Hac Bekta- Veli, Hac
Bayram
ile
birlikte
dördüncü
büyük
evliyas
olduuna
inanldndan
(Duran:www.hbektas.gazi.edu.tr/ozduran.htm), geni bir corafyada yaygn bir ünü vardr.
Bunun yannda kitle iletiim araçlarnn yaygnl ile velinin gösterdiine inanlan
kerametlerin basna yansmasyla k saçan türbe olarak tannan Müfessir Alaeddin Hazretleri
Türbesi ile, geçirdii yangna ramen bozulmadan sadece siyahlaan bedenin ayak ucu cam
bir sanduka içinde görülebilen Akl Sultan’n türbesi de, geni kitleler tarafndan
bilinmektedir. Yörede kimilerinin eyh aban- Veli’nin kardei, kimilerinin ise yakn dostu
olarak inand Benli Sultan ise eyh aban- Veli’den sonra en çok bilinen, kerametine en
çok inanlan velidir.
Yöre ile ilgili yaplan yazl kaynak ve alan aratrmasnda çok sayda türbe tespit
edilmitir. Seyyid Sünnetî Efendi, Abdal Hasan, Abdurrezzak Efendi, Abdulgafur Efendi,
Abid Çelebi, Ahi orve, Ali Asgar Efendi, Akl Sultan, Bayrakl Dede, Bektaolu
Safiyüddin Efendi, Benli Sultan, Cecelizâde brahim Nurettin Efendi, Cününi Baba, Çevkâni
Efendi, Daî Sultan, Day Sultan, Deli Eref, Deveci Sultan, Geyikli Sultan, Gümülü Sultan,
eyh Ahmed Siyahî, Halife Sultan, Hamza Baba, Haraçolu, Hasan Ünsî Hazretleri, Halil
Bin Kasm , sa Dede Efendi, shak Bey, Kalender Dede Efendi, Kaysü’l Hamedânî Asgar
Hazretleri, Kesikba, Kiriçi Hoca Mehmet Efendi, Kz 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, Srtl Hoca, Sükûtî Sultan, eyh Abdurrahman Fendi , eyh Hac Dede, eyh Hafz
Mehmed Efendi, eyh Hafz 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, Ylanl Dergah ve
Abdülfettah- Veli, Zileli eyh Abdurrahman Efendi (Zengin,2003:64), Hatun Sultan, Atabey
Gazi, Karanlk 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 Hanm,
Süleyman Bey, Süleyman Paa ve brahim Bey, Abdülcebbar, Cebrail Efendi, Dede Sultan,
Ferra Sultan, Göbelekzâdeler , Hayran Efendi, Karaba- Veli, Kara Mustafa Paa, Seyfi
Dede, Tarakl Sultan, Topçuolu, Ahmet Mahir Efendi, Mehmet Fevzi Efendi, Muhammed
hsan Efendi (Çiftçi,2000:169-253). Yüzlerce yllk tarihsel süreç içinde Kastamonu, yukarda
isimleri geçen ya da geçemeyen saysz evliyaya, din büyüüne ev sahiplii yapm ve halen
de yapmaya devam etmektedir. Hemen hepsi “makam” olmayp, “türbe” özelliinde olan bu
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saysz ziyaret yerlerinin ve burada yatan velilerin hakknda ayn oranda da saysz efsane
anlatlmaktadr. Bu efsanelerden vereceimiz örnekler, Kastamonu yöresinde geçmite de
günümüzde de türbe ve veli kavramnn ne kadar önemli olduunu gösterecektir. Aratrma
Kastamonu yöresindeki yatr-ziyaret inanc ve bunlara bal pratikleri inceleme esasna
dayand ve yörenin türbe inanc ile pratiklerinin genel özelliklerini tespit etmeye yönelik
olduu için, çalmann ana temas olan eyh aban- Veli hakknda anlatlan efsaneler ile
Kastamonu’da ismi daha çok bilinen, daha çok ziyaret edilen ve hakknda dolaysyla daha
çok efsane anlatlan velilerden örnek efsaneler ve bu türbelerde yaplan pratikler seçilmitir.
Hakknda efsane derlenen veli dolaysyla türbe saysnn çok olmasna yöre hakknda genel
bilgi verebilmesi açsndan çok olmasna dikkat edilmitir.
Türbesi Taköprü ilçesinde bulunan Abdal Hasan ile ilgili anlatlan efsanelere göre,
zamannda Sultan Beyazt’n bir kz çocuu olur ve bu kz 20 yana kadar hiç konumaz.
Kznn derdine deva bulamayan sultan, çevresindekilerin tavsiyesi üzerine kzn adamlarna
teslim ederek Kastamonu’daki Abdal Hasan’a gönderir. Daha kafile köye gelmeden Abdal
Hasan olaylar kendine malum olduu için, kafileyi köyün giriinde karlar. “Kzm
konu”der. Kz ise “Selametü’l-insan, fi hfz’l-lisan” (nsann selameti dilini tutmasndadr)
der. O günden sonra konumaya balayan sultann kz köyden ayrlmayarak oraya yerleir
(Zengin,2003:81),(K1, K2, K3, K4). Abdal Hasan ile ilgili anlatlan bir dier efsaneye göre,
Abdal Hasan’nn yaad köyün halk oldukça fakirdir. Bir gece köye hrszlar gelerek, tek
bir kuzusu olan bir adamn kuzusunu çalarlar. Çaldklar bu kuzuyu kesip, köye yakn bir
maarada piirip yemeye balarlar. O srada maaraya üstü ba perian bir adam gelir,
kendisinin de kzaran kuzudan dan yiyip yiyemeyeceini sorar. Hrszlar onu da aralarna alp
kzarm kuzudan verirler. Yemee balamadan, sonradan gelen kii yemek bitince ükür
duas etmek istediini, bunun için yemek yenirken kuzunun kemiklerini atmamalarn bir
kenarda toplamalarn söyler. Yemein bitiminde, kuzunun sadece bir tarafta toplanm
kemikleri kalmtr. Maaraya sonradan gelip yemee katlan kii, ükür duas eder ve
“Allahm biz eksilttik sen yerine koy “ der. Birden kemikler canlanp yeniden kuzu olur ve
maaradan çkarak doru köye gider. Bütün bunlar aknlk ve korkuyla seyreden hrszlar,
bu kiinin yörede ad çok bilinen ermi Abdal Hasan olduunu anlarlar. Bunun üzerine
hrszlk yapmamaya tövbe ederek, Abdal Hasan’nn elini öperek iyi insan olmaya söz
verirler (Zengin,2003:81), (K1, K2, K4). Abdal Hasan’n türbesinin biraz yukarsnda bir su
vardr. Bu suya “Asa Suyu” denmektedir ki bu isim, eyh aban- Veli’nin türbesindeki su
için de, Benli Sultan Türbesinin bahçesindeki su için de kullanlmaktadr. Abdal Hasan’n
türbesindeki suyun, cilt hastalklarna iyi geldii ve çeitli rahatszlklar olan kiilerin bu
suyla ykandktan sonra, rahatszlklarndan kurtulacaklarna inanlmaktadr. Bunun yannda
cinli olduuna inanlan, saral olan, hamileyken çocuunu düüren ya da çocuu olmayan
kadnlar da bu türbeye gelerek dua etmekte ve ksa zamanda dileklerinin gerçekletiine
inanlmaktadr. Sultan Beyazt’n kzyla ilgili anlatlan efsaneden yola çkarak da
konuamayan çocuklara Asa Suyu’ndan içirerek ksa zamanda konuacana inanlmaktadr
(Zengin,2003:82),(K1, K2).
Hakknda en çok efsane anlatlan evliyalardan birisi de Akl Sultan daha bilinen
adyla Yank Evliya’dr. ehir merkezinde Püre Mahallesinde bulunan türbe haftann her günü
halka açktr. Türbenin ortasnda bulunan sandukada Akl Sultan yatmaktadr
(Çiftçi,2000:174). Sandukann ayak ucu açlp evliyann ayak bileine kadar olan ksm yani
ak kemii göründüü için akl sultan dendii rivayet edilmektedir. Yank evliya
denmesinin nedeni ise türbenin bir yangn geçirip cesedin yanm olmasndandr. Bugün
ziyaretçilere gösterilen ayak ksm siyah yanm ekildedir. Türbede yatan evliyann gerçek
kimlii hakknda tarihi kaynaklarda bilgi bulunmamakla birlikte türbenin civarndaki kiiler
Kastamonu Bizansn topraklaryken, Türk topraklarna katmak isteyen aknc
komutanlarndan olduunu söylemektedirler (Özen,2000:79; Zengin,2003:82). Kastamonu’yu
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fethettikten sonra 1116 da ehit olan komutann cesedinin gömüldüü yer zamanla türbe
ekline getirilmitir denilmektedir. Bugün bile evliyann cesedinin bozulmam olmas ile
ilgili de müslüman ehitlerin cesedinin bozulmayaca, ehit dütüü haliyle kyamete kadar
bedenin korunaca inancna balanmaktadr. Ayn ekilde Kuzkaya’da bulunan eyh
Mehmet Efendi (Sacayakl Sultan)’nin de cesedinin bozulmadan korunduuna inanlmaktadr
(K1). Bugün Akl Sultan türbesine Anadolu’nun çeitli yerlerinden ziyaretçiler gelmektedir.
Cesedin bozulmam olmas ve belli bir ksmnn da ziyaretçilere gösterilmesi ziyaretçi
saysn arttrmaktadr. Türbenin yan hakknda da kesin bir tarih bilinmemektedir. Bir
rivayete göre Cumhuriyetin ilk yllarnda (Zengin,2003:100) bir rivayete göre ise Selçuklu
döneminde türbe yanmtr (K5). Türbenin yanmasyla ilgili anlatlan efsanelerde tarihte
ortaklk olmamakla birlikte türbenin yan ile ilgili anlatlan efsaneler birbirine benzerlik
göstermektedir. Efsaneye göre kalbi temiz olmayan birisi gelerek türbede dua edip dilekte
bulunmutur. Bu dilek ise kiinin kalbinin kötülüü nedeniyle yerine gelmemitir. Bunun
üzerine sinirlenen kii eline mum alp türbeye gelmi “Dileim olsun diye benden beklediin
bir mumsa ite yakyorum, eer söylendii kadar büyük evliya olsaydn dileim olurdu”
demi yanan mumu türbede brakp gitmitir. Bu nedenle de türbe de yangn çkmtr.
Yangnn yeni çkt anlarda dönemin Kastamonu valisi rüyasnda Akl Sultan’ görmütür.
Evliya “Yeti vali türbem yanyor, kalk da yangn söndür” diyerek valiyi uyarmtr. Vali
hemen uyanarak evinin penceresinden türbenin olduu yöne doru baknca dumanlarn
yükseldiini görmü, hemen yangnn söndürülmesi talimatn vermi. Böylece yangna erken
müdahale edildii için türbe tamamen kül olmaktan kurtulmu (K1, K3,K5, K6). Bu yangn
nedeniyle de evliyann naanda yank izleri kalmtr. Türbenin duvarlarnda da yangnn
izleri hala bulunmaktadr. Naa yanm olmakla birlikte kül halinde deil bozulmam ekilde
sadece yangnn siyahl naan üzerinde iz brakmtr. Beden bozulmad için, naan
öldüü zaman mumyaland düünülmü, bu nedenle çeitli bilim adamlar gelerek naa
incelemi ve mumya olmayp doal olarak naan korunup bozulmadna karar vermiler.
Evliyann bugün sadece ayaklar ziyaretçilere gösterilmektedir. Ama sanduka ortada olduu
için türbenin bekçisi bazen kötü niyetli kiilerin sandukann tamamn açp evliyann
parmandaki yüzüü almaya kalktklarn belirtmitir. Yine bekçinin belirttiine göre evliya
yüzük çkarlmaya çalldnda parman bükmekte yüzüün çkmasna izin vermemektedir
(K5, K1). Akl Sultan türbesinde ziyaretçilerin gece geçirmesine, burada uyumalarna izin
verilmemektedir. Bu nedenle türbe belli bir saatten sonra kapatlmaktadr. Buna ramen
birkaç yl önce felçli bir adam gelerek evliyay rüyasnda gördüünü ve gelip türbesinde
yatarsa iyileeceini söylemitir. Bu nedenle de türbede gece uyumak istediini belirtmitir.
Bunun yasak olduu ne kadar söylense de felçli kii çok srar edince kalmasna izin verilmi
ama sabah namaz okunurken gitmesi istenmi. Felçli kii çok srar edip, evliyann kendisini
çardn onun srarla yatmasn istediini söylemesi bekçiyi de etkilemi, bir yandan yasak
olmas bir yandan evliyay kzdrma korkusu bekçiyi çelikide braksa da birkaç saatliine
izin vermi ama o geceyi bekçi de evinde skntyla geçirmi. Sabah namazyla beraber
türbeye giden bekçi gece felç brakt adamn biraz daha iyilemi olduunu fark etmi. Bu
olaydan ksa bir süre sonra tekrar türbeyi ziyarete gelen felçli adamn tamamen salna
kavutuunu görmü (K5). Türbenin civarndaki evlerde yaayan kiiler kendilerini çok
güvende hissettiklerini söylemektedirler. Evliyann o mahallede hrsz, uursuz
barndrmayacan, hrszla gelen kiinin çald eyay mahalleden çkaramayacan
mutlaka düürüp gideceine inanlmaktadr. Bunun örneklerinin çok yaandn
belirtmektedirler. Sokak balarnda bez içinde sarl altnlarn bulunduu, içi para dolu
cüzdanlarn bulunduu bu altn ve parann ayn gün sahibine ulatrld söylenmektedir.
Özellikle türbenin olduu sokakta yaayan kiiler sokakta bulunan evlerin bereketli olduunu
kimsenin para sknts çekmediini söylemektedirler. Üstelik mahalleye kirac olarak gelen
kiilerin ksa zamanda ev sahibi olduklarn da söylemektedirler. Mahallede sarho, kavgac,
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huzursuz, kötü ahlakl kiilerin barnmadn, bu karakterdeki kiilerin balarnn skntdan
kurtulmayp sonunda mahalleyi terk edip gittiklerini belirtmektedirler (K5, türbenin yaknnda
oturan kiiler).
Hakknda en çok efsane bulunan velilerden biri de Kastamonu merkezine 27 km.
uzaklkta Ilgaz Da’nn eteklerinde türbesi bulunan Benli Sultan hakkndadr. Asl ad
Muhyiddin olan ve 15. yüzylda yaad söylenmektedir (Çiftçi,2000:172). Hayat hakknda
yazl çok az kaynak bulunmaktadr. Bu kaynaklara dayanarak eyh aban- Veli’nin dostu
olduu söylenmektedir. Halkn dini ve tasavvufi bakmdan eitilmesinde önemli katklarnn
olduu ve Kanuni döneminin önemli vaizlerinden Kastamonulu eyh Muharrem Efendi’nin
Benli Sultan’n örencisi olduu yine bu kaynaklarda belirtilmektedir. Efsaneye göre, Benli
Sultan imdi türbenin bulunduu y ere gelmi büyük bir aacn kovuunda inzivaya
çekilmitir. Bu inziva srasnda vahi hayvanlarla ba kurmu onlarn dilinden anlamtr
(Çiftçi,2000:50). Hatta evliyann bugünkü türbesinin yapmnda ilk yardmc olanlar evliyann
dostluk kurduu geyikler olmutur (K6, K7, K8). Anlatlan bir efsane göre türbenin yapm
srasnda geyikler evliyaya yardm ederken köyün öküzleri geyikleri kovalam onlara zarar
vermitir. Köy halk da bunu görmesine ramen öküzlerin zarar vermesine engel
olmamlardr. Bunun üzerine evliya da beddua ederek “Öküzünüz çift olmasn” demitir.
nana göre o günden sonra türbenin bulunduu köyde kimsenin iki tane öküzü olmamtr.
Bir öküzü varken dierini alan kiinin öküzünden birisi mutlaka ölmütür. Yüzlerce yl önce
yaplan bedduann etkisinin bugün de sürdüüne inanlmaktadr (K1, K3, K6). Bu gün
türbenin yanndaki görkemli aacn evliyann inzivaya çekildii aaç olduuna
inanlmaktadr. Yine inana göre Benli Sultan bir gün atya dolarken aacn yanna gelmi,
aaç evliyaya saygsndan yere eilmi evliya da atyla aacn üzerinde dolamtr. Bu
nedenle bugün bile aacn gövdesinde at nallarnn izinin bulunduuna inanlmaktadr (K6,
K7, K8, K9). Evliyann Benli Sultan olarak anlmasnn nedeni, yüzündeki büyük bir ben
nedeniyle olduuna inanlmaktadr (K6). Türbenin ehir merkezinde olmamasna ramen
Kastamonu halk tarafndan yaygn bir ekilde tannan evliya hakknda saysz da efsane
anlatlmaktadr. Bu efsanelerin bazlarnda Benli Sultan, eyh aban- Veli’nin kardei olarak
anlatlmaktadr. eyh aban Veli’nin 7 kardei vardr. Bu kardelerin her biri deiik köylere
giderek buralarda Hak yolunu anlatacaklardr. Benli Sultan da bugün türbesinin bulunduu
köye yakn dada yaamaktadr. Bir gün mendiline kar koyarak kardei eyh aban- ziyarete
ehire gelir. Kardeinin yanna geldiinde kunduraclk yapan kardeinin bir kadnn ayak
ölçüsünü aldn ve bu srada da kadnn topuunun göründüünü fark eder. Bunun üzerine
mendildeki kar eriyip damlamaya balar. eyh aban mendilden damlayan kar görünce
“Karde dada insan yüzü görmeden evliya olmak kolay, zor olan kalabaln içinde erimek”
der. Bunun üzerine çok utanan Benli Sultan yaad daa tekrar döner ve bir daha ehire
inmez (K7, K8). Benli Sultan türbesinin yannda bulunan suya da “Asa Suyu” denmektedir.
nana göre, evliya bir gün asasn yere vurmu ve bu su yerden kaynamaya balamtr. Bu
nedenle bu suyun ifal olduuna inanlmaktadr. Bununla ilgili anlatlan bir efsane öyledir;
kadnn birinin 5 kz olmutur ve kocas da kendisi de erkek çocuk istemektedirler. Bir gün
kadn rüyasnda Benli Sultan’ görür. Evliya bir olunun olacan müjdeler. Olu olduktan
sonra türbede kurban kesmesini söyler. Bu rüyann üzerinden çok geçmeden kadn hamile
olduunu anlar. Doan çocuk da erkek olur. Çocuk doduu zaman kadnn ekonomik
durumu çok iyi olmadndan ve o yllarda da ulam bu kadar rahat olmadndan kadn
Benli Sultan’n türbesine giderek kurban kesemez ama rüyasnda söz verdii kurban kendi
köyünde keser. Aradan zaman geçip çocuk 7 yana gelince, çocukta romatizma rahatszl
olur. Bu rahatszlktan dolay da bir süre sonra yürüyememeye balar. Ne kadar doktora
götürürlerse de çocukta iyileme görülmez. Yine bir gün kadn Benli Sultan’ rüyasnda görür.
Rüyada evliya kadna “Ben sana kurban benim türbemde kesmeni söylemitim sen kesmedin.
imdi kurban alp burada kes de çocuun iyilesin “ der. Bu rüya üzerine kurban alnp,
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çocukla beraber öküz arabasna binilerek Benli Sultan’n türbesine gidilir. Yolda giderken
kurban ellerinden kaçar. Kadn çaresizlik içindedir. Alayarak türbeye ulatnda kurbann
türbede olduunu görür. Hemen orada kurban olarak getirilen koç kesilir ve fakirlere datlr.
Çocuk da orada akan Asa Suyu ile ykanr. Bu olay anlatan bugün orta yan üzerinde
bulunan çocuun kendisidir. “Çocuktum ama çok iyi hatrlyorum. Çevredekiler suyun çok
souk olduunu zatüre olacam annemin ykamamasn söylediler. Annem Benli Sultan’a
çok inand için bir ey olmaz diyerek beni ykad. O buz gibi dedikleri su bana ate gibi
geliyordu. Deil üümek ben o suda yanarak ykandm. Bir süre sonra da zaten ne romatizma
kald ne arlar. O günden sonra uygun olan zamanlarda mümkünse ylda bir defa bu ziyarette
Allah rzas için koç kesip datmaya çalrm” eklinde anlatmaktadr (K6, K7). Benli
Sultan türbesindeki Asa Suyu ile ilgili bir inanca göre, çocuu olmayan çiftler bu suyla
ykanrlarsa ksa bir süre sonra çocuklarnn olacana inanlmaktadr. Bunun için kar koca
türbeye gelip namaz klp dua etmekte, türbenin yanndaki aacn altnda buradan akan suyla
ykanmakta ve Allah’tan çocuk sahibi olmay dilemektedirler. Bu ykanma, tamamen
soyunarak yaplan bir ykanma deil, mevsimin izin verdii ölçüde slanlarak bir nevi
sembolik ykanma eklindedir (K6).
Kastamonu yöresinin ormanlk olmas, bu nedenle de geyiklerin bol olmas yukarda
anlatlan Benli Sultan türbesinin yapmnda geyiklerin de yardmc olmalar konusunda
efsanelerin anlatlmasna neden olduu gibi, Geyikli Köyü’de bulunan Geyikli Sultan
türbesinin yapmnn da geyikler tarafndan yapldna inanlmaktadr. Anlatlan efsane göre
u anda türbede yatan eyh Efendi, Akkaya Köyü’ne cami yaptrmak için halktan yardm
ister. Ekonomik durumunu gerekçe gösteren halk yardma yanamaz. Bunun üzerine caminin
yapmnda geyikler odun tayarak eyhe yardmc olurlar. O günden sonra eyhin ad Geyikli
Sultan olarak anlr, caminin yapld köye de Geyikli Köyü denir (Zengin,2003:118;
Özen,2000:79), (K10)
Hakknda efsane anlatld kadar, yaanan olaanüstü olaylarn çeitli ekillerde
belgelendii türbelerden birisi de ehir merkezinde Püre Mahallesinde bulunan Müfessir
Alaeddin Hazretleridir. Hicri 665-747 yllarnda yaam, döneminin önemli alimlerinden
olduu kaynaklarda geçmektedir. Kur’an- Kerim’i elle yazp tefsir etmi, çok sayda
örencisine de Kur’an- Kerim dersi vermitir (Çiftçi,2000:218,181). Hakknda anlatlan
efsanelerden en bilineni de evliyann Kur’an- Kerim öretmesi üzerinedir. Efsaneye göre bir
örencisine Kur’an- Kerim dersi verirken, tamamlayamadan vefat etmitir. Vefatndan
örencisine rüyasnda her gece kabrine gelmesini söylemitir. Bunun üzerine örenci her gece
evliyann kabrine gitmi, evliya da yarm kalan dersinin tamamlatp örenciye Kur’an-
Kerimi öretmitir (K5)(Türbenin duvarndaki asl panoda da yazmaktadr). Ayn efsane
baka bir varyasyonla yazl bir kaynakta u ekilde anlatlmaktadr :”Talebesine tefsir dersleri
verirken vefat etmesi üzerine, defnedildii günün gecesi, örencilerinin ayr ayr hepsinin
rüyasna girerek mezarnn bana gelip orada derslerine devam etmelerini tembihler. Ertesi
sabahtan itibaren mezarn banda toplanan talebeler, aynen hayatta imi gibi hocalarnn
sesini duyarak tefsirin kalan ksmnn tamamlayncaya kadar her gün derslere devam ederler.
Bir gün talebelerin ciddiyetten uzaklatklar esnada –benim salmda olduu gibi yine
aynen ciddiyetinizi muhafaza edeceksiniz!-diyerek onlar ikaz etmitir (Çiftçi,2000:187-188).
Türbe hakknda anlatlan bir önemli efsane de pek çok kiinin ahit olduu türbenin yklarak
üzerinden yol geçirilme çalmalar srasnda yaanan olaylarla ilgilidir. Belediye yol
çalmalar yaparken, plana göre türbenin bulunduu yerden yol geçecektir. Bunun için
dozerler gelerek türbenin ykmna balanr. Fakat dozerler çalmaz. Bütün gayretlere ramen
dozerler çalmaynca mahalle sakinleri ve belediye içilere türbenin ykmna kazma ve
kürekle yapmaya karar verirler. Fakat kim topraa kazmay kürei sokarsa onun aleti krlr
elinde kalr. aknlk içindeki mahalleli ve içiler çalmaya devam ederken türbenin içinden
klar çkmaya balar. Korkan ahali çalmay brakr. O günden sonra türbenin yerinde
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kalmasna karar verilir ve türbe onarlarak bugünkü görünümüne getirilir. Türbede görülen
kla ilgili anlatlan bir baka efsanede de, türbenin kötü niyetli kiilere kendini göstermedii
üzerinedir. Bu efsaneye göre, bir gün türbeye kalbinde iyi niyet olmayan kiiler gelir.
Bunlarn dini inanc da zayftr. Gelen kiilerin kötü niyetli olmalar evliyay rahatsz eder.
Birkaç kii olan bu kiiler türbenin önündeki terastan Kastamonu ehrine bakarken arkalarna
döndüklerinde türbenin yerinde olmadn, bo bir arsa olduunu görürler. aknlk ve korku
içinde yüzlerini tekrar ehire dönüp bir süre öyle durduktan sonra tekrar türbenin olduu yere
baktklarnda bu defa türbenin bulunduu yerde mum alevi eklinde bir n olduunu ama
yine türbenin olmadn görürler. Bunun üzerine büyük bir korkuyla türbeyi kaçarak terk
ederler. Türbenin etrafnda k yanmasnn o zamandan itibaren olduuna inananlar vardr
(K8). Bu olaylarn duyulmasndan sonra, türbeyi ve klar merak eden aratrmaclar 1981
ylnda türbeye gelirler. Bu konuda gazetelerde de çkan haberlere göre, gece türbenin
fotoraf çekildiinde etrafnda “Nur” denilen bir k halesinin bulunduu görülmütür.
Çalmalar sürdürüldükçe türbenin yannda poz veren kiilerin fotoraflarnn da ilginç bir
görüntü oluturduu ya etraflarnda k halesinin olduu ya da bedenlerinin bir ksmnn
karanlkta kald tespit edilmitir. Bilimsel olarak bir açklamas bulunamayan bu durum
türbenin Türkiye çapnda da tannmasn salamtr (K5, K11, K12, K13, K14) (Türbenin
duvarndaki asl panoda da yazmaktadr).
ehir merkezindeki Krkçeme Mahallesinde bulunan eyh Mustafa (Resülzade)
Efendi ile ilgili anlatlan efsanede ise, evliyalarn ilerde keramet gösterecek kiilere çocuk
yata göründükleri ve onlarla birlikte olduklar inanc vardr. Efsaneye göre yörenin bilinen
evliyalarndan olan Ahmet Hicabî Efendi çocukluunda peygamber soyundan gelen Seyyid
eyh Mustafa Efendi’nin türbesinin etrafnda oynarken kimi zaman ortadan kaybolurmu.
Büyüdüünde ona oyun oynarken ortadan neden kaybolduu, nereye gittii sorulduunda
Ahmed Hîcabi, eyh Mustafa’nn türbesinin bulunduu yerin türbe olduunu bilmediini,
orada oynarken o evde (ev zannetmekteymi) oturanlarn onu çarp sevip okadklarn,
sohbet ettiklerini ve sonra dar gönderdiklerini söylemitir (K1). Bugün de alkolik olan
kiiler bu alkanlklarndan kurtulmak için türbeye gelip dua etmektedirler. Kimi zaman da
alkolik olan kiilerin aileleri bu kiileri sarhoken buraya getirmekte aylncaya kadar
beklemektedirler. Böylece alkol alkanlndan kurtulunacana inanlmaktadr
(Zengin,2003:173).
Ya büyük olduu halde gece yataa çiini kaçran çocuklarn getirildii “Çi
Türbesi” de ehir merkezinde bulunmaktadr. Türbenin yaknnda oturan kiiler “Çi Türbesi”
ismini kabul etmemektedirler. Buna ramen çocuklar yataa çi yapan kadnlar özellikle gece
gelerek çocuklarn bu türbenin duvarna ietmekte, dua ederek de çocuklarnn bu kötü
rahatszlktan kurtulmasn dilemektedirler . Çi Türbesi denmesinin nedeni ise burada
gömülmü bulunan evliyann Çetiyye ya da Çtiyye adl bir tarikatn üyesi olmasndandr.
Zaman içerisinde tarikatn ismi bozulmu bir söyleyie dönütürülüp çi eklinde telaffuz
edilince türbenin de hakknda oluturulan efsaneler ve buna bal inançlar yataa çi yapan
çocuklar üzerine olmutur (Çiftçi,2000:186),(K6).
ehir merkezinde bn-i Neccar Mahallesinde kendi adyla anlan Karanlk Evliya
Sokanda bulunan Karanlk Evliya Türbesi mimari olarak ilginç bir özellik göstermektedir.
Kesme tatan sekiz köeli ve iki katl olan türbenin giri katnda sanduka bulunmaktadr. Bu
evliya ile ilgili efsaneler ise isminin üzerinedir. Bir efsaneye göre evliya hayattayken
kalabalk içine karmaz, yüzünü kimseye göstermezmi. Cuma günleri namaz kldraca
zaman da camiye yüzünde siyah bir örtü ile gelir namaz öyle kldrrm. Yüzündeki siyah
örtüden dolay Karanlk Evliya dendiine inanlmaktadr. simle ilgili bir baka inan da
türbenin ta yapsnn siyah oluundandr. Çevre sakinlerinin söylediklerine, binann
yüzeyindeki siyahlklara göre türbe zamannda bir yangn geçirmi, ta bina olduu için türbe
yanmam ama talar alevlerden dolay kararm. Bu nedenle de burada yatan evliyaya
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Karanlk Evliya denmi. Bir baka inana göre de k alacak penceresi olmad için
içerisinin karanlk olmasndan dolay bu ismin türbeye verilmi olduudur (Çiftçi,2000:..186).
Hakknda yazl kaynaklarda bilgi bulunmayan evliyann mahalle halkn her türlü kötülükten
koruduuna inanlmaktadr (Zengin,2003:220),(K17)
eyh aban- Veli Hazretlerinin postnîînleri ile ilgili anlatlan efsaneler de yörede
oldukça fazladr. eyh aban- Veli Hazretlerinin vefatndan sonra posta oturan ilk kii eyh
Osman Efendi olmutur. eyh Osman Efendi ölümünden krk gün önce öleceini çevresine
duyurmu ve erbaine girmitir. Hatta ölümünden sonra gömülecei yeri bile söylemitir.
nana göre eyh Osman Efendi söyledii gibi krk gün sonra vefat etmi ve yine söyledii
gibi eyh aban- Veli türbesinin kuzey tarafna defnedilmitir (Demirciolu,2002:11).
eyh aban- Veli’nin ikinci postnii eyh Hayrettin Efendi olmutur. Onunla ilgili
anlatlan efsane göre de, eyh Hayrettin Efendi eyhlik payesini alp Amasya’ya irat
göreviyle gitmeden önce esnaf olan oluna bir kese brakmtr. Brakrken de, bu kesenin
bereketli olduunu içindeki parann asla tükenmeyeceini ama bunun için kesenin içindeki
parann saylmamas ve asla kimseye söylenmemesi gerektiini belirtmitir. Keseden para
harcayp da tükenmediini gören oul bir süre sonra babasnn yakn bir arkadana bu
durumu anlatmtr. Babasnn arkada da, bunu duyunca babas da söyledii için kzmtr.
Ama o günden sonra kesenin eski bereketi kalmamtr. Yine anlatlan ve inanlan bir
efsaneye göre ilk postni eyh Osman Efendi’nin vefatndan iki gün önce, eyh Hayrettin
Efendi’nin olunun yanna bir dervi gelerek, Osman Efendi’nin iki gün içinde vefat
edeceini, babasnn posta oturacan hayrl olmasn ve babasnn 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 olmutur.
Hayrettin Efendi’nin olu babasna derviten ve yaadklarndan bahsedince o kiinin
erenlerden olduunu ve kendisini sevindirmek için bunlar söylediini belirtmitir
(Demirciolu,2002:13),(K3, K4).
eyh aban- Veli Hazretlerinin postniinlerinden olan eyh Muhiddin Efendi ile ilgili
anlatlan efsane göre de, Bolu’da Muhiddin Efendi’nin dostlarndan birisi hastalanmtr.
Çevresinde toplanm olan yaknlarna “Ben ölüyorum. Benim cenazemi eyh Muhiddin
Efendi’nin ykayp, namazm da onun kldrmasn istiyorum. Cenazemin de bahçe
kapsndan deil, bahçenin duvarnn yklarak çkartlmasn istiyorum” demi.
Kastamonu’da bulunan eyh Muhiddin Efendi’nin vefat duymas ve Bolu’ya gelmesinin çok
uzun süreceini hatta böyle bir vasiyetin yerine getirilmesinin olanaksz olduunu düünen
hastann yaknlar bunu hastaya söylememiler. Birkaç gün sonra hasta vefat etmi. Vefattan
birkaç saat sonra da eyh Muhiddin Efendi ve arkadalar kalabalk bir grup olarak cenaze
evine gelmiler, üstelik kalabalk geldikleri için de bahçe kapsndan deil, bahçe duvarn
ykarak girmiler. Orada bulunanlar vasiyetin yerine geldiini hayret ve sayg içinde
karlarken hem ölen kiinin hem de vefatn ayan olduu eyh Muhiddin Efendi’nin
kerametinin büyüklüüne inanmlar (Demirciolu,2002:16), (K15).
eyh aban- Veli Hazretlerinin 7. postnii olan eyh Mustafa Çelebi Efendi ile ilgili
anlatlan efsanelere göre ise, eyhin ilminin ve kerametinin çok yüksek olduuna
inanlmaktadr. eyh ruhi hastalklarn tedavisini dua ve sohbet ile yapmakta, buraya bu
rahatszlktan dolay gelen kiiler ifa bularak ayrlmaktadrlar. Bu inantan dolay eyhin
yaad ve postnilik yapt dönemlerde tekke bir doktor muayenehanesi gibi hastalarla
dolup tat söylenmektedir (Demirciolu,2002:28),(K15).
eyh aban- Veli Hazretlerinin 13. postnii olan eyh Hafz Mustafa Efendi ile ilgili
anlatlan efsanelere göre eyh olmadan olacaklar görmekte ve ona göre davranmaktadr. Bir
efsaneye göre, Yusufu Bahri Hazretleri sohbet etmek ve kafasnda bulunan baz sorularn
cevabn bulmak için eyh Hafz Mustafa Efendi’nin yanna eyh aban- Veli dergahna
gelir. Geldiinde eyhi elinde kat kalem bireyler yazarken görür. Sonradan anlar ki yazlan
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yazlar Yusufu Bahri Hazretlerinin kafasndaki sorularn cevaplardr. Bunu gören Yusufu
Bahri Hazretleri, eyh Hafz Mustafa Efendi’nin kerametinin büyüklüünü anlam, eyhin
elini öperek onun dervii olmu. Bir baka efsaneye göre de eyh vefat ettikten sonra
cenazesini eyh hakknda ileri geri konuan ama vaktin ulemas olduu için cenazenin
ykanma ii ona verilen Aaimareti Müderrisi Arap Hoca Efendi yapmaktadr. Çadrda
cenaze ykanrken, herkesin çadrdan çkp eyh Hafz Mustafa Efendi’nin naa ve Arap
Hoca Efendi kald bir anda eyh, hocann bileinin iddetle tutar. Bileini naan elinden
zor kurtaran hoca korkuyla çadrdan çkp eyhin oluna “Babanz ölmemi, girip bakn”
demesi üzerine çadra giren oul babasnn ölü olduunu görür. Bunun üzerine babasnn
kerametlerini bilen oul, hocaya “Babam vefat etmi ama az önce yaadklarnz babam
hayatta iken onunla ilgili söylediiniz kötü sözler için babamn size verdii bir iarettir”
demitir. Bu olaydan sonra Arap Hoca Efendi daha önce söyledikleri için tövbe etmitir
(Demirciolu,2002:32-33), (K15, K16).
Kastamonu merkezinde Musa Fakih Mahallesi,
Gümülüce Caddesinde bulunan
eyh aban- Veli’nin hayat ve türbesinin yapl tarihi ile ilgili çeitli efsaneler ve inançlar
bulunmaktadr. 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 kaynaa göre de türbenin ilk banisi
Seyyid Sünneti Efendi 1490-1500 yllarnda vefat ettiine göre bu tarihten önce yaplmtr
diye geçmektedir (Çiftçi,2000:37). eyh aban- Veli’nin türbesi 1902 tarihinde harap
olduundan yktrlm ve Mahmut Paa tarafndan yeniden ina edilmitir
(Demirciolu,2002:7). Türbede yatan ve yörenin olduu kadar Anadolu’nun Mevlana, Hac
Bekta- Veli, Hac Bayram dördüncü büyük evliyas kabul edilen eyh aban- Veli’nin
doum tarihi de kesin olarak bilinmektedir (Duran, www.hbaktas.gazi.edu.tr/uzduran.htm).
1470 li yllarn banda Kastamonu’nun Hanönü lçesine bal Çukurcay Köyü’de doduu
tahmin edilmektedir (Zengin,2003:65). Çou kaynaklarda da eyh aban- Veli’nin doum
yeri olarak Kastamonu ilinin Taköprü ilçe merkezindeki Harmanck Mahallesi Çiftehaclar
Soka geçmektedir (Çiftçi,2002:94;Kebapç, www.geocies.com/ugurkebapci/kastamonu).
eyh aban dünyaya gelmeden önce babasn, üç yanda da annesini kaybettikten sonra, kimi
kaynaklarda bir yakn, kimi kaynaklarda da hiçbir kan ba olmayan hayrsever bir kadn
tarafndan evlat edinilmitir. eyh aban ilk örenimini doduu mahallenin okulunda Kuran Kerim örenerek yapmtr. Sonra eitimine Kastamonu’da devam etmitir. Burada da
eitimini tamamladktan sonra stanbul’a gitmi Fatih civarndaki bir medresede dokuz yl
eitimini sürdürmütür. eyh aban- Veli eitimini sürdürürken Eyüp Camisi’nde de kürsü
eyhlii yapmtr. slami bilimde hocalar tarafndan yeterlilii onaylandndan ilmini
yaymas için icazetnamesi verilmitir. Hocalar tarafndan bilimde yeterli görülmesine, uzun
yllar zahiri ve batn ilimlerle uramasna ramen eyh aban- Veli içinde bir eksiklik
duymakta, kendinin Bolu’da bulunan Hayreddin Tokadî isimli ününü duyduu bir müride
yönlendirildiini hissetmektedir. Bir gece rüyasnda gaipten “Memleketinize sla yapnz”
hitabn iitir. Bunun üzerine bir grup arkadayla Kastamonu’ya doru yola çkar. Bir akam
Bolu’ya ular. Hayrettin Tokadî’nin dergahnn yannda konaklar. Arkadalarnn sraryla
dergahtaki zikire katlr. O zikirden sonra sabaha kadar dergahtan ayrlmaz ve sabah Hayrettin
Tokadî’nin huzuruna çkarak bîat eder. eyh aban- Veli Tokadî’nin yannda on iki yl
kalarak eyhin hizmetinde bulunur. Pek çok aamalar geçerek hilafetle 1530-1531 tarihinde
Kastamonu’ya gönderilir. Önce eyh Sünneti Efendi Mescidi’ne yakn Cemalettin Camisinin
avlusuna yerlemi, sonra eyh Sünneti Efendi Mescidinde halvete girerek krk gün ibadet
etmitir. Halk eyh aban- Veli’nin büyük bir insan olduunu anlamaya balaynca onu
Honsalar (Hünsalar) Camisinin içinde bir odaya yerletirmilerdir. Zaman içinde çkan bir
yangnda bu cami de etkilenince, eyh aban- Veli vefatna kadar kalaca sonradan
türbesinin bulunaca eyh Sünneti Efendi dergahna yerlemi, burada halk zahiri ve batn

10
bilimle aydnlatan sohbetler yapm, örenci yetitirmi rivayete göre Anadolu’nun deiik
yerlerine 360 tane eyhlik verdii örenci göndermitir. Yedi yl dünya yüzü görmeden
halvette kalp, ibadet ederek evliyalk mertebesine ulamtr. 4 Mays 1569 tarihinde vefat
etmitir. eyh aban- Veli, Halvetî tarikatnn, Cemâliye ubesinin, abanîye kolunun
kurucusu olduu için de “Pîr” olarak da anlmaktadr. abanîlik, Anadolu’da yaygnlk
kazanm olmakla birlikte, özellikle stanbul’da büyük ilgi görmütür. Halveti tarikatnn
stanbul’da kurmu olduu yetmie yakn tekkenin yirmi bee yaknn 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;Demirciolu,2002:16;Özen,2000:79;Zengin,2003:173).
eyh aban- Veli hakknda snrsz sayda efsane anlatlmaktadr. Anlatlan bu
efsanelerden bazlarn unlardr :
Efsane 1: Küçük yata anne ve babasn kaybeden eyh aban- Veli’yi hayrsever bir
kadn yanna alarak evlat edinmi onun eitimiyle ilgilenmitir. Mahalle mektebinden sonra
stanbul’a eitime giden eyh aban burada iyi bir medrese eitimi görür. Buna ramen
büyük bir aray içindedir ve bu aray srasnda bir gün rüyasnda “Slaya dön, kurtulu
oradadr” diyen bir ses duyar. Ertesi gün birkaç molla ile yola çkan eyh aban Bolu’ya
geldiklerinde övgüsünü çok duyduu Hayrettin Tokadi’nin yanna gitmek ister. Gece
Hayrettin Tokadi’nin dergahnn yannda konaklarken, zikir sesleri iitirler. Dier mollalar
zikir yaplan yere gitmek isterler eyh aban zikirin zincir olduunu, balayc olduunu,
balanabileceini söyler. Mollalar srar edince zikir yaplan yere giderler. Zikir bitince dier
mollalar dergahtan ayrlrken eyh aban ayrlmaz geceyi orada geçirir. Ertesi gün Hayrettin
Tokadi’nin elini öperek dergaha girer ve 12 yl dergahta hem eitim görür hem hizmet eder.
eyh aban’n Halveti tarikatn bir üyesi olmas sonradan kendi kolunu oluturmasnn
balangc bu efsane ile anlatlr (sufi.20m.com/sabanveli.htm).
Efsane 2 : eyh aban’n Kastamonu’ya gelii de baka bir efsaneyle anlatlmaktadr.
eyh aban Hayrettin Tokadi Efendi’den icazet aldktan sonra memleketi Kastamonu’ya
döner. Memleketine gelince yal bir çnar aacnn kovuuna yerleir. Kastamonu’da oturan
sa Dede Efendi bir türlü ehire gelmesini salayamaz. Yllarca bu kovukta yaadktan sonra,
srarlara dayanamayarak kovuktan çkp kente yönelir. Çnar da arkasndan yürür. Bunun
üzerine eyh aban “Oldu mu ya oldu mu ya? Ben k bunca zaman sürdürdüüm manevi
sefaya seni de ortak ettim. Yaadm güzellikleri seninle paylatm. Sen de imdi benim
gizlerimi ele veriyorsun” diye aaca sitem eder. Aaç oldu yerde kalr. eyh aban da Seyit
Sünnet Mescidine yerleir. Baka bir efsane ye göre Hz.Hzr, Seyit Sünneti Efendiye
vefatndan 40 yl sonra yerine oturacak bir evliyann geleceini müjdelemitir. Kastamonu
halk çnar kovuunda yaayp ibadetle vaktini geçiren ve keramet ehli olduu belli olan bu
zatn müjdelenen evliya olduunu anlamtr (sufi.20m.com/sabanveli.htm)
Efsane 3: eyh aban’n örencilerinden olan Muhyiddin Efendi’nin anlatt rivayet
edilen bir efsaneye göre, eyh aban örencileriyle ders yaparken bir adam huzuruna gelir.
“Efendim, yol üzerinde bir deirmenimiz vard. Bir arkadamla deirmenini tan
deitirecektik. Yeni ta kaldrdk tam koyacakken derenin dibine yuvarland. Dereden tekrar
çkarp yerine koymamz mümkün deildi. Çünkü ta çok ard. Ne yapacamz düünüp
dururken, hatrmza siz geldiniz ve –Yeti ey aban- Veli Hazretleri, diye imdat istedik. O
an bir el deirmenin tan aadan ald gibi getirip yerine koydu. te orada gördüüm el
ile bu öptüüm el ayn eldir” demitir (sufi.20m.com/sabanveli.htm).
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Efsane 4 : eyh aban’n örencilerinden Mehmet Efendi’nin anlatt rivayet edilen
bir efsaneye göre, Horasan evliyalarndan biri, üç örencisine Anadolu’da eyh aban isimli
bir evliyann yaadn ve gidip ondan feyz almalar gerektiini söyler. Yola çkan derviler
Kastamonu’ya yaklarken, eyh aban kendi dervilerini yanna çarp onlara bir ayna verir
ve Horasan’dan gelen üç dervii yolda karlamalarn ve aynay onlara vermelerini söyler.
Kastamonu’dan yola çkan derviler bir süre sonra, Horasan’dan gelen derviler ile karlarlr
ve onlara eyh aban’n armaan aynay verirler. Aynay her alan dervi aynaya baktnda
eyh aban’n tebessüm ederek kendilerine baktn görür. Bunun üzerine Horasan’dan gelen
derviler biz göreceimizi gördük, anlayacamz anladk, eyh aban’n teveccühlerine
kavutuk
diyerek,
Kastamonu’ya
gelmeden
geri
memleketlerine
dönerler
(sufi.20m.com/index.htm).
Efsane 5 : eyh aban Veli’nin yanna bir gün bir fakir gelir. Çok fakir olduunu, bir
eeinin olduunu onun da öldüünü söyler. Çocuklarnn geçimini temin edecek hiçbir eyin
kalmadn, namerde muhtaç olmak istemediini söyler. Bunun üzerine eyh aban elini
açarak Tanr’ya bu fakirin dileinin gerçekleip, geçimini temin edecek yolun bulunmas için
dua eder. Duann bitiminde dergahn kaps açlr ve atn üzerinde bir adam yedeinde bir
katrla içeri girer. eyh aban’a yedeinde katr hediye etmek istediini söyler. eyh aban
da fakire dönerek. Tanr ölen eein yerine daha iyisini hediye etti. Bu katr senin der. Olayn
ne olduunu anlamayan adama fakirin durumu anlatlnca, adam aslnda katr yarn
getireceini, ama içinden bir sesin mutlaka bugün götürmesi gerektiini söylediini anlatr.
Böylece fakir adam geçim kayna olacak bir katra kavumutur (sufi.20m.com/index.htm)
(K3, K11, K12)
Efsane 6 : Kürekçi Mustafa isminde birinin bandan geçtii rivayet edilen bir
efsanede, kürekçi 1200 akçe birine borçlanmtr. Ne kadar çalsa da kazanc bu borcu
ödemeye yetmemektedir. Bunun üzerine bir türbeye gidip burada dua edip borçlarndan
kurtulmay diler. Türbeden çkta aklna eyh aban’a gitmek gelir. Dergaha gelir, eyh
aban’n huzuruna çkar, eyh aban yalnzdr. eyh aban kürekçiyi görünce oturduu
minderin altn göstererek buradaki akçeleri almasn söyler. aran kürekçi minder altndaki
akçelerden bir miktar alnca, eyh aban tamamn almasn söyler. Oradaki akçelerin
tamamn alan kürekçi, dua ederek huzurdan çkar. Dar çkp akçeleri saydnda tam borcu
olan miktar kadar olduunu 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 srada örencileri
ile sohbette olan eyh aban’n konumalarn dinler. Çok etkilenir. Bir an eyh aban’n
ban caminin kubbesi büyüklüünde görür. Hemen yaklap eyh aban’n elini öpmeye
balar ve dizinin dibine oturur. Örencilerden biri yanndakine, niye hocamzn elini durup
durup öpüyor acaba diye sorunca, dier örenci gönül gözü açld da ondan. Ya hocamzn
bann Ar- âlaya dediini görse zevkten mahvolurdu demitir (K12,K18).
Efsane 8: Anlatlan bir baka efsaneye göre, eyh aban bir yl kendine ait bir odada
halvete girerek günlerce dar çkmam. O sralarda da Hac mevsimiymi. Kastamonu’dan
bir kii de Hac görevini yerine getirmek için Kabe’ye gitmi, görevini yerine getirip
memleketine döneceim zaman çok hastalanm. Uzun zaman hasta yatm, bir türlü iyileip
de memleketine dönememi. Memleket hasretiyle yanp tututuu bir an, yanna biri gelerek
hacnn alama nedenini sormu. Sknty örenince, -Kabe’nin Hanifi mihrabnn yannda
be vakit namaz klp kaybolan biri vardr. Oraya git ve onu bul. Bulunca da ellerine yap
derdini anlat. Kendisini gizlerse de sen srarla derdine çare olmasn iste- demi. Hac peki
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diyerek Hanefi mihrabnn yanna gitmi. Namaz klarken dikkatle etrafn kontrol etmi. Bir
ara memleketinden tand eyh aban’ görmü, namazdan sonra yanna giderim diyerek,
hem namazn klm hem derdine derman olacak kiinin kim olduunu anlamaya çalm.
Namaz bittikten sonra eyh aban’a baktnda onun kaybolduunu görmü. O zaman,
arad kiinin eyh aban olduunu anlam. Bir sonraki namazda, yine ayn yerde eyh
aban’ görünce hemen yanna gidip derdini anlatm çare olmas için yalvarm. eyh aban
srrnn aça çkmasndan korktuunu dile getirince, hac sr saklayacana yemin etmi.
eyh aban namazdan sonra kimsenin bulunmad bir yerde görüerek hacnn gözlerini
kapatmasn söylemi. O zat gözlerini açtnda kendisini Kastamonu’da evinin kapsnda
bulmu (K14, K15).
Efsane 9 : eyh aban Veli kalabalk arasna çkmay sevmezmi. Daha çok uzlette
yaayan, vaktini ilimle, ibadetle ve öretmekle geçirirmi. Halvete girdii dönemlerde bir
dostu ona yemek getirirmi. Birkaç gün dostu eyh aban’a yemek getirmeyi unutmu.
Aklna geldiinde bin bir üzüntüyle eyhin yanna komu yemek getirip özür dilemi. Bu
durumdan hiç ikayetçi olmayan eyh yemek gelmedii günlerde fare yiyeceklerinin
artklaryla beslendiini, onlarn da hepsini fareler de aç kalmasn diye yemediini Allah’a
hamd ederek anlatm (Reisolu,www.semerkand.com.tr/SAYI34/makale.html).
Efsane 10 : eyh aban- Veli Hazretleri’nin türbesinin bahçesinde akan suyun
zemzem tadnda olduunu inanlmaktadr. 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
olduuna
inanlmaktadr
(Reisolu,www.semerkand.com.tr/SAYI34/makale.html). Zem zem olarak kabul edilen bu
suyu ifa olmas niyetiyle konuamayan çocuklara içirildii gibi, yeni doan çocuun azna
da ilk giren eyin zem zem olmas isteiyle bu sudan damlatlmakta, ölmekte olan kiinin az
zem zemli gitsin diye yine azna bu sudan damlatlmaktadr (K1, K19).
Efsane 11 : Efsaneye göre eyh aban- Veli’nin yedi kardei vardr. eyh aban-
Veli bir gün eline yedi ta alr ve bu talar deiik yönlere doru atar. Her ta atnda da bir
kardein ismini söyler. Böylece hangi ta atlrken hangi yöne gidip dümüse, ismi söylenen
karde oraya yerlemi, halka kerametlerini göstermitir. Yörede eyh aban- Veli kadar
tannan Ilgaz Da eteklerini mesken tutan Benli Sultan, Taköprü’ye yerleip bir gün tala
sohbet ederken coup ta hamur gibi skan ve tata parmak izlerini brakan Abdal Musa bu
kardelerde ikisidir (K1).
Efsane 12 : nana göre kötü yolda olan, bundan içten içe vicdani rahatszlk duyan
kiiler rüyalarnda eyh aban-Veli’yi görmektedirler. Rüyalarnda eyh aban-Veli onlar
türbesine çarmakta ve doru yola girmeleri gerektiini söylemektedir. Özellikle ahlak d
yollarla geçimini salayan kadnlar ile hrszlar eyh aban- Veli’yi rüyalarnda
görmektedirler. Rüyay gören kii türbeye gelip tövbe etmekte ve inana göre türbenin
bahçesinde akan zem zem suyunu eve götürüp, bu suyla ykandktan sonra annelerinden yeni
doduklar gibi günahsz olmaktadrlar (K1, K6, K8).
Efsane 13: Kastamonu’daeyh aban- Veli ile ilgili inanlarn içinde en önemli yeri,
türbenin hayatn önemli aamalarnda ziyaret edilmesidir. Bu inan nedeniyle ehirde sünnet
olacak çocuklar ilk olarak türbeye getirilip, dua ettirilmekte sonra sünnet edilmektedir.
Evlenecek çiftler de düün günü türbeyi ziyaret ederek burada evliliklerinin saadet içinde
geçmesi için dua etmektedirler. Bunlarn yan sra askere gidecek, üniversite okumak için ya
da i için baka ehire gidecek gençler de yola çkmadan önce türbeye gelerek dua etmekte
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ondan sonra yola çkmaktadrlar. Bu nedenle özellikle yaz aylarnda hafta sonlar türbede
sünnet çocuklar ile gelin ve damat görmek mümkündür. Yörede hayrl balanacak her iten
önce eyh aban- Veli’yi ziyaret edip dua etmek, bir büyüün hayr duasn almak o iin iyi
gitmesini salamak demektir eklinde inanlmaktadr (K9,K22,K23, K24, K25, K26)
Efsane 14 : Mehmet Bey, bir k günü Çankr’dan Kastamonu’ya düünden dönerken
dada kardan, buzdan arabas çalmaz, karsyla birlikte da banda yolda mahsur kalr.
Araba tamirinden çok fazla bir ey anlamamakla birlikte Mehmet Bey epeyce urar arabay
çaltrmak için ama baarl olamaz. Dada cep telefonu da çekmedii için kimseye
ulaamaz. Gecenin çok geç bir saati ve buzlanma olduu için de yoldan geçen çok azdr.
Geçen arabalar da kendileri fren yapamadklar için duramamaktadr. Kendilerini çaresiz
hisseden çiftten Süheyle Hanm “Yeti ya Pir” diye dua etmeye balar. Mehmet Bey bütün
olanlarn skntsyla son derece öfkeli bir ekildedir. Bu duaya bile çok sinirlenir “lla dua
edeceksen kurtlar kular bizi bu da banda yemesin diye dua et, bu havada Pir bile
türbesinden çkp gelmez” diye karsna çkr. Bir süre sonra bir araba yanlarnda durur ve
içinden 55-60 yalarnda Süheyla Hanm’n tanmna göre nur yüzlü bir bey iner ve sorunu
örenir. Sonra arabann motor ksmn açar bir be dakika kadar urar, sonra Mehmet Bey’e
arabay yava yava çaltrn der. Mehmet Bey arabay çaltrr ve araba yürümeye balar.
Bunun üzerine arabay tamir eden bey kendi arabasna biner ve her ihtimale kar ben önden
ar ar gideyim siz beni takip edin der. Bu ekilde Kastamonu’ya yaklak 5-10 km. kalana
kadar giderler. Bir ara bir sis olur ve sisten çktklarnda düz yolda olmalarna ramen arabay
bir daha göremezler. Yol buzlu olduundan hzl gidemeyecei için, yolda da herhangi bir
sapak olmad için arabaya ne olduunu bir türlü anlayamazlar. Mehmet Bey akn akn
“Düz yolda bir araba yok olmaz ya, uçmaz ya” diye kendi kendine söylenirken, Süheyla
Hanm” o kesin Pir ya da Pir’in gönderdii biriydi” der. Bugün hala Mehmet Bey olay
anlayamadn ama einin de inand gibi kendisinin de artk o yolda yardm eden kiinin
Pir olduuna inandn söylemektedir (K19, K20).
Efsane 15 : Fakir bir ailenin yüksek okul mezunu bir olu vardr. Çocuk okulu
bitirdikten sonra iki yl kendine uygun bir i bulamam bu nedenle ciddi bir psikolojik
bunalma girmitir. Hem okuyup da i bulamadna hem de çocuunun günden güne
üzüntüden zayfladn, hastalandn gören anne eyh aban- Veli’nin türbesine gelerek
burada dua edip namaz klm, olunun ie girmesi için yedi Cuma gelmeye niyet etmitir.
Kadn, yedi hafta diyerek eer bu süre içinde olmazsa hem veliyi rahatsz etmem ayn konu
için, hem de hayrl olsayd i zaten veli onu oluma nasip ederdi diye düünmekte ve
inanmaktadr. Niyet ettii gibi yedi Cuma gelerek burada namaz klp, hayrl bir i için dua
eden kadn, yedinci Cuma günü türbeden evine geldiinde kapy açarken telefonun çaldn
duyar. Aceleyle telefona yetiip açan kadn, sanayi denilen yerdeki bir fabrikadan olunu
aradklarn örenir. Telefondaki kii, olunun fabrikasndaki ie alt ay önce bavuruda
bulunduunu, elemana yeni ihtiyaç duyduklar için bugün aradklarn eer ie girmediyse
gelip kendileriyle olunun görümesini ister. Hemen olunu bulan kadn, fabrikaya gönderir
ve olu teknisyen olarak ayn gün o fabrikada ie girer ve üç yldr ayn fabrikada
çalmaktadr (K18).
Efsane 16 : Duruçay (Camili) köyünden Tevfik Çelikten, yoksul bir ailenin çocuudur.
Bütün zorluklara ramen okumaya devam etmitir. Her gün köyden Kastamonu’ya yürüyerek
gelip giden Tevfik Çelikten bu zor koullar nedeniyle snfn geçse de çok baarl bir örenci
deildir. En büyük endiesi lise bitince ne yapacadr. O kadar skntyla okuduktan sonra
ehirde i bulamayacan düünmekte, üniversiteye gidemeyeceini de bilmektedir. Liseyi
bitirip köyde kalp, çiftlikte çalmak zor gelmektedir. Bütün bu skntlarla her gün okula
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gitmeden ya da okul çk eyh aban- Veli türbesine gidip namaz klp dua etmektedir.
Liseyi bitirecei hafta bütün kayglar daha da artm halde türbeye gittiinde dua etmi
oradan okula gitmi. Milli Güvenlik dersinde hoca “çinizde astsubay olmak isteyen var m?”
diye sorar. Tevfik Çelikten el kaldrr. Bunun üzerine hoca astsubaylk snav açldn
bavurular için de son günler olduunu söyler isteyenlere bavuru formu verir. Snftan bir tek
Tevfik Çelikten katlr ve baarl olur. Bugün emekli astsubay olan Tevfik Çelikten hayatnn
deimesini salayan frsata eyh aban- Veli’nin vesile olduuna inanmaktadr (K6).
Efsane 17 : Bu efsane eyh aban- Veli’nin bir hayat nasl deitirdiini
anlatmaktadr. Efsaneye anlatan bizzat olay yaayan kiinin kendisidir. Kastamonu
merkezinde yaayan bir çiftin otuz yllk evlilikleri süresinde bir çocuklar olmam yllarca
çocuk özlemi çekmitir. Bir gece kadn bir rüya görür. Bu rüyada eyh aban- Veli kadnn
yanna gelmi saçn okam “Kzm üzülme senin ocan tüttürecek çocuk Taköprü’nün
............köyünde, ........anne ile .........babann çocuudur. Çocuun ismi de udur. Gidin onu
aln evlat bilin, sizin evladnz olsun” demitir. Sabaha uyandnda kadn, hala rüyann
etkisindedir. Bunu kocasna anlatr. Kocas eer eyh aban- Veli söylediyse öyle bir köy ve
orada bizim çocuumuz mutlaka vardr der. Ayn sabah Taköprü’nün .........köyünden 8
çocuklu bir kadn da pazara satmaya mal getirir. Fakir bir kadndr geçimini küçük bahçesinde
yetitirdiklerini satarak salamaktadr. O gün pazarda maln sattktan sonra eyh aban-
Veli’nin türbesine gelerek burada namazn klar. Yorgunluktan namaz sonras türbenin
duvarn dayanm dinlenirken içi geçer ve uyur. Kadn da rüyasnda eyh aban- Veli’yi
görür. Veli rüyasnda kadna en küçük kznn evlatlk verilmesi gerektiini yoksa bu
dünyadaki ksmetinin bittiini, üç gün içinde evlatlk verilip baka bir ocan bacasn
tüttürmezse öleceini söyler. Kadn rüyada eer ölecekse evlatlk vermeye razym der. eyh
aban- Veli kadna rüyasnda evlatlk verecei konusunda kadna yemin ettirir. Tam kime
evlatlk vereceini söyleyecei an türbede bir çocuk alar ve kadn uykudan uyanr. Böylece
kime vereceini örenemez. Gördüü rüyay nasl yoracan bilemeyen kadn, hemen
müftüye gider rüyay anlatr, ne yapmas gerektiini sorar. Rüyay batan sona dinleyen müftü
rüyada gördüü eyh aban- Veli’nin görüntüsüne ve söylediklerine dair birkaç soru sorar ve
rüyadaki kiinin eyh aban- Veli olduuna kanaat getirir. Bunun üzerine kadna, çocuunu
evlatlk vermesi gerektiini, bunun eyh aban- Veli’nin araclyla Tanr’nn istei
olduunu söyler. Özellikle evlatlk verilmezse üç gün içinde ölecei düüncesi kadn çok
korkutmu. Fakat kadn kime kzn götürüp evlatlk vermesi gerektiini bilmedii için, kap
çalnp da “Bu kz evlatlk aln yoksa ölecek denmez” diye düünmektedir. Bunun için ne
yapacan bilmemektedir. Müftü kadnn evine gitmesini, çocuun ksmetinin çocuu
bulacan söylemi. Eer üç gün içinde bir aile gelip evlatlk almazsa, kadnn kz ile birlikte
türbeye gelip, buradaki zem zem suyuyla ykanp tövbe etmesini, ksmeti bulamadn eyh
aban- Veli’ye söylemesi gerektiini zaten bu durumu eyh aban- Veli’nin bilecei ve
anlayaca için kadna anlay göstereceini söylemi. Kadn endie, aknlk ve tela içinde
köyüne gitmi. Üç gün sonra, çocuklar olmayan aile rüyalarnda kendilerine söylenen köye
gelerek doru muhtarn yanna gidip, .......isimli ailenin evi nerede diye sormu. Muhtar bu
çifti alarak çocuun evine getirmi. Kap çalnp da kadn kapy açtnda kapda tanmad
bir erkekle kadn gören anne çocuunu evlat edinecek ailenin geldiini anlam. Çocuklar
olmayan aileden kadn gördüü rüyay, çocuun annesi de kendi gördüü rüyay anlatm.
Çocuun annesi hiçbirey sormadan, nerelisiniz, kimsiniz demeden kznn eyalarn bir
bohça yapp aileye vermi kznn da elinden tutarak kadnn kucana götürmü. Çocuun
annesi eer kadna ve erkee nerelisin kimsin diye sorarsam eyh aban- Veli’yi
gücendiririm. O benim iyi ailedir sözüme güvenmedin mi diye düünecei endiesi bir de yeri
ve ailenin kim olduunu tam olarak bilirse evlat hasretiyle bir gün verdiine piman olup
gidip alrm o zaman da çocuum ölür endiesiyle hiç bir ey sormam. Çocuu olmayan aile
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kz bir yanda alp Kastamonu’ya evlerine getirmiler ve öz evlatlar olarak kabul edip
yetitirmiler. Nüfus kad olmamasna ramen okutmular. Fakat çocuktan nasl evlat
edindikleri gerçeini saklamamlar. Kz on be yana gelince aile kendilerinin artk iyice
yalandn, ölürlerse mallarn kzlarna veremeyecekleri için mahkeme kararyla evlat
edinmeleri gerektiini bunun için nüfusun çkmas gerektiini, ayrca evlilik ça gelip
isteyenler de çok olduu için evlilik için de nüfus cüzdan gerektiinden köye giderek kzn öz
annesini bulup mahkemeye getirmiler ve mahkeme kararyla evlat edinmiler. Kz sadece o
gün görmü öz annesini. Öz annesi mahkemeden ksa bir süre sonra ölmü. Kz o gün
kendinin yedi kardei daha olduunu onlarn nerede yaadklarn örenmi. O günden sonra
kardeleriyle görümeye balam. On alt yanda da kz evlenmi bugün Mu’ta öretmenlik
yapan bir kz ve teknisyen olarak fabrikada çalan bir olu var. Kz evlendii günden bu
güne kadar hemen her Cuma eyh aban- Veli’nin türbesine gelerek ükür namaz
klmaktadr. “Eer eyh aban- Veli benim annelerimin rüyalarna girerek benim evlatlk
verilmemi salamasayd bugün ya ölmütüm ya da köyde çok perian yoksul biri olarak
yaayacaktm. Ha öz ailemdem 16 yanda gelin çkmm ha 1 yanda gelin çkmm. Ben
bugünümü eyh aban- Veli’ye borçluyum” demektedir (K18).
Tarihin renkli ve zengin izlerini evlerinden, naklarna, ehrin sokaklarndan,
türbelerine kadar koruyan Kastamonu bugün açk hava müzesi eklinde bir ehirdir. Bu tarihi
doku içinde yaamn sürdüren Kastamonu halk ise tarihe saygsn davranlaryla
göstermekte, bilimsel olmayan konulardan ve yaklamlardan uzak durmaktadr.
Kastamonu’da hemen her sokakta rastlayacamz türbelerin avlusundaki aaçlarda, buralara
balanan bezden, çaputtan, yaklan mumlardan iz yoktur. Yöre halk bunlarn batl itikatlar
olduunu ve slamiyetin içinde yer almadna inanmaktadr. Birkaç türbede çeitli batl
davranlar görülse de bunlar yaygn olarak inanlmadndan genel inanc oluturmamaktadr.
Özellikle “Çi Türbesi” diye bilinen türbeye gelip burada bez balanmas ya da gece yataa
ieyen çocuklarn getirilerek ietilmesi yöre halk tarafndan burada yatan veliye saygszlk
ve cahillik olarak kabul edilmektedir. Bu tür batl davranlarn çaresizlik içindeki cahil
insanlar tarafndan yapld söylenmektedir. Veli dolaysyla türbe yönünden son derece
zengin olan yörede, adak kurban kesilmesi, türbeye adakta bulunup dilek olunca bir eya
alnmas, mum yaklmas, ziyarette uyunmas çok nadir görülen olaylardandr. Bu konuyla
ilgili her türbenin duvarnda dinin içinde bu tarz batl inançlarn olmadn belirten yazlar
asldr. Yöre türbelerinde yatanlar bir din büyüü kabul edildii gibi, ailenin de en büyük
kiisi gibi saygyla kabul edilmektedir. Bu sayg ve inanç, yaplacak her iyi bir olayn
balangcnda aile büyüklerinin elini öpüp, hayr duasn aldktan sonra en yakn türbeye
özellikle eyh aban- Veli’ye giderek onun da hayr duasn almak eklinde kendini
göstermektedir. Türbelerde yaplan inanç pratikeri, Kur’an okumak, dua etmek, namaz klmak
eklindedir. Dilei bulunanlar bu pratikleri yaparak isteklerini dile getirmekte, bu din
büyüünün huzurunda Tanr’dan istemektedirler. Yörede derlenen efsaneler de türbelere,
velilere saygnn ne derece büyük olduunu göstermektedir. Burada derlenen efsanelerin
önemli çounluu anlatc kiinin kendi bana gelenlerdir. kinci, üçüncü ahslardan
duyularak anlatlan efsaneler çok azdr. Türbelerin çounda yatan velilerin tarihsel geçmileri
hakknda kaynaklara rastlanmaktadr. Bu nedenle yaplan çalmada “Makam” niteliinde
çeitli efsanelere, inançlara dayandrlarak yaplan türbeye rastlanmamtr. Daha önce Adana
yöresinde yaplan bir çalmada türbelerin daha çok makam niteliinde olduu burada batl
pratiklerin çok yaygn olarak uyguland görülmütür. Mukayese yapldnda bu yörede
batl pratiklerin az olma nedeni yörenin sanayi ve tarm da dardan içi getirtecek kadar
gelimi olmamas dolaysyla yörenin farkl kültür yapsyla, etnik yapyla harmanlanmam
olmas olabilir (Çamlar,1994:3).
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Geçmiin din alimlerinin mekan olan, bugün de onlarn türbeleri ile bu özelliini
koruyan evliyalar ehri Kastamonu evliyalarna batl itikatlardan ve pratiklerden olabildiince
uzak durup, onlar saygda kusur edilmeyecek, hala koruyucu ve kollayclklarn ihtiyac
olan kiilerin üzerinden eksik etmeyen büyükler olarak kabul etmektedir. Batl pratiklerden
uzak olsa da inancn içinde köklü bir yere sahip efsaneler bu velilerin isimlerinin yaarlln
ve ünlerinin yaygnln salamakta, gerçein inançla bulutuu noktada yer alan efsaneler
Kastamonu türbelerinin anlatlar olarak dilden dile, zamandan zamana aktarlmaktadr.
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Hatice Gürel, Kastamonu-Taköprü 1943 doumlu, ilkokul mezunu
ükriye Tekeli, Kastamonu 1939 doumlu, ilkokul terk
Ahmet Tekeli, Kastamonu 1935 doumlu, ilkokul mezunu
Süleyman Tekeli, Kastamonu 1962 doumlu, lise mezunu
Abidin Demirci, Kastamonu 1953 doumlu, , ortaokul mezunu (Akl Sultan
türbesinin bekçisi)
6. Tevfik Çelikten, Kastamonu 1944 doumlu , lise mezunu
7. Erturul Çelikten, Kastamonu 1964 doumlu, lise mezunu
8. Mustafa Karamustafa , Kastamonu 1961 doumlu, lise mezunu
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9. Necmi Özbay, Kastamonu 1950 doumlu, üniversite mezunu
10. Ahmet Akbay, Kastamonu-nebolu 1952 doumlu, ilkokul mezunu
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bekçisi)
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22. Seher Karabykolu, Kastamonu 1980 doumlu, lise mezunu
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25. Bülent Karamustafa , Kastamonu 1980 doumlu, üniversite örencisi
26. brahim Hacak, Kastamonu 1960 doumlu, üniversite mezunu

