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ÖN SÖZ 
 

En ilkel dönemlerden itibaren insan, içinde var olduğu çevre de dâhil olmak 
üzere, varlığın sırrını, oluşumun nedenini aramıştır. Bu nedenle inanca bağlı olarak 
kutsalın ve büyünün temelleri atılmıştır. Doğayı tam olarak çözemeyen insanoğlu, 
doğaüstü güçlerden yararlanma yollarını aramış, onları yönlendirmeye çalışarak 
zorluklara çözüm aramıştır.  Bütün bu çabaların sonucunda karşımıza veli- evliya 
kültü ve bunlar etrafında teşekkül eden efsane ve efsanelerin dinî bölümünü 
oluşturan menkıbeler çıkmaktadır. 

Değişen yaşam koşulları birçok değerin de değişmesine ya da yeni yaşam 
koşullarına uyum sağlayacak yeni kılıflara bürünmesine veya bu değerlerin yok 
olmasına sebep olmuştur.  Bu tür çalışmalardaki asıl amaçlardan biri de, değişimin 
hangi yönde olduğunun, nasıl bir süreç izlediğinin, değişimin hızı ve bu değişimden 
geriye kalanların sağlıklı bir şekilde kayda geçirilmesidir. 

Sonuç olarak yatırlar ve yatırlar çevresinde oluşan ritüeller ve anlatılan 
menkıbeler, toplumun manevi ihtiyacını karşılamak, bu ihtiyaçların doyuma 
ulaşmasına yardımcı olduğu için de büyük bir önem arz ederler. Bu bakımdan 
yatırlar incelenmeleri gereken unsurların başında gelir. 

Çalışmamız dört ana bölümden meydana gelmektedir. 
Birinci Bölüm I. Kısımda, Yatır, Velî- Evliyâ, Velî kültü, Keramet, Dedelik- 

Seyyidlik, Kült, İnanç, Folklor ve Kurban kavramları üzerinde durulup, bu 
kavramların tarihi seyri ana hatlarıyla takip edilmeye çalışılmıştır. 

II. Kısımda Muş’taki yatırlar adları tespit edilerek, mekanları, yapıları, 
ziyaretçi ve ziyaret şekilleri, esas alınarak tasnife tabi tutulmuştur. 

İkinci Bölümde, Sözlü Halk Anlatıları, Menkıbe, Motif ve Efsaneler hakkında 
genel bilgi verilmeye çalışılmıştır. 

Üçüncü Bölümde, yatırlara bağlı olarak anlatılan menkıbeler ele alınıp tasnif 
edilmeye çalışıldı. 

I. kısımda, metinlerin derlendiği kaynak kişiler hakkında bilgi verilmiştir. 
II. kısımda, menkıbe metinlerinin ana motifleri ve epizotları çıkarılarak 

tahlilli yapılmıştır. 
III. kısımda, metinlerde kullanılan motifler tasnif edilmiştir. 
 Dördüncü Bölümde, 60 adet menkıbe metni yer almaktadır. Metinler, kaynak 

kişilerden derlendiği şekliyle ve alfabedik sıraya göre verilmiştir. 
 Sonuç kısmında, kısa bir değerlendirme yapılmıştır. 

Bibliyografya kısmında, çalışmamız sırasında başvurulan yazılı kaynakların 
listesi yapılmıştır. 

Özet kısmında çalışmanın Türkçe ve İngilizce özeti yapıldı. 
Ekler kısmında ise, alanda çekilen fotoğrafların bir kısmından, daha önceki 

tasniften de yola çıkarak örnek bir albüm oluşturuldu. 
Bütün çalışmam süresince beni yönlendiren değerli hocam Sayın Yrd. Doç. 

Dr. Yılmaz ÖNAY’a, babam Sefer YALÇINKAYA’ya, maddi desteğini 
esirgemeyen Varto Kızılay Şube Başkanı Jale YALÇINKAYA, Varto Sanayi ve 
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Ticaret Odası Başkanı Ercan AKTAŞ’a ve alan çalışmalarım sırasında bana yardımcı 
olan kardeşim Zeynel Abidin YALÇINKAYA’ya saygılarımı sunuyor, kendilerine 
teşekkür etmeyi bir borç biliyorum.  

 
 

Muş, 2008       Fatoş YALÇINKAYA 
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GİRİŞ 
 

Kültür, yazılı halk edebiyatı ve sözlü gelenek eserlerinin, halk müziğinin, 
halk oyunlarının, geleneksel tiyatronun, halk sanatlarının, inançlarının, giyim-kuşam 
geleneğinin, tarihi seyri içerisinde teşekkül etmiş, kendisine has yaşam tarzı, maddi 
ve manevi değerler bütünüdür. Linton’un da belirttiği gibi, “Kültür, bir toplumun 
mirasıdır.” Bu mirasın en canlı kısmını sözlü gelenek ürünleri oluşturmaktadır.1 Bu 
ürünler, halkın meydana getirdiği folklorik ürünlerdir. Asırlardır halk ruhunun ve 
hayal gücünün ürünü olan ve günümüze kadar da varlığının sürdüren bu ürünlerin, 
toplum hayatı üzerindeki etkisi yadsınamaz. Bu bakımdan yatırlar ve yatırlar 
çevresinde oluşan menkıbeleri birer hurafe veya batıl inanç olarak değerlendirme, 
son derece yanlış bir davranış olur. Bu, toplumun değerlerini yok sayma anlamına 
gelir. Durkheim’ın da belirttiği gibi, toplumsal gerçeğin temeli toplumsal bilinçte 
aranmalıdır. Toplumsal bilinç ise bir toplumu oluşturan bireylerin ve bu bireylerin de 
oluşturmuş oldukları inanç ve duyguların bütünüdür. Bir toplumsal olayı, açıklamak 
için iki şeye ihtiyaç olduğunu söyler: Birincisi bu olayı yaratan neden, ikincisi ise 
toplumsal işleyiş içindeki üstlenmiş olduğu görev.2 Bu tür çalışmalardaki asıl amaç 
yatırlar çevresinde oluşan bu ritüellerin oluşma sebepleri ve toplumun işleyişi içinde 
üstlenmiş oldukları görevlerin ne olduğunun tespit edilmesine olanak sağlamaktır. 

En ilkel dönemlerden itibaren insan, içinde var olduğu çevre de dâhil olmak 
üzere, varlığın sırrını, oluşumun nedenini aramış, bu nedenle inanca bağlı olarak 
kutsalın ve büyünün temelleri atılmıştır. Doğayı tam olarak çözemeyen insanoğlu, 
doğaüstü güçlerden yararlanma yollarını aramış, onları yönlendirmeye çalışıp 
zorluklara çözüm aramıştır.  Bütün bu çabaların sonucunda karşımıza veli- evliya 
kültü ve bunlar etrafında teşekkül eden efsane ve efsanelerin dini bölümünü 
oluşturan menkıbeler çıkar. 

Değişen yaşam koşulları birçok değerin de değişmesine ya da yeni yaşam 
koşullarına uyum sağlayacak yeni kılıflara bürünmesine veya yok olmasına sebep 
olmuştur.  Bu tür çalışmalardaki asıl amaçlardan biri de, değişimin hangi yönde 
olduğu, nasıl bir süreç izlediği, değişimin hızı ve bu değişimden geriye kalanların 
sağlıklı bir şekilde kayda geçirilmesidir. 

Durkheim’in, “Toplumsal bir olgu, ancak başka bir toplumsal olgu ile 
açıklanabilir.”, şeklindeki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, bütün toplumsal 
olguların birbirleriyle sıkı bir ilişki içinde olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız.  

Orta Asya’dan Anadolu’ya göç eden Türkler, göç yolları üzerinde alış- veriş 
içinde bulunduktan sonra bu yeni kültürlerle Anadolu’ya gelirler. Anadolu’da var 
olan yeni kültürle de tanışırlar. İslamiyet’in kabul edilişiyle bu değişim süreci devam 
eder. Anadolu kültürü ve İslami kültürle yüzyıllarca süren kültürleşme süreciyle 
günümüz Anadolu kültürü oluşur.  

                                                
1Nevzat GÖZAYDI, Türk Halk Oyunları Antolojisi 1, Halk Oyunları, İstanbul 2002, s. 3. 
2 Ziya GÖKALP,   Türk Töresi,(Haz.: Yusuf Çotuksöken), Ankara 1977, s.117- 118 . 
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Sözlü halk ürünlerinin değişimini hızlandıran en büyük etken göçebe yaşamın 
sona ermesi, insanların yerleşik hayata geçmesi, okuma- yazma öğrenmesi, yerleşik 
kültürün etkisine maruz kalmaları vb. birçok etken sayılabilir. Bu değişim, 
beraberinde bu tür ürünlere karşı olan bakış açısının da değişmesine sebep oldu. 
Toplum hayatındaki bu değişimler tesadüfî olarak değil sosyal yaşamın gereksinimi 
olarak ortaya çıkar. Sözlü gelenek ürünleri başta göçebe toplumlar olmak üzere 
birçok toplumun ihtiyaçlarını karşılarken değişen yaşam koşullarıyla birlikte, bu 
ürünlerin toplumun ihtiyaçlarına cevap verememesi, zamanla bu ürünlerin önemini 
yitirmelerine sebep olur. Oysa destanlar, efsaneler, masallar vb. sözlü halk ürünleri 
toplumları ayakta tutan birçok değere sahipti. 

Destanlar, masallar, efsaneler, menkıbeler, cönkler vb. sözlü gelenek ürünleri, 
insanların bir dizi ihtiyacını karşılayarak günümüze kadar -her ne kadar değişmiş 
olsalar da- işlevlerini yerine getirmiştir. 

Destanlar, kökü tarihe dayanan, ilhamını tarihten alan sözlü gelenek 
eserleridir.  Bunlar tam anlamıyla tarihi bir gerçekliğe sahip olmamakla birlikte halk 
ruhuyla duyulan ve halk gözüyle oluşmuş hayali bir tarihten ibaret olmasına rağmen 
milli birlik ve milli beraberlik konusunda sıkça başvurulan kaynakların başında 
gelmektedir. Türkleri bir ülkü etrafında tutan, onlarda milli bilinç uyandıran bu 
destanların( Oğuz Kağan, Ergenekon, Türeyiş vb.) etkisi yadsınamaz. Köprülü’nün, 
Gökalp’in mahallileşme, ulusallaşma aşamalarında bu ürünlere başvurmaları bilinçli 
bir hareketti; bunlar toplumun öz kültürünü oluşturan unsurlardı. Bunun dışında, 
menkıbeler ve cönkler, özellikle Hacı Bektaş Veli ve Hz. Ali ile ilgili anlatılan 
menkıbeler, Alevi toplumları içinde hayati bir önem arz etmektedir. Birçok dini 
öğretiyi bu anlatılar yoluyla öğrenip, bu öğretileri bir sonraki kuşağa taşıdılar.  

Avrupa’da da buna benzer örnekler vermek mümkündür. Avrupalıların da 
ulasallaşma sürecinde izledikleri yolun başında, öze dönüş çalışmaları gelir. İlk 
yaptıkları ise sözlü gelenek ürünlere başvurmak oldu. Alman Grimm Kardeşler’in 
“Çocuklar ve Ev Halkı için Masallar” adlı derleme çalışması bu alanda ilk olması 
bakımından büyük bir önem arz etmektedir. Aynı şekilde, İsveç Kültürü ve Devleti 
içinde var olma mücadelesi veren Fin ulusu açısından da, Dr. Elias Lönnrot 
tarafından derlenen Kalevela, bu ulusun var oluşunun kanıtı ve bu bağlamda onun 
milliyetçiliğinin ateşleyicisi olarak yorumlanması da aynı öneme sahiptir.   

Destanlar, masallar, efsaneler, menkıbeler, cönkler vb. sözlü gelenek ürünleri, 
insanların bir dizi ihtiyacını karşılayarak günümüze kadar -her ne kadar değişmiş 
olsalar da- işlevlerini yerine getirdiler. Toplumsal değerler incelendiğinde, onları bir 
arada tutan değer yargıları, sosyal ve dini yaptırımlar ile sosyal kurallar 
değerlendirilerek kültürel analiz yapılabilir. 

Sosyal değişme ve gelişmelerin halk kültürü ürünlerine yansıması, tarihi 
süreç içinde izlediği yol Halkbilimi’nin çalışma sahası içinde yer alır. Bu bakımdan 
bu değişimin ve gelişim sürecinin daha sağlıklı takip edilebilmesi için kayda 
geçirilip, arşivlenmesi büyük önem arz etmektedir. 

Toplumun işleyişinde, en küçük parça bile bu işleyişin devamı için büyük bir 
öneme sahiptir. Her geleneğin, her kuralın, her değerin toplumdaki kuraların 
işleyişinde büyük bir katkısı vardır. Bu işleyiş sırasında bazı değerler, 
fonksiyonlarını kaybedip yok olurken, bazı değerler ise değişime ayak uydurup yeni 
bir kimlikle yola devam eder. Yok olduğunu düşündüğümüz şeyler, aslında yok 
olmayıp yeni yeni var olmaya çalışan kurumların ana maddesini oluşturmakta, yani 
temelinde var olmaya devam eder. Bunların iyi analiz edilmesi için zamanında 
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sağlıklı bir şekilde kayda geçirilmiş olması ve bunların analizinin doğru yapılmasına 
bağlıdır. Yeni inşa edilen yapının sağlam olmasının ön koşu ana malzemenin iyi 
tahlil edilmesine bağlıdır. İşte Halkbilimi bu noktada devreye girip her milletin 
bilinçaltında var olanı yüzeye çıkarır. İnanç ve inanç etrafında teşekkül eden olaylar 
ve olgular da bir toplumun bilinçaltını oluşturur. Frued’e göre rüyalar insanoğlunun 
bilinçaltında var olan gerçeğin su yüzüne çıkmasıdır. Toplumdaki inanma isteğini 
bilinçaltına benzetirsek, bu inançlar çevresinde oluşan anlatılar, menkıbeler, 
inançlarla ilgili ritüelleri de rüyaya benzetebiliriz. Rüyalar, insan psikolojisinin 
analizi sırasında büyük bir öneme sahiptir. Aynı şekilde toplumun ortak rüyası olan 
bu anlatıların analizi de toplum psikolojisi için aynı öneme sahip olduğu gerçeği 
unutulmamalıdır. 

Sosyal varlık olan insan, teknolojik değişime ve gelişime ayak uydurup 
zirveye çıkma yolunda olmasına rağmen manevi doyuma bir türlü ulaşamadığı için, 
geleneklerini, göreneklerini ve inançlarını bu güne kadar yaşatagelmiştir. Özellikle 
inanç kısmı yani toplumdaki dini değerler bu değişimin en yavaş olduğu yerlerin 
başında gelir. İslamiyet, yatırlar çevresinde oluşan bu tür ritüelleri onaylamamasına 
rağmen, bunların toplumsal değişime ayak uydurup yeni kimliklere bürünerek 
yaşamlarını sürdürmeleri inanç kısmındaki değişimin ne kadar yavaş olduğunun 
kanıtı niteliğindedir. Türkler, Orta Asya’daki birçok inancını Anadolu’da hâlen 
devam ettirmektedirler. Atalar kültü, Taş, Ağaç ve Su kütünün varlığı; çevresinde 
kült oluşmuş ataların İslamiyet’teki karşılığının veli veya evliya olması, dağ 
başındaki bir kaynağın ve taş üzerindeki izin İslamiyet’te var olan Hızır kültüyle 
birleştirilmesi vb. birçok örnek verilebilir. Bütün bunlar gösteriyor ki hiçbir inanç 
sistemi tam olarak unutulmuş değil, sadece yeni bir kimliğe bürünüp yaşamına 
devam ettiğini görüyoruz. Bunun temelinde yatan asıl gerçek ise bu inanç 
sistemlerinin toplumun ihtiyaçlarına cevap veriyor olması, onların manevi doyuma 
ulaşmasını sağlamasını sağlamış olmasıdır. Ayrıca günümüzde de azımsanmayacak 
kadar çok oluşları ve canlılıklarını koruyor olmaların temelindeki sebep de budur. 

Sonuç olarak yatırlar ve yatırlar çevresinde oluşan ritüeller ve anlatılan 
menkıbeler, toplumun manevi ihtiyacını karşılamak, bu ihtiyaçların doyuma 
ulaşmasına yardımcı olduğu için de büyük bir önem arz ederler. Bu bakımdan 
incelenmeleri gereken unsurların başında gelirler. Durkheim’ın da belirttiği gibi, 
toplumsal gerçeğin temeli toplumsal bilinçte aranmalıdır. Toplumsal bilinç ise bir 
toplumu oluşturan bireylerin ve bu bireylerin de oluşturmuş oldukları inanç ve 
duyguların bütünüdür. Bu sözden yola çıkarak, toplumun ana yapısını derinden 
etkileyen ve çevresinde birçok ritüel oluşan yatırların, toplumu nasıl etkilediği 
araştırılmaya çalışıldı. Yatırların adları tespit edilirken hem resmi hem de yerel 
kullanılışları birlikte verildi. Yöre halkının isimleri telafuz edişlerinin verilme sebebi 
ise bundan sonraki araştırmalara yardımcı olmaktı.  

Aşağıda, Muş İli ve ilçeleri hakkında yapmış olduğumuz bu kısa 
değerlendirme asıl konumuz için bir giriş niteliği taşımaktadır. Muş’un gerek cografi 
konumu, gerek tarihi önemi, gerek içinde barındırdığı etnik yapısı ve gerekse bu 
cografyada bir dönem hüküm sürmüş toplumların bilinmesi çalışmamızda aydınlatıcı 
bir rol üstleneceğine inandığımız için tarihi, konumu ve etnik yapısı hakkında kısa 
bir açıklama yapma ihtiyacı duyuldu. 

Muş İli, Doğu Anadolu Bölgesindedir. Yüzölçümü 8196 km²’dır. Türkiye 
yüzölçümünün yüzde 1,1’ini kaplar. Muş, doğudan Ağrının Patnos ve Tutak, 
Bitlis’in Ahlat ve Adilcevaz, kuzeyden Erzurum’un Karayazı, Hınıs, Tekman, 
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Karaçoban, batıdan Bingöl’ün Karlıova ve Solhan, güneyden ise Diyarbakır’ın Kulp, 
Siirt’in Sason ve Bitlis’in Güroymak ve Mutki ilçeleri ile çevrilidir.    Muş Güney 
Doğu Toros dağlarının uzantısı olan Haçreş dağlarının önemli zirvelerinden Kurtik 
Dağının kuzeye bakan yamaçlarında, Çar ve Karni derelerinin aktıkları vadiler 
arasında kuruludur.  

Muş’un ilk ne zaman kurulduğu ve adının kaynağı kesin olarak 
bilinmemektedir. Muş adına dair pek çok rivayet vardır. Bir rivayete göre, Muş adı, 
şehre, Asurlulardan kaçarak Muş yöresine gelen İbrani kabilelerinden biri tarafından 
verilmiştir. Nitekim 1914 Bitlis Vilayet Salnamesinde Muş adının İbrani’ce “Sulak 
verimli ve otlak” anlamına gelen “Muşa” kelimesinden geldiği ileri sürülmüştür. 
Muş’un, geçmişten günümüze yemyeşil ve sulak bir ovaya sahip olması, bu rivayetin 
tümüyle asılsız olmadığını, nispeten belirli bir gerçeğe dayandığını gösterir. 

Bir diğer rivayete göre Muş adı, İÖ. 12 yy. Ege göçlerinden sonra ilk kez 
Asur kaynaklarında adı geçen ve Yukarı Dicle Vadisine yerleştikleri bildirilen 
Muşkiler’den gelmektedir. M.Ö. II. Binin ikinci yarısında Orta Anadolu’da Hatti 
egemenliğine son vererek doğuya doğru genişleyen Muşkiler’in bir kolu Muş 
yöresine gelerek şehrin temelini atmıştır. Daha sonradan buradan Asur topraklarına 
girmişlerdir. Asur kaynaklarında İÖ. 12-8 yy. arasında adlarından sık sık bahsedilen 
Muşkiler’in İÖ. 12 yy. ilk yarısında büyük bir ordu ile Toros dağlarını aşarak güneye 
indikleri ve Asur’un sınır kentlerini tehdit ettikleri biliniyor. Bu dönemde 
Muşkiler’in bir kolu Muş kentini kurarak buraya yerleşmiş olabilirler.  

Muş’un kuruluşu ve adına dair diğer bir rivayet ise dini kaynaklıdır. Buna 
göre, Muş’un Hz.Nuh’un oğlu Yasef’in (Yusuf)  torunu Muş oğullarınca kurulduğu 
rivayet edilmektedir. Öte yandan, Muş Arapça’da “Şeffaf, Parlak” Farsça’da ise 
“Nehirlerde yolcu taşıyan küçük gemi” anlamlarına gelmektedir. 

 İlk çağda Muş'u da içine alan bölgeye “Taronitit” deniyordu. Bu bölgenin 
merkezi durumundaki Muş’un adı da kimlik kaynaklarda “Taron” olarak 
geçmektedir. Aynı kelime, İslam çağlarında “Taron” olarak kullanılmıştır.  
            Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lügat-i Türk adlı eserinde yer alan deyimde  
            Öldeçi sıçgan muş ayakı kaşır. 
            Ölecek sıçan kedi aşağı kaşır. 
  Buradan da Muş kedi manasına geldiği görülmektedir.3 

Evliyaçelebi’nin Gözü İle Muş,Van eyaleti hükmünde Van deryası 
sahilindeki Tahtuvan subaşılığına iki menzil ve Bitlis’e bir menzil yakındır. 
Şerefname tarihinin dediğine göre bu Muş şehri, Azerbaycan şehirlerinden bir tanesi 
idi.   Sonra Van deryasının kuzeyinde (Adilcevaz ) kalesi yakınındaki Süphan 
dağında halen mahfuz durup 40-50 senede bir ses duyulur, 70-80 senede bir kere 5- 
10 gün kadar Süphan kayasından kuyruğunu çıkarır bir yedi başlı ejder, o asırda 
fırsat bulup bütün Nemrutluları yiyerek Allah’ın emriyle yine Süphan dağındaki 
mağarasına girip mahpus kalmıştır. Sonra yine Nemrut lâin kavmine Cenab-ı Hak 
Muş sahrasında bir büyük fare hâsıl edip bütün Nemrutluları yedirerek Muş ahalisini 
helak ettiği için şehrin adına (Muş) derler. Muşun çıktığı büyük mağara halen 
görülür. Bu mağara içinde olan fare ve sıçan başka bir diyarda yoktur. Allah’ın 
emriyle İskender’in Filkos namındaki hekiminin tılsımı sebebiyle Muş Sahrasında 
asla sıçan olmaz. Timurlenk, Al-i Osman üzerine hareket edince bu Muş şehrini ve 

                                                
3 Muş Kültür ve Turizm Rehberi, (Haz.: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü- Hakim Biginer), S. 3, 
İstanbul, s.6-8. 



 5 

kalesini harap, halkını kebap, evlerini türap eylemiştir ki halen haraplı eserleri 
görülür. Şehir, Muş sahrasının ağzında bir dağın eteğindedir.4 

Muş İline bağlı beş ilçe var. Bu ilçeler: Malazgirt, Bulanık, Hasköy, Korkut 
ve Varto. Malazgirt, tarihiyle, Hasköy, ekonomisi ile, Varto ise eğitim ve kültürel 
faaliyetleri aktif olan ilçelerdir.  
            Van Gölü havzasına hâkim olmuş ve buradan büyük bir alana yayılmış olan 
Urartuların başlarında Menuas adlı bir kral bulunuyordu. Malazgirt adının bu kralın 
adıyla ilgili olduğu ansiklopedi bilgilerinde mevcuttur. Bu hükümdara ait bir 
kitabeden anlaşıldığına göre. Adı geçen kral Menuahina (Menuas'm şehri) isimli bir 
şehir kurmuş W.Belek'e göre Malazgirt civarında Kral Menuas'a ait birçok kitabelere 
rastlanmış ve bunlara göre bu şehrin eski Ermenicede adı Manavazakert -manazkert 
olarak geçmektedir. Bu şekiller daha sonra Arap Kaynaklarında Manazcird olarak 
geçer. Ortaçağdaki Bizans kaynaklarında ise o zamanki Harkh ve Apahunileh Nahi 
yeri üzerinde yer alan şimdiki Malazgirt'in ismi Malazgert -Manazkert olarak 
istihkak ettiği (L) harfli şekli daha sonra ortaya çıkmıştır. Yani Manazgirt, 
Malazgert-Malazgirt olarak değişmeye uğramıştır. Yerli halk dilindeki eski ismi ise 
muhteşem kalesinden dolayı (Kele) olarak söylenir ve tanınır.  
 Malazgirt Savaşı: Büyük Selçuklu Sultanı Sultan Alparslan 1063 yılında 
hükümdar olduktan sonra kardeşi Melik Yakuti 1064 yılında Van Gölü çevresindeki 
havzaya kuvvetleri ile birlikte yerleştirir. Daha sonra 1065–1067 yıllarında da büyük 
kumandanlarından Afşin Bey'i Anadolu’nun birçok şehirlerine sefere gönderir. Afşin 
Bey 1068 de önce Tiflis'i arkasından da Kars ve Ani'yi fetheder. Akıncıların bir 
kısmını da Trabzon yakınlarına yollayarak oradaki Gürcülerin Müslüman olmalarını 
sağlar. Bu durum Bizans İmparatorluğunu dehşete sokar. Ve bunun üzerine dünyanın 
en büyük ordularından biriyle Anadolu’daki yeni başlamış Türk fetihlerini dur-
durmak ve Türkleri ortadan kaldırmak için bir Bizans ordusu meydana getirerek sefer 
hazırlıklarına İstanbul'dan başlanır. Hazırlanan bu orduda Bizanslardan başka Oğuz 
ve Peçenek Türkleri, Normanlar, Frenkler - Almanlar- İskandinav'lar ve daha birçok 
Milletlerden oluşan paralı askerler vardı. Bizans Ordusu Kayseri yakınlarına geldi-
ğinde Afşin Bey'in idaresindeki Türk akıncı kuvvetlerinin başlıca kumandanları 
Ahmet Şah, Uvakoğiu. Adsız Çavhoğhi. Arslantaş, Türkmen Dilmaşoğlu Mehmet. 
Sanduk Bey. Artuk Beş Gevherayin, Tarakoğlu. Mansur ve Yakuti Bey'ler 
bulunuyordu. 
 Askerliği ve yönetimi ile tanınmış bulunan Romenos Divogenes zeki ve 
cesaretli bir hükümdar olarak Bizans ordusunun başında bulunmaktadır. Kayseri 
önlerinde Bizans ordusundan geri çekilmek zorunda kalan Türk akıncıları Malatya'da 
Ermeni General Fileteros'un yönetimindeki Bizans ordusunu imha ettiler. Bu sırada 
Sultan Alparslan Mısır seferi hazırlıkları içerisinde olup, toplamış olduğu ordu ile 
önce Halep'i, Kilikya'yi ve daha sonra da Mısır'ı fethetmek üzere 1070 yılında 
Azerbaycan üzerinden Van Gölü havzasından sefere karar verdi, ayni yılda Bizans 
ordularının başkomutanı General Komnahos. Afşin Bey'in yönetimindeki 10.000 
kişilik akıncı Türk Ordusuna Feci bir şekilde yenilerek geri çekilmek zorunda 
kaldılar. Gelişen olaylar İmparator Romenos Diyo-genes'i daha da kızdırıyordu. 1070 
yılında Sultan Alparslan Anadolu'ya gelerek amcası Tuğrul Bey'in olmadığı çok 
Müstahkem Malazgirt Kalesini almak için Savaş Plânları yapıyordu. Alparslan'ın 
ordusu Mısır seferinde iken Halep yakınlarında İmparator Romenos Diyogenes'in 

                                                
4Muş 2006-2010 Stratejik Planı, Muş İl Özel İdaresi, Muş 2006, s. 1. 
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Malatya'yı geçerek Malazgirt'e doğru 200.000 kişilik ordusuyla hareket ettiğini 
duyunca Halep seferinden vazgeçerek Diyarbakır, Bitlis üzerinden Ahlât dolaylarına 
gelerek Bizans Ordusunu Malazgirt ovasında karşılamayı düşünen Sultan Alparslan 
ordusunu geri çevirir. 13 Mart 1071 yılında Halep'ten Malazgirt'e hareket eden 
Alparslan’ın idaresindeki Türk Ordusu sırasıyla Dicle, Fırat. Diyarbakır. Urfa, Siirt 
ve Bitlis'i geçtikten sonra Ahlât’a gelir. Ordu karargâhını Ahlât’ın Kuzey 
yamaçlarındaki tepeler üzerine kurmuştu. Sultan Alparslan bütün komutanlarını 
toplayarak Savaş planını hazırlamaya başlar. 
            Sultan Alparslan atının kuyruğunu bağlar ve beyaz kaftanım giyer, ordusunu 
bir hilâl şeklinde savaş düzenine sokar. Sağ ve sol kanatlarında en güvendiği yağız 
komutanlar Savtekin, Afşin Bey, Gevheraym, Tarnakoğlu gibi değerli Komutanla'-
Ağustos ayının 26’ ncı günü şafağın sökmesiyle birlikte iki ordu, çetin bir 
muharebeye tutuşurlar. Bizans Ordusunun ön saflarında 50.000 zırhlı asker 
bulunmaktadır. 
            Alparslan'ın ordusu önce hücum eder ve daha sonra savaş planının gereği 
olarak orta cenah geri çekilmeye başlar. Alparslan'ın yenilip kaçtığını sanan Bizans 
ordusu dağınık bir şekilde hücuma geçerken sağ ve sol uçlardaki Türk komutanlar; 
Bizans Ordusunu Büyük bir çember içerisine alarak imha hareketine girişir. 
            Bizans Ordusunda mevcut Oğuzlar. Kıpçaklar. Peçenekler ve Türkmenlerden 
oluşan paralı Askerlerde Alparslan'ın ordusunun saflarına geçince İmparator, Romen 
Diyojen'in en çok güvendiği Ermeni asıllı General Tarakanyotez askerleri ve birlikte 
İmparatoru yalnız bırakarak kaçar. Diğer taraftan Bizans ordusunun Başkomutanı 
Generaj Kommenos esir düşmüştür. 200.000 kişilik dev bir ordu gün batmadan 
tamamen yok olmuştur. Bu arada Alparslan'ın büyük komutanlarından Savıekmile 
veziri Nizamülmülk'ü Malazgirt Kalesi etrafında ve Malazgirt Ovasında karargâh 
kurmuş Bizans İmparatoruna elçi olarak gönderip boş yere kan dökülmemesi ve bir 
Sulh yapılarak her iki komutana ait orduların kendi topraklarına çekilmesi teklifinde 
bulunur. Ancak Romen Diyoien, Sultan Alparslan'ın barış teklifini reddetiği gibi 
elçilerini de hakaretlerle kovmak ister. Bu arada elçi Saftettin İmparator Romen 
Diyojen'e "Bizans'ın yenilgi görmemiş komutanını Mert bir Asker olarak tanırdık. 
Yoksa bize yanlış mı anlattılar," demesi üzerine İmparator Romen Diyojen Türk 
komutanı Savtekin'i bu sözlerinden dolayı kutlar. Bunun berine Romer Diyojen 
"Sultanınıza söyleyin, ben kendisi ile barışı ancak Rey Şehrinde kabul edeceğim. 
Ordum İslahan'da hayvanlarında Hemedan'da kışlaya-çaktır." şeklinde mübalağalı 
konuşması üzerine Alparslan'ın elcisi Komutan Saftekin cebaber, şöyle söyler, 
"hayvanlarınızın Hemedan'da kışlayacağından eminim, ama sizin nerede 
kışlayacağınızı bilemem". 
            Sultan Alparslan Savtekin'in ve büyük Vezir Nizamül Mülk'ün bu şekilde 
dönmesini zafer bekliyordu. Son bir kez daha beylerini ve komutanlarını toplayarak 
savaş planım ve ordunun moral durumunu gözden geçirir. Bir tarafta 50.000 kişilik 
ölümü koltuğuna alan Selçuklu ordusu, diğer taraftan para karşılığında canını 
verecek 200.000 asker ve bir o kadar da yedek yardımcı kuvvetler Malazgirt 
ovasında savaşın son hazırlıklarını tamamlarlar. 
            İmparator da kaçan bu paralı askerler arasındadır. Alparslan'ın 
komutanlarından Afşin Bey ve idaresindeki ordu sürekli olarak onları takip ederler 
Bu arada Bağdat’tan gönüllü olarak Alparslan m saflarında savaşa katılan genç köle 
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Sadi. Bizans'ın mağrur İmparatorunu Zehva ovasında bataklıklar arasında kaçarken 
esir olarak yakalar.5 

Korkut,1071 Malazgirt zaferinden sonra Büyük Selçuklu Sultanı 
Alparslan’ın komutanlarından Seyyit İbrahim yöreyi Selçuklu topraklarına 
katmıştır.1964 yılında Korkut adını alan yöre 09.05.1990 tarih ve 3644 sayılı Kanun 
ile ilçe statüsüne kavuşmuştur. 

Hasköy İlçesinin tarihi, Bizanslılar devrine kadar uzanmaktadır. 1071 Malazgirt 
Meydan savaşından sonra İlçenin yerli halkı Basra’dan göç ederek, Batman İli Sason 
İlçesi ve Bitlis İli Mutki İlçesi üzerinden gelip, İlçeye yerleşmişlerdir. 

Gımgım (Varto) bölgesi tarihte sırasıyla Medler, Pers, Port, Roma ve Bizans 
egemenliği altında kalmıştır. 1071 Malazgirt Savaşı ile Selçukluların, daha sonra 
Akkoyunlular ve Karakoyunlular'ın hâkimiyeti altında kalmıştır. 1514 yılında 
Çaldıran Savaşı'yla Osmanlı idaresine geçmiştir. 1923'te Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşuyla, TBMM onayı ile Varto ismini alarak ilçeleşmiştir. Goşkar Baba’nın 
isim verdiği Gım Gım ya da Güm Güm isimli Varto.6 
İlçenin adı,"Gımgım" adının kaynağı ile ilgili tezler 

Bölgenin etrafını çeviren dağların eski tarihte volkanik olma olasılığı ve bu 
dağlardan çıkan ateşli volkanik seslerden dolayı, bölgenin insanlar tarafından 'Gım 
Gım' diye anılması.  
Akkoyunluların bölgeye gelmesiyle etrafın at kişnemeleriyle çınladığı, dolayısıyla 
Akkoyunlu Oymakbaşı ‘Goşkar Baba’nın’ bölgeye Gım Gım diye hitap etmesi.  
Bölgede sıkça deprem olma olasılığı nedeniyle ‘gümlediği’ ve bu yüzden halk 
tarafından ‘Gım Gım’ ismin takılması.  

"Varto" adının kaynağı ile ilgili tezler 
Urartu kelimesinin zamanla halk arasında ‘kelime evrimine’ uğrayıp Varto’ya 

dönüşmesi ( Urartu Uygarlığı ile ilgili Kayalıdere Köyünde kalıntılara ulaşılmıştır)  
Toy Kuşların çok olmasından dolayı, buraya avcılık yapmaya gelen Selçuklu Beyleri 
‘Toy var’ anlamında ‘Vartoy’ dedikleri, bunun zamanla halk arasında ‘kelime 
evrimine’ uğrayıp Varto’ya dönüşmesi…7 

Bölgede belli dönemlerde Ermeni Krallıkları olduğu, bu nedenle Varto 
kelimesinin Ermeniceden gelen bir kelime olması. Varto, Vartan (Վարդան) adının 
çağrı hali olarak (Batı) Ermenice "vart" վարդ sözcüğüne dayanmakta. Keza, 'gül' 
anlamına gelen "vart" sözcüğü Part dilinden Ermence'ye girmiştir. Tarihsel olarak 
Partça'ya yakın olan Zazaca'daki karşılığı "vıl-, vilıke"dir.8  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
5 Suların ve Tarihin Gizi Malazgirt, Malazgirt Belediye Başkanlığı, İstanbul 2005. 
6 Mehmet Şerif Fırat, Doğu İlleri ve Varto Tarihi,  Ankara 1961, s. 22. 
7 Varto, (Haz.: Hasan Yuvanç), Varto Belediyesi, İstanbul 2005, s. 3. 
8 A.g.e, s. 3. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
 

YATIRLAR- MUŞ’TAKİ YATIRLAR 
 
1. YATIRLAR 
1.1.Yatır- Ziyaret 
 

Yatır- Ziyaret: halk arasında, Allah katında yüksek mertebeye ulaşmış 
olduğuna inanılan şahsiyetlerin mezarlarına genel olarak yatır denilmektedir.9 

Yatır, türbe, ziyaret, dede veya baba mezarı gibi çeşitli adlarla anılan ve 
çoğunlukla kendilerine velî, evliya, eren, ermiş, âbit, zâhit, âlim, seyyit, şeyh, gazi, 
pir, dede, baba, abdal yahut şehit gibi çeşitli isim ve sıfatlar verilerek, manevi güç ve 
meziyetlerine inanılan kişilerin yattıkları kabul edilen yerlere denir. Belli dilek, istek 
ve muratla yapılan ziyaretler ve bu çerçevede oluşmuş bulunan inanç ve 
uygulamalardır.10 

Yatır, belli bir yerde mezarı olan, doğaüstü gücü bulunduğuna ve insanlara 
yardım ettiğine inanılan ölü, evliya.11 

Türbe, ziyaret olunan mezar, Müslümanlardan, büyük âlim, velî, hükümdar, 
hükümdar zevcesi ve çocukları, emir, vezir ve komutanların kabirleri üzerine inşa 
edilmiş, üzerleri özellikle kubbelerle örtülü bina. Müslüman olmayanların kabirleri 
üzerine yapılmış binalara türbe denilmiş. İslâm büyüklerinin üstü açık olan 
mezarlarına da onlara hürmeten türbe denir.   
Türbeler, Osmanlı imparatorluğu devrine kadar ancak hükümdarlara haneden 
ailelerinden mühim zatlara, büyük şeyhlere, emir ve vezir gibi büyük devlet ricaline 
mahsustu. Bunlardan başkaları için türbe yaptırmak yasaklanmıştı. Bu yasaklık 
Osmanlı Devleti zamanında kaldırılmıştır. Osmanlılarda umumiyetle Selâtin camileri 
gibi büyük camileri yaptıranların türbeleri bu camilerin avlusunda yaptırılmıştır. 

Ölenin saygın bir kişi olması, din konusunda bilgili, bu konuda kendisinde bir 
güç olduğuna inanılan kişilerin mezarları bir süre sonra “ziyaret” şekline 
dönüşmüştür. Eski Türkçe “yatur” sözünden gelen “yatır” da denen ziyaretler, İslam 
dünyasında evliya mezarlarına halk arasında verilen isimdir.12 

Yatırların etrafında bir takım uygulama ve inanışlar da teşekkül etmiştir. Bu 
uygulamaların başında dinî uygulamalar gelmektedir. Mesela adak adamak, mevlit, 
dua, Kur’an okumak ya da namaz kılmak gibi. Yine mevlit okutmak, yâsin, ihlâs ve 
fâtiha gibi sûreler okumak, iki rekât namaz kılmak da diğer dinî uygulamaların 
başında gelmektedir. Bu uygulamalar da Muş ve çevresindeki yatırların etrafında 
oluşan dinî inanışları yansıtmaktadır.  

Yatırların etrafındaki uygulamalarda dikkati çeken önemli hususlardan biri de 
eski Türk inanışlarından izler taşıyan uygulamalardır. 92 yatırda tespit ettiğimiz, 
yatıra bez, çaput ya da ip bağlama, Şamanizm’den günümüze intikal etmiş bir 
uygulama olarak yoğunluk kazanmaktadır.13 

                                                
9 Yeni Türk Ansiklopedisi, C.12, İstanbul 1985, s. 4731. 
10 Ü. Günay, H. Güngör, Ş.Kuzgun, H.Sayım, V.Taştan, Kayseri ve Çevresinde Ziyaret ve Ziyaret 
Yerleri, Kayseri 1996,s.10-11. 
11 Türk Dili Kurumu Türkçe Sözlük, C. II , Ankara 1998, s. 2409. 
12 Türkçe Sözlük, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, TDK, C.1, Ankara 1988, s. 1606 
11 Balıkesir ve Çevresindeki Yatırları Fonksiyonları Açısından Bir Değerlendirme 6. Millî Türk 
Halk Edebiyatı ve Folkloru Kongresi (Konya, Ekim 1993)  
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Yatırlarla ilgili diğer bir husus ise yatırların büyük bir kısmının dağ, tepe veya 
bir yükselti üzerinde bulunmasıdır. Gök tanrı inanışıyla ilgili olan dağ kültü, eski 
Türklerde çok yoğun olarak görülmektedir. Bu kültün bugüne yansıması ise yatırların 
dağ ve tepeler üzerinde yer almasıdır.14 

Diğer bir sihrî uygulama çeşidi ise temas sihridir. Buna göre vaktiyle temas 
halinde bulunan şeyler bir birinden ayrıldıktan sonra da tesirlerini devam ettirirler. 
Yani bir şahsın sağlığında yaptığı şeyler, o öldükten sonra bir uzvunda veya 
eşyasında devam eder. Parça bütüne aittir prensibinden hareket eden bu temas 
sihriyle ilgili uygulamalar da Muş ve çevresindeki yatırlarda görülür ( Şeyh Ali Ose, 
Şeyh Mus Efendi ). Şeyh Ali Ose’ye ait birçok eşya var.  Def, tespih, içi Kuran-ı 
Kerimden alınan ayetle dolu bakır bir tas ve bir de masası var. Aşırı korku sonucu 
dili tutulmuş çocuklara bu tastan su içirilip, başından tespih döndürülerek dualar 
okunur ve böylece hasta olan çocuğun içindeki korkunun alınmış olduğuna inanılır. 

Muş’ta, yatırlar ziyaretleri sırasında bazı uygulamalar göze çarpmakta. 
Bunlar, istenilen şeyin şeklini veya figürünü çizmek, çocuk sahibi olmak için 
ağaçların dalına salıncak biçimde ip bağlamak şeklindeki uygulamalardır. Bu 
yönüyle ülkemizde Hıdrellez kutlamaları sırasındaki ritüellerle benzerlik 
göstermektedir. İncelediğimiz yatırlar neticesinde  Muş’taki yatırların ve bunların 
etrafındaki uygulamaların Anadolu ve Türk dünyasının diğer yörelerinden pek farklı 
olmadığını görüyoruz. Yatırlar, halkın çeşitli problemlere karşı pratik çözüm 
ihtiyacından doğmuş ve etraflarında bir inanma dairesi teşekkül etmiştir. Bu 
uygulama ve inanışların unutulmaya yüz tutuşu ise hem insanların gelişen tıp ve 
teknolojiden yana tavır koymaları, hem de bu inanışlar zamanla toplumda “batıl” 
sayılıp yadırganmasındandır. Ancak yine de bu yatırlar, kültür tarihimiz için önemli 
bir malzeme görevini ifa etmeye devam etmektedir.  

Sözlü gelenek ürünlerinden biri olan menkıbeler, geçmişle günümüz arasında 
insanın ve oluşturduğu kültürel yapının anlaşılmasına katkı sağlayacak alanlarından 
biridir. Bu ürünler efsanelerin dini bölümü içinde yer almaktadırlar. Efsaneler ise 
sadece dünyanın, insanın, bitkilerin, hayvanların yaratılışı değil, aynı zamanda 
adetlerin, kurumların, törenlerinden ilkin nasıl ortaya çıktıklarını konu edinirler. 
Daha önemlisi bu adetlerin, kurumların, ritlerin kutsallığını, kutsal sayılan ilk 
zamanlara bağlayarak gelenekseli destekler ve güçlendirirler. Başka bir söyleyişle; 
kurumların, geleneklerin, törenlerin ve ayinlerin toplum için kutsal sayılmaları, 
ancak efsanelerin doğrulamalarıyla mümkündür. Efsaneler aynı zamanda insanın 
yaşaması için gerekli olan temel bilgilerin, tekniklerin ve değerlerin de ilk 
zamanlarda tanrılar ve kahramanlar tarafından insanlara verildiğini ya da 
öğretildiğini açıklar. Konumuzun asıl kısmını oluşturan ise efsanelerin dini 
bölümüdür.  

Yatıra adak adamak ise ona bir dileğin gerçekleşmesi için başvurmaktır. 
Adayan kişi bu eylemiyle, yatırın kendisiyle Tanrı arasında bir çeşit aracılık 
yapacağına inanmıştır. Dileği gerçekleşince adağını, yatıra aracılığa karşı verdiği 
sözü yerine getirir.15 
 

                                                
12 www.balikesir.edu.tr  14. 10. 2007 
13 P.Naili Boratav, 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, İstanbul 2003, s. 51-52. 
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1.2. Evliya- Veli 
 

Kur'ân-ı Kerîm'e göre “evliyâullah” (yani Allah'ın dostları), Ondan başka 
herhangi bir kimseden korkmayan, dünyalık kayıplar için üzülmeyen, imanlı ve buna 
bağlı olarak İlâhî emir ve yasaklara uymakta büyük titizlik gösteren bütün 
Müslümanlardır. Âyet-i kerîmede dört ayrı sıfatla nitelenmektedirler. Bunlar: 
Korkmazlık, üzülmezlik, imanlı olmak ve Allah'ın emir ve yasaklarını uygulamada 
titizliktir. 

Bu sözcüğe ilişkin lügat bilgilerine gelince: "Evliyâ" kelimesi çoğuldur ve 
“velîler” demektir. “Velî” sözcüğü, Kur'ân-ı Kerîm'de kısaca iki anlama gelmektedir. 
Birincisi: Yandaş, tarafdar ve dost demektir. İkincisi ise: Başkası adına, onun işlerini 
yöneten yetkili demektir.  

Kur’an-ı Kerim’de velî ile ilgili birçok âyet bulunmaktadır. Bu âyetlerden 
bazıları şöyledir: 

“Bilesiniz ki, Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar 
üzülmeyeceklerdir de.”16 “Onlar iman etmiş ve Allah'a karşı gelmekten 
sakınmış olanlardır.”17 
“Dünya hayatında da, ahirette de onlar için müjde vardır. Allah'ın sözlerinde 
hiçbir değişme yoktur. İşte bu büyük başarıdır.”18 
“Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. 

Kafirlerin velileri ise tâğuttur. (O da) onları aydınlıktan karanlıklara (sürükleyip) 
çıkarır. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedî kalırlar.”19 

Bakara Suresi(178), “Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz 
kılındı. Hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına karşı kadın kısas edilir. Ancak 
öldüren kimse, kardeşi (öldürülenin vârisi, velisi) tarafından affedilirse, aklın ve 
dinin gereklerine uygun yol izlemek ve güzellikle diyet ödemek gerekir. Bu, 
Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Bundan sonra tecavüzde bulunana elem 
dolu bir azap vardır”, yine Bakara Suresi’nin,257. Ayetinde ise “Allah iman 
edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kâfirlerin velileri ise 
tâğuttur. (O da) onları aydınlıktan karanlıklara (sürükleyip) çıkarır. Onlar 
cehennemliklerdir. Orada ebedî kalırlar”. Aynı Surenin 282. Ayetinde ise “ Ey iman 
edenler! Belli bir süre için birbirinize borçlandığınız zaman bunu yazın. Aranızda bir 
yazıcı adaletle yazsın. Yazıcı, Allah'ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan 
kaçınmasın, (her şeyi olduğu gibi dosdoğru) yazsın. Üzerinde hak olan (borçlu) da 
yazdırsın ve Rabbi olan Allah'tan korkup sakınsın da borçtan hiçbir şeyi eksik 
etmesin (hepsini tam yazdırsın). Eğer borçlu, aklı ermeyen veya zayıf bir kimse ise, 
ya da yazdıramıyorsa, velisi adaletle yazdırsın. (Bu işleme) şahitliklerine 
güvendiğiniz iki erkeği; eğer iki erkek olmazsa, bir erkek ve iki kadını şahit tutun. 
Bu, onlardan biri unutacak olursa, diğerinin ona hatırlatması içindir. Şahitler 
çağırıldıkları zaman (gelmekten) kaçınmasınlar. Az olsun, çok olsun, borcu süresine 
kadar yazmaktan usanmayın. Bu, Allah katında adalete daha uygun, şahitlik için 
daha sağlam, şüpheye düşmemeniz için daha elverişlidir. Yalnız, aranızda hemen alıp 
verdiğiniz peşin ticaret olursa, onu yazmamanızdan ötürü üzerinize bir günah yoktur. 
Alış-veriş yaptığınız zaman da şahit tutun. Yazana da, şahide de bir zarar verilmesin. 

                                                
16 Yûnus Sûresi, âyet no: 62.  
17 Yûnus Sûresi, âyet no: 63 
18 Yûnus Sûresi, âyet no: 64 
19 Bakara Sûresi, âyet no: 257 
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Eğer aksini yaparsanız, bu sizin için günahkârca bir davranış olur. Allah'a karşı 
gelmekten sakının. Allah size öğretiyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir”.  

İnsanlar arasındaki yaygın inanca göre evliyâların bazı özellikleri vardır:  
1.Bunlar masum, günahsız, yüce ve yanılmaz şahsiyetlerdir; kutsal birer 

kişiliğe sahiptirler. 
2. Gizliyi ve özellikle gönüllerden geçenleri bilirler. 
3. Duâları makbûldür; ne dilerlerse Allah o dileği yerine getirir. 
4. İslâm ordularının ön saflarında düşmana karşı çarpışır ve zafer sağlarlar. 

Kesik Baş ve Şeyh Mersal Efendi gibi. 
5. En uzak mesâfeleri en kısa bir zamanda kat ederler vb.  
6. Aynı anda birkaç yerde bulunabilirler. (Tasavvuf terminolojisinde bu tür 

kerâmetler, "Tayy-i Zamân ve "Tayy-i Mekân"20  tâbirleriyle açıklanır. 
 
1.3. Veli Kültü 
 

Veli kültü, Türkler arasında İslamiyet’in kabulünden sonra oluşmaya 
başlamıştır. İslamiyet öncesi inançlarda da kutsal sayılan insanlar olmasına rağmen 
kült oluşturmak İslamiyet’ten sonra gelişmiştir. Bu gelişimde tarikatların ortaya 
çıkması da önemli rol oynamıştır.21  

Anadolu’da veli kültünün köklü bir inanç haline gelmesinden sonra, köy, 
kasaba, şehir gözetmeksizin her yerde türbeler oluşmuştur. Yörede yaşarken keramet 
gösterdiğine inanılan kişiler için türbeler yapılmış, etrafında menkıbeler 
oluşturularak da türbenin ünlenmesi sağlanmıştır. Bu türbelerde yatan evliyaların 
çoğuna yazılı kaynaklarda rastlamak mümkün değildir. Bunlar sözlü gelenekte 
varlığını sürdüren evliyalardır.22 

 
1.4.Keramet 
 

"Velilerin gerçekleştirdiğine inanılan olağanüstü olay ve davranış, bunu 
sağlayan güç".23"Allah'ın bir kimseye cömertliğini, lütfünü, himayesini, yardımını 
göndermesi ".24 

"Erenlerde zuhur eden olağanüstü şeyler, ululuk, büyüklük".25Şeklinde çeşitli 
kaynaklarda tanımlanan keramet, velilerin en dikkat çeken özellikleri olarak belirli 
bir dönemden sonra kabul edilmeye başlamış ve onların ayrılmaz bir parçası gibi 
görülmüştür. Kerametin olağanüstü bir olay olması, ancak gerektiği zaman meydana 
gelmesi ve velinin velayetini ispatlayıcı mahiyette bulunması gereklidir.26 Günümüze 
kadar Anadolu'da mevcut olan veli kültleri incelendiğinde bu kültlerin kahramanları 
olan velilerin farklı nitelikler gösterdikleri dikkat çeker. Kültlerinin içeriğine göre 
incelendiğinde velilerin bazılarının, özellikle yazılı kaynaklara yansımamış olanların, 

                                                
20"Tayy-i Zamân", zamanın durması anlamına gelir. "Tayy-i Mekân"ın da anlamı şudur: Evliyâ kişi, 
aynı saatlerde bir kaç yerde bulunabilir.  
21 Ahmet Yaşar Ocak, Türk Halk İnançlarında Evliya Menkıbeleri, Başbakanlık Basımevi, Ankara 
1984, s. 6 
22 Zekiye Çağımlar,Adana Yöresi Yatır-Ziyaret ve Ocaklarla Bunlara Bağlı Anlatılan Efsaneler, 
Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Adana 1994, s. 31,( Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). 
23 Ana BRİTANNİCA, "Keramet Mad.", C. 13, s. 202. 
24 D. B. Macdonald, İslam Ans. "Keramet Mad.", C. 6, s. 577. 
25  Abdülbaki Gölpınarlı, 100 Soruda Tasavvuf, İstanbul 1969, s. 115. 
26  OCAK, a.g.e, s. 27. 
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gerek hayatta gerekse öldükten sonra bulundukları bölgenin sınırlarını aşacak kadar 
şöhret sahibi olmadıkları görülür. Çoğu defa mezar ya da türbeleri de bu dar çevre 
tarafından ziyaret edilir. Dolayısıyla kültleri de mahalli olur. Bazı veliler ise 
Mevlana, Hacı Bektaş, Yunus Emre, Ahi Evran, Hacı Bayram gibi bütün ülke 
çapında şöhret bulmuş kişilerdir. Bunların önemli bir kısmının ya bizzat tarikat 
kurucusu oldukları veya bir tarikat içinde önemli yer işgal ettikleri görülür. Hemen 
hepsinin bizzat kendi kalemlerinden çıkmış veya kendilerine izafa edilen eserleri 
vardır. Onların böyle genel bir mahiyet kazanmalarında kendi tasavvuf sistemlerinin 
olduğu gibi yazdıkları eserlerin de rolü büyüktür.27 Velilerin sıkça gösterdikleri 
kerametlerden birisi olan kurumuş ağaç parçasını ulu yeşil ağaç haline getirme motifi 
birçok Anadolu efsanesinde karşımıza çıkmaktadır. Kur'an da cansız varlıkları 
canlandırma seklinde yer alan motife Tevrat'ta da rastlanır. İslamiyet öncesi inanç 
unsurlarından birisi olan ağaç kültü bütün Türk boylarının destan ve inançlarında 
büyük izler bırakmıştır. Türklerin yaşadıkları her alanda paçavralar bağlanmış 
ağaçlar görmek mümkündür. Şamanizm'in dini ayinlerinde ağaçlar çok önemlidir. 
Asya'da önceleri dikkatler tek ağaçlar üzerinde toplanmıştır. Ancak bir ağaç 
topluluğu, koru ya da orman kısa sürede önemli şekilde kutsal bir karaktere 
bürünebilir. Sonunda Ötüken ormanında olduğu gibi ağaçların tekil ruhları, ormanın 
tekil bir ruhu halinde çoğalır.  
 
1.5.Dedelik- Seyyidlik 
 
 Peygamber’in çocukları ve torunları, amcaoğlu ve damadı birinci İmam 
Ali’nin eşi ve Peygamber’in kızı olan Hazreti Fatma’dan türeyen bir soyu 
oluşturmuşlardır. Bunlardan Hz. Hasan’dan gelenlere şerif, Hz. Hüseyin’den 
gelenlere ise seyyid denir.  

Dedenin en genel ve temel tanımını şöyle yapabiliriz: 12 İmamlara dayanan 
bir ocağa dayalı ve karizmatik soyu olan manevi bir önderdir. Dedeler Alevilerin 
İnanç önderleridir. Alevilerce yarı kutsal olarak algılanan dede, dini önderliğinin 
yanı sıra, toplumsal yaşamda da önemli roller vardır. Taliplerini, Alevi töresine ve 
geleneklerine göre terbiye eder, onları eğitir ve aydınlatır. Yani, Dede, Alevi 
toplumunun dini lideri olarak, mürşitlik eder, irşad edicidir, terbiye edici bir 
mürebbidir, aydınlatan üstadadır, “pîr28 ve rehberdir”dir. Her yıl ocağa29 bağlı olan 

                                                
27  OCAK, a.g.e, s, 14. 
 
28Mürsid-Pir-Dede; Hz. Muhammed’i temsilen “Ahmed-i Muhtar postu ya da makamıdır. Tasavvufa 
göre mürşid ya da pir hem mülkün (varlığın) hem gönlün (ruhun) sultanıdır. Cemi yönetir. 
http://www.hubyar.org/ziyaret.htm ( 25. 09. 2007) 
29Ocak: Genel olarak “Ocak” kavramını dedeler ve araştırmacılar arasında net biçimde ortak bir görüş 
çerçevesinde tanımlamak çok zor gözükmektedir. Türkmen beyleri ya da çocukları Hz. Ali soylular ile 
evlenmişlerdir. Bu evliliklerden doğan çocuklardan bazıları süreç içinde “Müştehid” olurlar. İşte, bu 
Ali soyluların hanesine, çevresel inanç merkezine ve ekolüne “ocak” diyoruz. Tarihsel ve sosyal bilim 
açısından ocak. Türkler, İslamiyet’i kabul ettikleri zaman eski inanç kurumlarını da aynen koruyarak, 
yeni dinlerine uyumlu hale getirmişlerdir. Gök-Tanrı’nın yeryüzündeki temel unsurları; ülkenin sahibi 
olan hakan ve hatun imparatorluğu kuran aile, çevresindeki beyler aristokrat zümreler, kam ve 
şamanlardır. Eski Türk dinlerindeki ruhban zümreleri; kam, şaman, çöğür çalan bahşi, yerini dede, 
baba, zakir, hace, kul gibi ırsiyet ve nesep zilliyetinin gözetildiği din uluları alır. 
 Emevi ve Abbasi zulmünden kaçan Hz. Ali soyluları Türk Beylerine sığınırlar. Türkler ile evlenen 
seyyid ve seyyidelerden olan çocuklardan yetkin olanlar kendi adları, haneleri etrafında, Türk’lerdeki 
‘ocak kültü’ çevresinde; şeyh, baba ve dede adıyla, ‘seyyid ocağı’ ekolünü yaratmışlardır. Orta-Asya 
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köyleri gezer, dini hayatı canlandırır, yolu şenlendirir, anlaşmazlıkları giderir, 
dayanışmayı ve yardımlaşmayı artırarak önlemler alır.30 Ocaktan olana Dede denir. 
Dedelerin Peygamber soyundan geldiklerine inanırlar. Ehl-i Beyt soyundan olanlar, 
Abbasi ve Emevi yıkımlarında kaçıp Türk ellerine gelip yerleştiler. Oradaki 
insanlarla evlenmeleri sonucunda seyyidlik ortaya çıktı. Anadolu Aleviliğinde 
“ocak”lı olan erkeklere “dede” deniliyor. Bu sıfat Bektaşilikte çoğunlukla “baba”ya 
dönüşüyor. Dede Türklerde eskiden beri kullanılırdı. İlk uluya verilen “dede” sıfatı 
Dede Korkut’a verildi. Alevi ve Mevleviler dışındaki tarikatlarda da ikrar alan 
dervişlere dede denirdi. Anadolu Aleviliğinde dede terimi ocağı yönetsin yönetmesin 
her erkek üyeye verilen addır.31 Şaman insanoğlu ile ruhlar âlemi arasında görev 
üstlenmiş iken Kam daha ziyade Tengri buyruğu ile insanoğlu arasında işlev 
üstleniyordu. Şamanlık öğrenilerek elde edilirken, Kamlık öğrenilerek elde 
edilmekten ziyade babadan oğla geçer. Anadolu’daki Pirlik, Dedelik de bu yönüyle 
Kamlığa benzer.32 

Dedeler, kendi ocaklarında, kendi ataları ve kendi eğitmenlerince 
yetiştirilirler. Dedelerin iki yardımcısı olur. Biri “kamber” dedikleri yardımcısı, öteki 
ise “rehber, rayber” dedikleri kendileri tarafında eğitilmiş ve dedenin gidemediği 
yerlere giden ve dedeyi temsil eden kişidir.  Kamber adını Hz. Ali’nin 
yardımcısından alır.  

Rehber, Alevilikte dedenin yöneteceği törenleri hazırlama işlerine bakan, yola 
girecek canlara yolu yordamı öğreten ve dede tarafından seçilmiş kişilere verilen 
addır. Varto’da bu kişilere “rayber” denir.33 Bu isim “Yola götüren” anlamına gelir. 
Dede ve rehber etrafında toplanan insanlara da “talip, talıp” adı verilir. Taliplerin 
hizmetleri karşılığı dedeye verdiği paraya da “çıralık” denir. Bu zorunlu olarak 
verilen bir para değildir. Bu Kamlar verilen hediyeye benzer. 

 

                                                                                                                                     
Eski Türkleri’nde ruhani, kutsal kabul edilen (Kam, Şaman, Bahşi) ailelerin oturduğu mekâna “ocak” 
denirdi. Ocak sahibi aileyede “Ocaklı ya da Ocakzade” denilirdi. Türkler İslamiyeti kabul 
ettiklerinden sonra, Hz.Muhammed’in kızı Hz.Fatıma ve Hz.Ali soyundan gelenleri kutsal kabul 
ederek, onları eski inançlarının merkezlerine oturtarak, bir şaman, kam, bahşi gibi algılamışlardır. 
Hz.Ali soyu dinsel önderlerin evlerinede “Ocak” denilmiştir. Ocak kavramını da yine ilk kez 12.İmam 
Muhammed Mehdi’nın büyük gaybından sonra; Müştehid Ali soylular zatlar için Türkler, ekol, 
mektep, içtihat-evi anlamında kullanmışlardır. Orta-Asya’da ilk Ocaklardan Ahmet Yesevi’in mürşidi 
olan Arslan Baba’nındır. Yine Anadolu’da ilk Ocak, Seyyid Battal Gazi Ocağıdır. Tarihsel ve soysal 
veriler ya da dönemim yetkililerince verilen belgeler, ocakzâde ailelerin ellerinde bulunan tarihlerine 
ve soylarına ilişkin belgeler farklılıklar arz etse de, genel olarak başka veri olmadığı için doğru kabul 
etmek zorundayız. Bunun yerine başka bir şey koyamayız. Türkiye’de bir ocakzade dede olmanın 
geçmişte ve günümüzde ne anlama geldiği anlamamız, siyasi ve sosyal etkinliğini baz alınca daha iyi 
anlaşılacaktır. Ocaklar tarihte Alevi Türkmen topluluklarını bir arada tutarak güvence altına alıp, 
törelerini yaşama geçiriyorlardı. Alevi Türkmen geleneği, Oğuz Boy yapılanmasına benzer bir soy 
ağacıyla başlar, sosyal konum sıralamasıyla, statü ve çeşitli görevlerin belirlenmesini 
düzenlemektedirler. Alevi adab ve erkânı kurumlaşması Alevi Dede Ocağı’na göre şekillenmektedir. 
www.hubyar.org 2000 – 2003 / http://www.hubyar.org/ziyaret.htm 
30 A.Kenanoğlu - İ.Onarlı, Hubyar Sultan Ocağı ve Beydili Sıraç Türkmenleri -  Hubyar Sultan 
Derneği Yayınları 1 http://www.hubyar.org/ziyaret.htm 
31 N. Birdoğan, Anadolu’nun Gizli Kültürü ALEVİLİK, Hamburg 1990, s. 175. 
32 Y. Kalafat, Altaylar’dan- Anadolu’ya KAMİZM- ŞAMANİZM- Sosyal Antropoloji 
Araştırmaları-, İstanbul, 2004, s. 145. 
33 Ray: yol, ber: götürmek anlamına gelir. Bu isim “Yola götüren” anlamına gelir.  
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1.6.Kült 
 

 Kült, esas olarak "din" anlamında kullanılsa da, din ve sosyoloji bilimlerinde, 
çevrelerindeki kültür veya toplumun genel veya ana arterin dışı gördüğü inanç, 
uygulama veya ibadetlere kendini adamış bir birleşik insan topluluğuna verilen 
isimdir. Modern anlamda özellikle küçük ve yeni sayılabilecek dini hareketlere 
inanan insan toplulukları için kullanılmaktadır. Bu ayrı durumları yeni ve değişik 
inanç sisteminden olabileceği gibi eksantrik uygulama ve adetlerinden veya genelin 
kabul ettiği kültürü benimsememelerinden olabilir. 

Günlük kullanımda "kült" sözcüğü genellikle negatif bir vurguya sahiptir. Her 
ne kadar kült genellikle din anlamında ele alınsa veya belirtildiği gibi dini bir grup 
olarak tanımlansa da, dini öğeler içermek zorunda değildir. 

"Kült" sözcüğü Türkçeye Fransızca culte'den gelir. Sözcüklerin temel kökü 
ise Latince cultus yani "tapınma"dır.  

Diğer anlamda herhangi bir konuda bilgi kaynağı oluşturabilecek edebi 
eserlere verilen ad. Özellikle sinemasal anlatım tarzında türünün tek örneği olan 
eserler için kullanılmaktadır. 

Kültün oluşabilmesi için çoğunlukla velinin ölümü gerekmektedir. Çünkü 
halkın hayal gücünün harekete geçebilmesi için velinin maddi varlımın bir engel 
oluşturmaması gerekir. Bir velinin kült konusu olup olmadığını anlamak için üç 
unsurun varlığı gereklidir: 1) Veli adına yapılmış bir mezar veya türbenin ya da 
kendisinden kalan, kaldığına inanılan bir kısım eşyaların bulunması, 2) Söz konusu 
mezar ve türbe ya da eşyanın, bazı dileklerin gerçekleşmesi, hastalıkların tedavisi 
gibi herhangi bir maksatla ziyaretlere ve bunlar esnasında adak ve kurbanlara sahne 
olması, 3) Dua mahiyetinde olarak veliyle ilgili ve onun adı geçen birtakım sözlerin 
mevcudiyeti. Bu sayılan üç unsurun aynı zamanda ve bir arada bulunması şart 
değildir. Bazen bunlardan biri bile tek başına yeterli olabilir. Türklerin bulundukları 
yerler de dâhil, İslam dünyasında çeşitli yer ve zamanlarda yaşamış velilerin hepsi 
kült konusu olmamıştır. Kült konusu velilerin, ait olduğu toplumun sosyal, dini ve 
ahlaki değerlerinin tamamının yahut bir kısmının temsilcisi olduğu en azından buna 
inanıldığı görülür. O toplum, söz konusu. Değer ile takdis ettiği veliyi 
özdeşleştirmiştir. İşte ancak bu özdeşleştirmeye yarayacak vasıfları taşıyan yahut bu 
vasıfların kendisinde olduğu kabul edilen veli, kült konusu yapılmaktadır. İşte bu 
safhadan sonra keramet unsuru ortaya çıkar. Daha yaşamakta iken o veli bu 
dünyadakinden bambaşka, olağanüstü olaylarla süslü bir dünya ile kuşatılır. Veli 
öldükten sonra da kendisi hayattayken sahip olduğuna inanılan insanüstü hüviyetinin, 
güç ve kudretinin devam ettiğine inanılır. Hatta bu güç ve kudret bir gizliliğe 
bürünerek daha da artar.34 

Şaman inancına göre, her doğa parçasının bir ruhu vardır. Yer-su ruhlarının 
en önemli kolu “dağ”dır. Eski Türkler, dağların Tanrı makamı olduğuna inanırlar. Bu 
yüzden yüce dağ başlarında Tanrılara kurban keserlerdi. Sagay Türkleri de dağa 
kurban keserlerdi. Uygur efsanelerine göre onlara mutluluk ve bolluk veren “ kutag” 
adını verdikleri kutsal bir dağ var. 

Bu dağ kültü de çeşitli sebeplerden dolayı kimliğini değiştirse bile Varto’da 
hala canlılığını koruyor. Bu insanlar, bu dağların ulu tepelerine saygı ve biraz da 
korkuyla bakmakta, oralarda olsun olmasın kesin bir ziyaret bulunduğuna 

                                                
34  Ahmet Yaşar Ocak, Türk Halk İnançlarında Evliya Menkıbeleri, Ankara 1984, s. 5- 6. 
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inanmaktadırlar. Yaz aylarında buraları topluca ziyaret edip, kurban keserler. Şeyid-i 
Gola, Şeyid-i Keloşke, Gıre Boğa, Seğsafi, Goşkar Baba vb. yatırlar bulundukları 
yörenin en yüksek doruklarında yer alıyorlar. Seyyid-i Keloşle ve Gıre Boğa’da birer 
yatır bulunmamasına rağmen burası da ziyaret olarak kabul edilip, bunlara da adaklar 
adanıp, kurbanlar kesilir.     

Dağ ve tepe kültü ile ilgili ve ondan çıktığı sanılan bir diğer kült de “kaya 
kültü”dür. Bu kült yine eski Asya inancının kalıntısıdır. Coğrafyamızın çoğu 
bölgelerinde kimi kayalarda Hz. Ali’nin atının ayak izleri vardır. Varto’da iki yerde 
Hızır’ın atına ait olduğu sanılan iki kutsal taş var. Nınğa Düldül’deki taş üzerideki at 
nalına benzeyen işaretin Hz. Ali’nin atı Düldül’e, Beşikkaya ve Gölyayla 
Köylerindeki Hızır Çeşmesi’nde kayalar üzerinde bulunan nal izlerinin ise Hızır’ın 
atının nal izleri olduğuna inanılıyor. Halk arasında Hz. Ali ve Hızır’ın efsaneleşmiş 
atlarının olması bu inancın oluşmasına sebep olmuş olabilir. Bunların yanı sıra kutsal 
olmayan fakat efsaneleşmiş iki kaya daha var. Bunlardan biri Malazgirt’teki Ağlayan 
Kaya, diğeri ise Varto’nun Kartaldere Köyü’nde bulunan Gelin Deresi’ndeki düğün 
alayının anımsatan taş topluluğudur. Düğün alayının taşlaşması motifi oldukça 
yaygın bir motiftir. Anadolu’nu hemen hemen birçok yerinde buna benzer örnekleri 
görmek mümkün.  

Anadolu’da Şamanlık döneminden alıp bugüne getirdikleri geleneklerden biri 
de “ağaç ve orman kültü”dür. Ötüken ormanlarının Göktürk ve Uygurlar dönemimde 
bütün Türklerce kutsal sayılıyordu.  Ormanların tümünün kutsal sayıldığı gibi kimi 
ağaçlar da tek başlarına kutsal sayılırlar. Şamanistlerin en kutsal saydıkları ağaç 
“kayın” ağacıdır. Yakut Türkleri ise kayın ağacının yanı sıra karaçam ağacını da 
kutsal sayarlardı. Muş’ta ise kutsal mekânlardaki ağaçların başında “ meşe” ağacı 
gelir. Bunu “kızılağaç” takip eder. Bunlar dışında söğüt ve yaban armuduna da 
rastlandı. En sık rastlanan ise meşe ağacıdır. Şeyitlik, Dara Şeyidi, Şeyid-i Kavak, 
Şeyid-i Ciran vb. ziyaretlerde bulunan ağaçla meşedir. Halat Ziyareti’nde bulunan 
ağaçlar ise kızılağaç çoğunlukta olmasına rağmen, meşe ağacı da bulunuyor. Bir tek 
Varto merkezde bulunan Dilek Ağacı farklılık gösteriyor. Bir tek akasya ağacında 
ibaret olan bir ziyarettir. Yaşar Ocak’ın aktardığına göre, Doğu Anadolu’nun 
Kızılbaş Türk ve Kürtleri, tek tek bölgelere yayılmış ağaçları kutsal sayarlar. 
Temmuz aylarında özellikle Kürt aşiretleri bayramlık giysileriyle bu tür kutsal 
ağaçları ziyaret edip kutsamakta ve kurban kesmektedirler.35  Su, ay ve güneş kültleri 
de ortak özellikler taşımaktadır. Muş’taki birçok ziyaret yerinde kutsal sayılan 
suların varlığı bu ortaklığın kanıtı niteliğindedir. Sonuç olarak Orta Asya inancının 
Anadolu’da varlığını birtakım değişikliklere rağmen devam etmekte olduğunu 
görüyoruz. Bunların birçoğu İslami bir kimliğe bürünerek günümüze kadar varlığını 
sürdürdükleri görülüyor. 

Yer-Su kültüne bağlı inanç sistemi içinde yer alan “Ağaç ve Orman”ı sadece 
İslam öncesi Türk kavimlerinde değil onların dışındaki çeşitli kavimlerde de görmek 
mümkündür. Türklerde olduğu gibi diğer kavimlerde de ağacın kutsallığının inanç 
sistemleri içinde yaşamaya devam ettiği anlaşılmaktadır. Masallar, efsaneler, 
destanlar ve evliya menkıbeleri hep bu kültün izleriyle doludur. Türk boylarının 
menşeleri hakkında söylenen efsanelerde ağacın önemli bir yere sahip olduğunu 
görüyoruz. Uygur efsanesinde Uygur hakanlarının ağaçtan türedikleri belirtilir. Dede 
Korkut kitabında adı geçen bir kahraman (Basat) “atam adını sorarsan Kaba Ağaç, 
                                                
35 A. Yaşar Ocak, Bektaşi Menakıpnamelerinde İslam Öncesi İnanç Motifleri, İstanbul, 1983, s. 
14. 
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anam adın derisen Kağan Arslan”36 diyor. Oğuz destanlarında Kıpçak boyunun 
menşei hakkındaki rivayette de ağaçtan türeme efsanesine rastlıyoruz. Bir rivayete 
göre Oğuz Han bir seferden  dönüşünde, savaşta ölen bir askerinin eşi ağaç 
kovuğunun içinde bir oğlan doğurur. Oğuz han bu çocuğu evlat edinerek ona Kıpçak, 
yani “ağaç kovuğu” adını verir.37 

Göktürkler ve Uygurlar zamanında “Ötüken Ormanları”nın kutsal olarak 
kabul edildiği kaydedilmektedir. Yine Altay ve Tanrı Dağları bölgesinde “kayın”, 
Batı Sibirya’daki Fin-Ugor kavimlerinde ise “sedir” ve “çam ağaçları”nın kutsal 
olarak görüldüğünü öğrenmekteyiz. Yakut Türkleri’nde ise kayın ağacı kadar 
“karaçam”ın da önemli bir yerinin olduğu belirtilmektedir. Etnografya ve folklor 
araştırmalarından elde edilen bilgilere göre on asırdan bu yana Müslüman olan 
Türklerin halk tabakası içinde eski inançlarındaki dağ ve ağaç kültünün geleneklerine 
ve derin izlerine rastlanmaktadır. Örneğin, Başkurtlarda ağaç kültünün derin iz 
bıraktığı anlaşılmaktadır. Son yıllara kadar Başkurtların kayın ve ardıç ağaçlarına 
karşı saygı gösterdikleri belirtilmektedir. Ulu Katay Uruğu (oymağı) Başkurtlarından 
Sigay Köyü halkının “Bay Kayın” adını verdikleri ağacı kutsal kabul ettikleri, nezir 
kurbanlarını bu ağacın yanında kestikleri, yağmur dualarını burada yaptıkları 
kaydedilmektedir. Öte yandan Kazak Kırgızlarda da sıkça ağaç kültüne rastlandığını 
öğrenmekteyiz.38 

 
1.7.İnanç 
 

 İnanç kelimesinin sözlük anlamı, kişi veya toplum tarafından bir düşüncenin, 
bir olgunun, bir nesnenin, bir varlığın gerçek olduğunun kabul edilmesidir. İnsanoğlu 
yaşamı boyunca sürekli bir şeylere inanma ihtiyacı duydu.  Var olanlar karşısında 
şaşırıp kalan insanoğlu, bu durumu açıklayamayınca bunun çıkış yollarını aramaya 
başladı. Her zaman kendisinden üstün olan güce inandı. İlkel toplumlarda insanlar, 
doğa olayları karşısında çaresiz kaldıkları an, kendilerini çaresiz duruma düşüren 
şeye inanarak kendilerini teselli etme yoluna gittiler. Tabiatın bu denli kusursuz 
yaratılmış olması, her şeyin ritmik bir seyir içinde oluşu, insanın aklına bütün bu 
düzeni sağlayanın kim olduğu sorusunu getirdi. Sonunda ilahi dinler, onların kutsal 
kitapları ve peygamberlerin rehberliği, insanoğlunun yardımına yetişti. Bütün kutsal 
kitaplar bu düzeni sağlayan tek bir gücün varlığından bahsediyor. Bu düzeni yaratan 
tek güç Tanrı’dır. İnsanoğlu bu gerçekleri bilmesine rağmen, eski inançlarını terk 
etmeyip yeni inanç sistemi içinde, eskiye yeni kılıflar uydurma arayışı içine girdi. 
Buna benzer bir durum yatır ve türbe inancına bağlı ritüellerde de karşımamıza 
çıkmaktadır. İslamiyet, bu konuyla ilgili yapılan uygulamalara karşı çıkmasına 
rağmen, insanların eski inançlarını yaşatma ya da buna yeni kılıflar uydurma çabası, 
insanoğlunun bu alışkanlıklarını kolay kolay terk etmeyeceği anlamına gelir. 
Yatırların ve türbelerin varlığı bunun en canlı kanıtıdır.  

G.L Bon’ın ifadesiyle “ bir uygarlığın temel fikirlerinden en önemlileri 
arasında dinsel fikirler bulunur. Tarih olaylarının çoğu dolaylı olarak dinsel 
inançların değişikliğinden çıkmışlardır. İnsanlığın tarihi her zaman tanrıların tarihine 

                                                
36 Erçağın Akbal, Dede Korkut Hikâyeleri, İstanbul, s. 179.  
37 Nihat Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, C. I, İstanbul, Milli Eğitim Basımevi. 
38 Ahmet Gökbel, Alevilerde Ağaç ve Orman Kültü, http://www.alewiten.com/yersu.htm-
25.11.2007. 
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koşuttur”. Bu bağlamda din, dini ritüeller ve inanmalar sosyal yapıyı etkileyen sosyal 
faktörlerin en önemlilerinden birisidir dersek yanlış yapmış olmayız.39  

Eliade’ye göre dünyanın her yerinde bir “Gök Tanrı” inancı vardır. 
Dolayısıyla Orta Asya halkları arasında da bu inanç vardı. Onlara göre Tunguzlar, 
Samoyetler, Türk- Tatar halkları arasında “Gök Tanrı” inancı vardı. Ancak bunun 
dışında diğer tanrılar da vardı. 

Dinler Tarihçisi W.Schmidt’e göre de bütün toplumlarda bir “ Yüce Yaratıcı” 
inancı vardır. Hatta Schmidt’e göre insanlar önceleri tek tanrı inancına sahiptiler, 
zamanla bu inançlarından çeşitli nedenlerle uzaklaşarak çok tanrılı inanmalar ortaya 
çıktı. 

Kalafat,  “büyük çoğunluğu Müslüman olan Türkler yerlere göre değişen, 
geçen yüzyıllara rağmen eski ve yeni inançlarının karmasını yaşamaktadırlar” der.  

 Eski Türk’lerin ölen büyüklerini kutsallaştırmak için yüksek dağ tepelerine 
gömdüklerini, ulu dağların tepelerinin de aynı şekilde kutsallaştırıldığı, atalarına ait 
mezarları bu mekânlarda yapıldığı, gökyüzüne yakın kabul edilişi ve uzaktan mavi 
renkte görünmelerinden ötürü kutsal mekânlar olarak nitelendirildikleri 
anlaşılmaktadır. Kaldı ki Altay dağlarında rastlanılan kurganların çoğunun yüksek 
dağlarda bulunuş sebebinin bu olduğu bilinmektedir.  

Tanrı’nın gökte, yukarıda bulunduğu inancı Dede Korkut boylarında da 
görülmektedir. O zamanlar alkış’ı alkış olan Türk Beyleri, ellerini açıp, yüzlerini 
göğe doğru tutup, Tanrı’ya yakarırlardı.40 Yücelerden yücesin, kimse bilmez nicesin, 
Aziz Tanrı! Anadan doğmazdın, atadan olmadın, kimse rızkın yemedin, kimseye güç 
etmedin, kamu yerde ahadsin, Allah’ü samedsin ! Uruğun ulatmıyan Ulu Tanrı! 
Bastığın belirtmiyen belli Tanrı! Götürdüğün görke yetiren görklü Tanrı! Kakıdığın 
kahreden kahhar Tanrı! Birliğine sığındım, aalabım, Kadir Tanrı, medet senden, kara 
donlu kâfire at teperim, işim sen onar! 41Anadolu’da da bu gelenek devam etti.  

Bu inanışların Anadolu’da da aynı şekilde yaşandığını görmekteyiz. İslam’ın 
etkisiyle eski Şamanist inanışlarındaki ulu dağlar ve üzerindeki Ata Ruhlarının 
yerini, aynı dileklerin yapıldığı Evliyaların ve Yatırların ruhu almıştır. İşte, Muş 
İlinin Varto ilçesinde dağ kültürü ile ata kültürünü andıran “Koçkar Baba” adı 
verilen ve adına törenler yapılıp dualar okunan bir ‘Ziyaret Tepesi’ mevcuttur.  

Koçkar Baba ya da Köşker Baba Ziyaretinde, çevredeki bütün halkı 
bayramlık elbiselerini giyer, yiyeceklerini hazırlar tepeye çıkarlar. Burada Kurbanlar 
kesilir, çeşit çeşit yemekler yapılır, gönüllerdeki dileklerin tutması için Evliyanın 
yattığına inandıkları (Ata ruhu) mezar taşına dualar edip, mezar taşları öpülerek dile 
getirdiklerini, dağdan aşağıya, düzlüğe indiklerinde at koşturup eğlendiklerini ve bu 
arada davul sesine benzeyen sesler işitildiğini, halkında bunun “Koçkar – Köşker 
Baba tarafından çalındığına inanılır. Koçkar ya da Köşker Baba, bazı kaynaklarda 
786’da Varto’ya Oğuz Boylarından Akkoyunlu Oymak Başı olarak geldiği ve burayı 
yurt tuttuğu, vefatı ile birlikte de Bingöl dağlarının üzerinde yüksek bir tepenin 
üzerine defnedildiğidir. 

 

                                                
39Mustafa Alsoy, Y. Kalafat, Altaylar’dan- Anadolu’ya KAMİZM- ŞAMANİZM- Sosyal 
Antropoloji Araştırmaları-, adlı kitabın sunuş bölümü, s.7. 
40 M. Ergin, Dede Korkut Kitabı, İstanbul, 1964, s. 26.  
41 Erçağın Akbal, Dede Korkut Hikâyeleri, İstanbul, s. 164. 
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1.8.Folklor (Halk Bilimi) 
 

Folklor, en derli toplu anlamıyla sözlü geleneği, halk musikisini, halk 
temaşaşasını, halk gelenek ve inançları gibi tamamen fikri ve manevi unsurları, 
kısaca halkın manevi kültürünü araştıran bir bilimdir. Özkul Çobanoğlu “ Halkbilimi 
veya Folkloristik, en geniş anlamda tanımlanışıyla, insan davranışlarını ve 
geleneklerini çalışarak, objesi olan insanı daha iyi anlamaya ve onun hakkında daha 
derin bir bilgiye kavuşmak amacıyla 19. yüzyıl başlarında ortaya çıkan bir bağımsız 
bir bilim dalıdır” şeklinde tanımlamıştır.42 Sedat Veyis Örnek, “ Bir ülkenin, bir yöre 
halkının, bir etnik grubun yaşamının bütününü kapsayan ve temelinde o halkı 
oluşturan insanların ortak davranış kalıplarını, yaşama biçimini, belirli olaylar ve 
durumlar karşısındaki tavrını, çevresini ve dünyayı algılayışını açıklamada; 
geleneksel ve törensel yaşamı düzenleyen, zenginleştiren, renklendiren bir dizi 
beceriyi, beğeniyi, yaratıyı, töreyi, zamanımıza uzanan gelenekler, görenekler, 
âdetler zincirini saptamada, bu kültürün atardamarlarını yakalayarak bunlarda özgün 
ve çağdaş yaratmalar çıkarmada halkbiliminin rolü ve önemi birinci derecededir.”43 
şeklindeki tespitleriyle Halkbiliminin ne denli büyük bir önem arz ettiğine işaret 
etmiştir. Folklor hem çalışılan malzemenin hem de bu malzemeyi çalışan bilim 
dalının adıdır. Sözlü gelenek eserlerinin sahip olması gereken bazı özellikler var. 
Bunlar: 
 Sözlü Olma Özelliği: Bu özellik, geniş anlamda folklorun bütün unsurları 
için geçerlidir. Bütün bu unsurlar, kişiler arasında “sözlü iletişim” ortamında 
geçerek, nesilden nesile aktarılır. Masallar, ölüm adetleri, türküler, destanlar, 
efsaneler vb. sözlü gelenek eserleri sözlü yatırılıp, bir sonraki nesle de sözlü bir 
biçimde aktarıldılar.  
 Geleneğe Bağlılık: Folklor ürünlerinin her türü bir geleneğe bağlıdır. 
Geleneğe bağlılık demek, donmuş ve dinamizmini kaybetmiş kalıplar demek 
değildir. Folklor ürünlerinden her birinin belli bir formu vardır. Buna rağmen 
geleneğe bağlı oluşu, ait olduğu toplumun ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda 
esneyebilme, karşılaşılan yeni değerlere uyum sağlayabilmedir. Nesiller değiştikçe, 
ihtiyaçlar farklılaştıkça onlar da değişirler. 
 Varyantlılık Özelliği: Folklor ürünlerinin dağılımı, yayılımı sözlü geçiş ve 
iletişimle olur. Bu ürünlerin icra edilişi sırasında, o ortamda bulunan ve bu ürünün 
daha sonraki taşıyıcıları olan bu insanların, durumları, yetenekleri, değer yargıları vb. 
durumlar bundan sonra icra edilecek bir folklor ürününün farklı biçimde tekrar 
edilmesine yol açar. Bu tekrarlar sırasında eski ürün, yeni unsurlar kazanabilir veya 
bazı özelliklerini de kaybedebilir. Her tekrarda yeniden yaratılır. Aynı kökten çıkıp, 
farklı bir ürünün icra edilmesi olayına varyantlılık özelliği denir. 
 Belli bir zaman ve mekân bağlamında ortaya çıkmış ve sonradan anonimleşen 
üslupla söylenen, söylenince çeşitlenen, hafızalarda canlı biçimde saklanan ve her 
kullanımda yenilenmesine rağmen özünü kaybetmeyen dinamik metin özellikleri 
bilim adamlarının dikkatini daha asırlar öncesi çekmiştir.44 
 Anonimlik Özelliği: Folklor ürünlerinin birçoğunun ilk yaratıcısının 
unutulmuş olmasını ifade eden bir terimdir. Bu ürünlerin kolektif yaratıldı anlamına 

                                                
42 Özkul Çobanoğlu, Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, Ankara 
1999, s. 5. 
43 Sedat Veyis Örnek, Türk Halkbilimi, Ankara 1977, s.16. 
44 Süleyman Turduyeviç Kayıpov, Türk Halk Edebiyatı Ders Notları, Van 2001.  
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gelmez. Zamanla ilk yaratıcısının unutulmuş olduğu ve daha sonra topluma mal 
olmuş, bu ürünler her icrada yeni bir şekil alarak veya kaybederek varlıklarını devam 
ettirirler. 
 Kalıplaşma Özelliği: Folklor ürünleri, türlerine, geleneklerine uygun 
biçimde kalıplar, anlatım ve kompozisyon öğeleri yaratırlar. Ürünleri 
kompozisyonunda sayısız varyantlar meydana gelse bile, değişmez özellikleri olan 
kendilerine mahsus kalıpları korudukları sürece tanınırlar. 
 Senkretiklik Özelliği: Sözlü gelenek eserleri yazılırken değil, söylerken, 
sözlü şekilde meydana gelir ve sözlü olarak yaşamayı devam ettirir. Sözlü gelenek 
eserlerindeki bilgi, düşünce dinleyicilere sadece dil ile değil, müzik ve mimik 
aracılığıyla da iletilir. Bu eserlerde söz, müzik ve mimik yoğrulmuş, örtüşmüş, 
birleşmiş durumda bulunur. Sözlü gelenek eserlerinin bu özelliğine senkretizm 
denir.45 Sözlü gelenek ürünlerinin, yazınsal ( edebî / literary) eserlerden farklı olarak, 
malzemesinin sadece dile dayanmadığı; aksin sözlü gelenek metninin, dilin ötesinde 
ses, müzik, hareket ve mimik gibi önemli unsurları da bünyesinde bir bütünlük 
halinde bulundurularak meydana getirdiği bilinmektedir.46 

Sözlü gelenek eserlerinin kayda geçirilmesi sırasında senkretik özellik çoğu 
zaman göz ardı edildi. Bir destanın veya bir masalın kayda geçirilmesi demek, bu 
ürünün harflerle ifade edilip yazılması demek değildir. Önemli olan bu ürünün icrası 
sırasında sözcüklerin yanı sıra müziğin ve mimiklerin de kaydedilmesidir. Birçok 
sözlü gelenek eseri de bu durum göz ardı edilerek, ürünler canlılıklarını yitirerek 
kaydedildiler. 
 Halkbiliminin iki başlangıç tarihi vardır. Birincisi, Almanya’da Grimm 
kardeşlerin, 1812 yılında “Ev ve Çocuk Masalları” adlı sözlü gelenekten derleyerek 
oluşturdukları masal kitaplarını yayınlamaları; ikincisi ise, bilim dalının adı olarak 
uluslararası bir kullanıma ermiş olan, folklor “Fokl-Lore” teriminin 1846 yılında 
İngiliz Willim John Thoms tarafından icat edilip, Atheneum adlı dergiye 
yayınlanmasıdır. 
 Türkiye’de folklor çalışmaları 1900’lü yılların başında, Türkçülük hareketiyle 
başladı. Türkiye’de Türkçülük hareketini yaymak, Türk kültürünü ortaya çıkarmak 
amacıyla kurulan ilk dernek, Türk Derneği adını taşır. Derneğin amacı ve 
çalışmalarını geniş kitlelere yaymak için “Türk Derneği Mecmuası” çıkarılır. İlmi 
sınırlar içimde faaliyet gösteren bu dernek, 1908 yılında kurulmuştur. Türk folklor 
araştırmaları açısında bu derneğin faaliyetleri şuurlu ve organize olmuş ilk adım 
olarak değerlendirilir.47 Türk Derneği’ni takiben, 1911 yılında “Türk Yurdu” ve  “ 
Türk Ocağı” dernekleri kuruldu. Daha sonra bu dernekler birleşerek “Türk Ocağı” 
adını aldı. Bu derneğin yayın organı  “Türk Yurdu Mecmuası”dır. Daha Ziya Gökalp, 
çalışmalarını daha geniş kitlelere ulaştırmak için arkadaşlarıyla, “Halka Doğru” adlı 
bir dergi çıkarıp, yazılarını orada yayınlamaya başladılar. Bu dergide 23 Temmuz 
1913’te “ Halk Medeniyeti I, Başlangıç” adlı çalışmasını yayınladı. 

                                                
45 Süleyman Turduyeviç Kayıpov, “ Sözlü Gelenekte ve Edebiyatta Metin Kavramı”, Uluslar arası 
Türk Dünyası Halk Edebiyatı Kurultayı Bildirileri ( 26- 28 Mayıs 2000, Bildirileri) içinde, (Hz.: 
İsmet Çetin- Ayşe Yücel), Ankara 2002, s. 459-465. 
46 Süleyman Turduyeviç Kayıpov, “Sözlü Gelenek Ürünlerinin Senkretizmi ( Derleme, Arşivleştirme 
ve Müzeleştirme Sorunları Üzerine)”, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Müzelenmesi, 
Sempozyum Bildirileri İçinde, ( Hz.: M. Öcal Oğuz- Tuba Saltık Özkan), Ankara 2004, s. 36-45. 
47 Özkul Çobanoğlu, Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, Ankara 
1999, s. 27. 
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M. Fuat Köprülü de İkdam Gazetesi’nin 6 Şubat 1914 tarihli sayınsında 
“Yeni Bir İlim: Halkiyat- Folklor” adlı yazı takip eder.48 Bu çalışmaları Rıza 
Tevfik’in Peyam Gazetesi’nin 5 Mart 1914 tarihli edebiyat ekinde yer alan “Folk- 
Lore” (Folklor) başlıklı yazısı takip eder. 49 Bu çalışmalar Türkiye’de Halkbilimi 
alanı ile ilgili ilk çalışmalar olması bakımından büyük bir önem arz etmektedir.  

Türkiye’de Halkbilim: 1913 yılında Ziya Gökalp, “Halka Doğru” adlı 
dergide, 1914 yılında Mehmet Fuat Köprülü de “İkdam” gazetesindeki yazılarında 
“Folklor” terimi yerine “Halkiyat”ı kullanmışlardır. Daha sonra Rıza Tevfik 
Bölükbaşı “Peyam” gazetesi ekinde, Selim Sırrı Tarcan “TEM”de, Rauf Yekta 
“Darül Elhan Külliyatı”nda ilk Halkbilim yazılarını kullananlardır.  

Cumhuriyet’in ilanına kadar Türk Halkbilimi ile ilgili araştırma-inceleme ve 
yayınların dağınıklığı dikkati çekmektedir. 1927 yılında Ankara’da “Anadolu 
Halkbilgisi Derneği” adıyla kurulan, bir süre sonra adı “Türk Halkbilgisi Derneği” 
olarak değiştirilen dernek Türk Halkbilimine ilişkin çalışmaları başlatan ilk 
kuruluştur. Çıkardığı “Halkbilgisi Haberleri” adlı süreli yayınıyla ülkemizin çeşitli 
yörelerinden derlenen Halkbilim verilerini toplu bir biçimde sergilemiştir. Daha 
sonra 1932 yılında kurulan “Halkevleri”, 1955 yılında “Folklor Araştırmaları 
Kurumu”, 1964 yılında “Türk Folklor Kurumu”, 1966 yılında Kültür ve Turizm 
Bakanlığı bünyesinde Kurulan Milli Folklor Araştırma Dairesi” halkbilimine ilişkin 
ilk köklü çalışmaları başlatmışlardır. 
 
1.9.Kurban 
 

İlahi dinlerin genel kabulüne göre; insanoğlunun ilk kurbanı, Habil ile 
Kabil’in Allah’a sundukları kurbanlardır. Onların sundukları ürünler kansız kurban; 
Habil’in Kabil tarafından öldürülmesi ise ilk kanlı kurban örneğini teşkil eder. 
Yahudilikte, eskiden kanlı kurban geleneği vardı; ancak günümüzde kanlı kurban 
yerini kansız kurban geleneğine bırakmış. Hıristiyanlıkta ise, İsa Mesih’in kendisini 
insanlık için kurban edişi dışındaki bütün kanlı kurbanları reddetmektedirler. 
İslam’da kurbanın dinî hüküm ve delilleri; Kitap, Sünnet ve İcma-ı Ümmet ile 
sabittir. Kuran’da kurban konusu üç ayrı yerde geçmektedir. Bu yerler, sırasıyla: 
Mâide sûresi 27. ayet, Hacc sûresi 28.,34-35.,36., 37. ayetler ve Kevser sûresi 
2.ayetidir. 

″Ey Muhammed! Onlara, Âdem’in iki oğlunun kıssasını doğru olarak anlat: 
İkisi birer kurban sunmuşlar, birininki kabul edilmiş, diğerininki 
edilmemişti. Kabul edilmeyen, “ And olsun seni öldüreceğim” deyince, 
kardeşi: “Allah ancak sakınanların takdimesini kabul eder” demiş.″ ( Kuran, 
Mâide 5/ 27) 
Kuran’ın Hacc sûresinde Allah, Hz. Muhammed’e insanları hacca 
çağırmasını 

söyledikten sonra 28.ayette kurbanla ilgili şu buyrukları dile getirir 

                                                
48“Yeni Bir İlim: Halkiyat- Folklor” adlı yazısında M.Fuat Köprülü, folklorun batıdaki gelişimini ve 
bu bilimin Türkiye’de tanınılmamış olmasının, ülke için ne büyük bir kayıp olduğu üzerine kaleme 
alınmış bir yazıdır. Aynı zamanda “Folklor” teriminin an açık kullanıldığı ilk çalışma olması 
bakımından büyük bir önem arz etmektedir. 
49 Rıza Tevfik, Peyam Gazetesi’ndeki yazısında “folklor” kelimesinin etimolojisini ve çalışma 
sahasına dair bilgiler veriyor. 
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″ Tâ ki kendi menfaatlerine şâhid olsunlar; Allah’ın onlara rızk olarak verdiği 
hayvanları belli günlerde kurban ederken O’nun adını ansınlar. Siz de 
bunlardan yiyin, çaresiz kalmış yoksulu da doyurun.″( Kuran, Hacc 22/28) 

 Yine Hacc sûresinin 34. ve 35. ayetlerinde kurban ile ilgili olarak şöyle 
denilmektedir: 

″ Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızk olarak verdiği kurbanlık 
hayvanların üzerine O’nun adını anarak kurban kesmeyi meşrû kıldık.″ ( 
Kuran, Hacc 22/ 34- 35) 

 Yine bu sûrenin 36. ve 37. ayetlerinde kesim işleminin nasıl yapılması 
gerektiği; ne zaman yenebileceği; kimlere verileceği ve kurbanın niçin kesilmesi 
gerektiği konuları açıklanmaktadır. 

″ İşte kurbanlık deve ve sığırları Allah’ın size olan nişanelerinden kıldık. 
Onlarda sizin için hayır vardır. Bağlı halde keserken üzerine Allah’ın adını 
anın. Yan üstü düşüp ölünce onlardan yiyin, isteyene de istemeyene de verin. 
Şükredersiniz diye onları böylece sizin buyruğunuza verdik. Bu hayvanların 
ne etleri ve ne de kanları Allah’a ulaşacaktır. Allah’a ulaşacak olan ancak 
sizin O’nun için yaptığınız gösterişten uzak amel ve ibarettir. Size doğru yolu 
gösterdiğinden, Allah’ı yüceltmeniz için onları böylece sizin buyruğunuza 
vermiştir. Ey Muhammed! İyilik yapan müjde et.″ ( Kuran, Hacc 22/ 36-37) 

 Kevser sûresinin 2. ayetiyle, Hicret’in ikinci yılında gerekli şartları taşıyan 
Müslümanlara kurban kesmek zorunlu kılınmıştır. 
 ″Öyleyse Rabbim için namaz kıl, kurban kes.″( Kuran, Kevser 108 /2)  
 Kurban ile ilgili yapılan tanımlara gelince; 

Kurban, bir şey kesme veya tasadduk etme yokuyla, Allah’a yaklaşmak için 
yapılan şeye denir.50 
 Kurban, genel olarak Allah’a manen yaklaşmak için dinin emri olan, adak 
veya bir sevincin şükrünü yerine getirmek için kesilen hayvandır. Kur’an’da çeşitli 
surelerde 27 defa geçen kurban İslamî terminolojide, yılda bir defa Zilhicce ayının 
10. gününde, Hz. İbrahim’in oğlu İsmail’i Allah’a kurban etme fedakârlığının 
göstergesi olarak kesilen hayvanı dile getirir.51  
 Kurban(sungu ve takdime); tapınılan yüce varlık veya varlıklara herhangi bir 
güce şükran duygularını ifade etme, bir şeyler dileme veya günahlara kefaret olması 
gibi nedenlerle sunulan hediyedir.52 
 Kurban, dinsel veya kutsal amaçla sembolik bir sununun yok edilmesini 
içeren, verme eylemidir. Yiyecek veya içecek türünden olan kurban objesini sunmak, 
teklif etmekten ibaret de olabilir. Kurban, bugün veya gelecekte tanrının lütfunu 
kazanmak için ona sunulan bir hediyedir.53 
 Kurban, doğaüstü alana giren kudretle barışıklığı sağlamak, onların verdikleri 
teşekkür etme ve onlardan bir şeyler istemek için sunulan şeydir.54 
  Durkheim, kurban karşılıklı dayanışma ve mübadelenin öne çıkışına dikkat 
çekmekte ve bunu “ do ut de” ( ben sana vereyim, sen de bana ver) kuralıyla 

                                                
50 Fahruddin er-Râzi, Tefsîr-i Kebîr Mefâtîhu’l- Galb, (Terc.: Suat Yıldırım- Lütfullah Cebeci- 
C.Sadık Doğru), C.9, Ankara 1990, s. 30.  
51 Osman Cilacı, Dinler ve İnanç Terminolojisi, İstanbul 2001, s. 211. 
52 Şinasi Gündüz, Din ve İnanç Sözlüğü, Ankara 1998, s. 226. 
53 Gürbüz Erginer, Kurban Kurbanın Kökenleri ve Anadolu’da Kanlı Kurban Ritüelleri, İstanbul 
1997, s. 1. 
54 Sedat Veyis Örnek,100 Soruda İlkellerde Din, Büyü, Sanat, Efsane, İstanbul 1971, s. 87. 
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açıklamada ve bunu kurban sunulanla insanüstü arasında bir tür değişimi olarak 
değerlendirir.55 

Bütün bu tanımlardan yola çıkarak, kurbanın dinler içinde vazgeçilmez bir 
ibadet olduğunu söyleyebiliriz. İnsan bazı şeylere vesile olmak için kurbanı ilah veya 
ilahlara feda etmektedir. İbadetin önemli bir bölümünü teşkil eden kurbanın, 
insanüstü kudretle barışıklığı sağlamak, o kudretin verdiklerine şükretmek, ondan bir 
şeyler talep etmek ve ilahların varlığını temin etme düşüncesiyle sunuluşun 
belirginleştiğini, söylemek mümkündür.  

 
2. MUŞ’TA YATIRLAR 
 

Muş’ta yatır kelimesinin eşanlamı olan “ziyaret” sözcüğü kullanılmaktadır. 
Yatır kelimesinin kullanımına hiç rastlanmadı. Yatırın üzerinde herhangi bir yapı 
inşa edilmişse böyle yatırlara halk arasında “türbe” , eğer herhangi bir yapı inşa 
edilmemişse böyle yatırlar ölen kişinin adı ile anılır. Örneğin; Mele Hasan’ın mezarı, 
Şeyh Mus’un mezarı vb. şeklinde telaffuz edilirken; ağaç, ağaç topluluğu, koruluk, 
kaya, taş veya sudan oluşan yatırlar içinse tek bir ifade kullanılmaktadır. Bu yerler 
“ziyaret” adı ile tanımlanır. 

Malazgirt İlçesi’nin, Konakkuran Belediyesine bağlı Hasanpaşa Köyü’ne 
giderken yolun üst tarafında Şeyh Mus’a ait olduğu söylenen bir mezar var. Bu yatıra 
halk Şeyh Mus’un mezarı adını verirken; Varto İlçesi’ne bağlı Aşağıhacıbey 
Köyü’ndeki Şeyh Mus Efendi’ye ait mezarın üzerinde bir oda inşa edildiği için halk 
buraya ise Şeyh Mus Efendi’nin türbesi adını vermektedir. 
 Ağaç, ağaç topluluğu, koruluk gibi yatırlar için ise “şehitlik” veya “şeyidlik” 
kavramları kullanılmaktadır. Şehitlik kavramı, kutsal bir amaç için vurularak ölen 
insanlar için kullanılırken; şeyidlik kavramı ise böyle bir anlam içermez. Bu kavram, 
Varto Alevileri içinde ziyaret yerleri için kullanılan bir kavramdır. Buradaki şeyidlik, 
ziyaret yeri anlamına gelmektedir. Özellikle bir ağaç ya da koruluktan oluşan 
yatırlarda herhangi bir mezarın var olmasına gerek yok, bu yerler kutsal sayılan 
ağaçlarla veya Hızır’ın atına ait olduğu düşünülen izlerin var olması sebebiyle, direkt 
ziyaret yeri olarak kabul edilip bu yerlere şeyidlik adı verilmektedir. Diğer 
bölgelerde ise bu tür kutsal mekânlarda mutlaka şehit edilmiş birilerinin mezarı 
vardır. Şehitlik, İslam inancı içine kutsal bir mertebe sayıldığı için bu yerleri daha 
kutsal yapmak için buralarda birinin şehit edilmiş olmasına inanmak bu tür yerlerin 
kutsiyetlerini artırıcı bir etken olmuştur. Bu yüzdendir ki birçok ziyarette bir şehidin 
yattığı anlatılır. 
 Buna benzer bir farklı kullanım da veliler ve evliyalar için kullanılmaktadır. 
Alevi toplumlarında evliyalar, veliler kısacası keramet sahibi insanlar için “Baba, Pîr, 
Seyyid, Derviş, Rayber” vb. isimler kullanılırken; Suni topluluklarda ise “Şeyh, Mele 
ve Seyda” isimleri kullanılmaktadır. “Seyyid” kavramı Hz. Muhammed’in torunu, 
Hz. Hüseyin ve Ehl-i Beyt soyundan gelenler için kullanılır. Özellikle “Seyyidlik”, 
Varto’da oldukça sık kullanılan bir kavram olup,  bunun diğer ilçelerdeki karşılığı ise 
“Şeyh”tir. Farklı mezheplere sahip insanlar, aynı kavramları farklı adlarla 
tanımlamışlardır. 
  En fazla türbe, Muş- merkez bulunuyor. Bu türbelerdeki zatlar genellikle dini 
bilginler, âlimlerdir. Bu âlimler Anadolu’ya İslam dininin gereklerini öğretmek 
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amacı ile gelmiş insanlar olduklarından, bu yatırlar çevresinde toplumda batıl inanç 
olarak kabul edilen; ip bağlama, yatır için kurban kesme vb. ritüeller olduk az. 
Bunun yerine şeker dağıtmak, lokma verme ve dua etme tercih edilir. Bunun 
temelindeki asıl neden ise bu tür davranışları İslam dininin onaylamamış olması 
yatar. Bu ulu zatlar sadece birer eşçi, bunlardan bir şeylerin istenmesi Tanrı’ya şirk 
koşmak olur. Çünkü yaratılan ancak Yaratanından bir şeyler dileyip isteyebilir. Ama 
bu ulu zatlara, Tanrı yolunda harcamış oldukları emeğin karşılığı olarak kendilerine 
ödül olarak “keramet” gösterme üstünlüğü verilmiştir. Ama merkezden uzaklaştıkça 
tam tersi bir durum göze çarpmaktadır. Kapalı toplumlarda, merkezden uzak 
yerlerde, eğitimin tam anlamıyla ulaşmadığı toplumlarda, teknolojik gelişim hızının 
en yavaş olduğu ve en önemlisi de ekonomik gelirin en düşük olduğu yerlerde, 
yatırlar çevresinde canlı bir gelenek tüm hızıyla yaşama devam ediyor. Yatırlar için 
kurban adamak, ip bağlama, dilek amaçlı taş tutturma, kutsal sayılan kaynak 
sularının etrafında oluşan çamurla tedavi olma vb. birçok şey sayılabilir. Burada 
değinilmesi gereken ve halk arasında günümüzde halan canlılığını muhafaza eden 
kurban çeşitlerinden bir de “ yatır ve türbelerde” kesilen kurbanlardır.  İnsanların, 
yukarıda da belirtildiği üzere sadece muratlarının gerçekleşmesi amacıyla türbe, yatır 
vs. gibi yerlerde kesilen kurbanların İslamî hiçbir değeri yoktur. Bu kurban türü de 
yine eski birtakım inançların kalıntısıdır. Sonuç olarak, bu toplumlar geçmişle henüz 
bağlarını tam anlamıyla koparmış değil. Eski inanç sistemlerine yeni kimlikler 
uydurarak onları yaşatmaya devam etmişlerdir. 
 Muş’ta yapılan çalışmalar sırasında taş kültünün var olduğu birkaç yatıra 
rastlandı. Nınğa Düldül, Arebe Mansur, Hızır Çeşmesi I, Hızır Çeşmesi II. Bunlar 
içinde her iki Hızır Çeşmesinde, bir kaya parçası üzerinde at nalına benzer izler var, 
Nınğa Düldül’de de birtakım izler varken, Arebe Mansur’da herhangi bir ize 
rastlanmadı. Bu kült de Orta Asya inancının izlerini taşıyor. Türklerin göç etmesine 
sebep olan “Kut Dağı” bir kaya parçasından başka bir şey değildir. Yuluğ Tiğin, bu 
kaya parçasını Çinlilere verince Türk yurdu bereketini kaybeder. Her taraftan göç 
sesleri yükselir ve böylece Türkler ilk göçünü Kut’a değer vermediklerinden dolayı 
yapmış olurlar. Bu efsaneden de anlaşılacağı üzere Eski Türkler’de taşın kutsal 
sayıldığını öğreniyoruz. Anadolu’da insanların yatırları, mezarları ziyaret ettikleri 
sırada en sık rastlanan davranış yatırın veya mezarın baş taşının öpülmesidir. Bunun 
temelinde eski inanç sisteminde var olan taş kültü olabilir. Her ne kadar bu davranış 
saygı ifadesi olarak değerlendirilmiş olsa da farklı inançlara sahip insanların bu 
şekilde ortak bir davranış sergilemesi oldukça düşündürücü.   

 Bu tür kültlerin en yaygın olduğu yer Muş’un Varto İlçesi. Özelikle 
Alevilerin yaşamış olduğu köyler. Bu köylerde tespit edilen 52 yatırın 29’u ağaç, su 
ve taştan ibaret olup bunlar içinde herhangi bir mezara rastlamadı. Bu toplumlardaki 
genel kanı, doğadaki her şeyin bir ruhu olduğu inancıdır. Her şeyin bir ruhu vardır; 
bu ruha da “kılavuz” adını verirler. Onlara göre her yatırın, her ziyaretin ve hatta her 
evin bir ruhu vardır. Bu ruhlar bazı şekillere bürünerek karşımıza çıkarlar. Bazen de 
rüyamızda ne olduklarını görürüz. Mesela; Çelkani’nin kılavuzu Hz. Fatma ve kırk 
huridir. Bu yüzden kırk anlamına gelen “çelk” adı kullanılmıştır. “kani” ise çeşme 
demektir. Aynı şekilde Şeyid-i Keloşke’nin kılavuzu “Hz. Zeynep”, Gıre Boğa’nın 
“Musayı Kazım”, Gül Mustafa’nın “yüz başı”, Şeyid-i Kavak’ın “yılan”dır. Buna 
benzer birçok örnek daha sıralayabiliriz. Varto Alevileri Orta Asya Şamanizm 
inancının izlerini büyük ölçüde koruyorlar. En başında da belirttiğimiz gibi bunları 
İslami bir çerçeveye oturtarak yaşatmaya devam etmişlerdir. Seçmiş oldukları 
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kılavuzlara dikkat edilirse bu kılavuzlar Fatma, Hz. Zeynep, Musayı Kazım-Alevi 
öğretisi içinde büyük bir öneme sahip kişilerdir. Diğer bir önemli kılavuz ise 
Hızır’dır. İnancın büyük bir kısmı Hızır kültü etrafında şekillenmiştir. Hızır Orucu, 
Hızır için kesilen kurbanlar, Hızır lokmaları vb. birçok ritüel. Herkesin Hızır’a dair 
mutlaka söyleyecek bir şeyleri olur. Yola çıkan kişiye “Hızır kılavuzun olsun.”,denir. 
Öyle ki birçok duada Hızır’ın adı etrafında şekillenmiştir. Hızır, yoldaştır, arkadaştır, 
kılavuzdur, pirdir kısacası her şeydir. Aksakallı ve boz atlıdır. Kısacası o, Bozatlı 
Hızır’dır. Bu Hızır kültüne Varto’da yaşayan Ermeniler arasında rastlanılıyor. 
Bunlardan biri olan Niğar Nine’yle görüştüğüm zaman bana anlattığına göre, onlar 
da Hızır’a inanıyorlarmış. Hasattan sonra ambar kapakları bir süreliğine açık 
tutulurmuş. Hızır’ın gelip, bolluğu ve bereketi artırması için bir iz bırakmasını 
beklerlermiş. Altınlarını da tenekelere doldurdukları zaman aynı şekilde 
beklerlermiş. Üç gün bekledikten sonra kapatırlarmış. Böylece o yıl bereketli 
geçermiş. Bu etkilenme ortak yaşamanın bir sonucu mudur bilinmez. Aleviler de 
Ermeniler de Hızır Orucunun son günü yedi beyaz bez parçasını yağa bulayıp köyün 
meydanında gece yarısı yakarlar. Dileklerinin kabul edilmesi için. Buna “çıra” adı 
verilir. Bu çıra yakma geleneğinin kökeni Orta Asya’ya mı dayanıyor yoksa 
Zerdüştlüğe mi bilinmez. Bu gün halan devam eden bir gelenektir. İslamiyet’te Hızır, 
bir veli olarak telaki edilir. O,Ab-ı Hayat suyundan içmiş bir ölümsüz nebidir. 
Denilebilir ki Hızır kültü etrafında şekillenmiş bu inançlar birçok inancın izlerini 
taşıyor. 

Bir diğer ilginç kılavuz ise “yılan”dır. Örneğin; Şeyid-i Kavak’ın kılavuz bir 
yılandır. Yılanlı Çeşme’de bir sürü yılan vardır. Dara Şeyid’de de yine sarı bir yılan 
varmış. Neden yılan sorusuna hiçbir cevap alınamadı. Bunun sebeplerinde biri bu 
yörelerde anlatılan “Şahmaran” hikâyesi olabileceği gibi masallarda anlatılan ve 
hazinelere bekçilik yapan hayvanın yılan olmuş olması da etkili olabilir. Nitekim 
yılan burada da bekçi konumundadır. Şahmaran’da, yılanlarla insanlar eskiden dost 
iken, Şahmaran’ın öldürülmesiyle bu dostluk bozulur ve yılanlar artık insanlara 
düşman olurlar. Anlatılan menkıbelerde de önceleri dost olan yılanlar bir şekilde 
insanlar tarafından incitilip küstürülürler. Sonuç değişmez ve yılanlar çekip gider. 
Menkıbeler mi masalları etkiledi yoksa masallar mı menkıbeleri etkiledi bilinmez. 
 Anadolu’da yatırlar çevresinde oluşan adetler, Orta Asya Türk inanç 
sisteminin izlerini taşır. Şamanizm inancının birçok unsurunu içinde barındıran bu 
adetler, mekânın, zamanın ve şartların değişmesiyle yeni kimliklere bürünerek 
yaşamaya devam ettiler. Türkler, göç yolları üzerinde karşılaştıkları kültürlerden 
etkilenip, kendi inanç sistemine de yakın olanları alıp Anadolu’ya kadar geldiler.  
Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar uzanan göç yolu üzerindeki diğer kültürler, 
Anadolu’da var olan kültür ve İslami kültürün de birleşmesiyle tam bir inanç mozaiği 
oluştu. İşte bu yüzden, Anadolu’da birçok inanç sisteminin izlerine rastlamak 
mümkün oluyor. Yatırlar çevresinde oluşan ritüeller ve anlatılan menkıbeler bunun 
en canlı örneğini teşkil eder. 
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2.1. MUŞ’TAKİ YATIRLARLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER 
 

Bu bölümde çalışmada esas alınan 55 yatır hakkında ayrıntılı bilgi verilecek. 
Yatırlardaki ziyaretçi dağılımına bakılınca bazı yatırlar dışında özel bir ziyaretçi 
dağılımı göze çarpmamakta. Bilgiler aşağıdaki plana göre verilecek. 

 
Yatırın Adı 

1. Yatırla İlgili Genel Bilgiler 
2. Ziyaretçi Dağılımı 
3. Yatırla İlgili İnanışlar 

 
1. Şeyh Bahaddin( Şeyh Badin): 
 
 1. Malazgirt İlçesine bağlı Konakkuran Belediyesinde bulunan daha sonra 
üzerine Ahlat taşlarıyla türbe inşa edilmiş kabristan içinde bir mezar.  

Şeyh Bahaddin’in kimliği hakkında elde edilen bilgilere göre Şeyh Bahaddin 
490 yıl önce Batman’ın Malabadi köyünden gelip Aylar köyüne yerleşmiştir. 
Alyar’da yaşayan Şeyh Bahaddin, vasiyeti üzerine Konakkuran’a gömülür. 

 Rivayet edilir ki bugün Konakkuran mezarlığında bulunan,  kim olduğu, 
nerden geldiği bilinmeyen ve evliya olduğuna inanılan bu zat için buraya yani onun 
yanına gömülmek istemiştir. Araların da iki üç metrelik biz mesafe var. Bu zatın 
Şeyh Bahaddin’in hocası da olabileceği de söyleniyor. Bu konuda kesin bilgiler 
olmamakla birlikte Şeyh Bahaddin’in sağlığında sık sık gelip bu zatın mezarını 
ziyaret etmesi bu bilgilerin doğruluğunu kanıtlar nitelikte. Türbeni içinde üç mezar 
bulunmakta, kesin olarak bilinmemekle birlikte bitişik olan mezarların Şeyh 
Bahaddin ve eşine diğeri ise oğluna ait olduğu sanılıyor. 

Şeyh Badin’in torunları dedelerinin mezarı üzerine türbe inşa etmek 
istemişler. Yatırın eski taşlarını alıp baba ocakları olan Alyar Köyü’ne götürüp, 
Bitlis’ten Ahlat taşlarını getirip türbe yapmışlar. Bir gece korkunç birlama duyulmuş. 
Köylüler dışarı çıktıkları zaman türbenin param parça olduğunu görmüşler. 
Şimdilerde tekrar üzeri kapatılıyor. Çevre halkına göre Şeyh Badin üzerinin 
kapatılmasını istememektedir. Kimilerine göre ise halel kazanılmış bir para ile 
yapılmamış olmasıdır. 

2. a. Hastalar 
b. Maddi sıkıntıdan kurtulmak isteyenler 
c. Başka dilekleri olanlar da ziyaret eder. 

3.  a. Bilindiği üzere insanlar yatırları birtakım sıkıntılarından kurtulmak, 
dertlerine derman bulmak için ziyaret ederler. 

      b. Maddi durumu iyi olan ziyaretçiler, veya daha önce adakta bulunmuş 
olanlar adaklarını yerine getirip kurban keserler. Etini de fakirlere dağıtırlar. 

       c. Dilekleri gerçekleşmiş insanlar da lokma dağıtırlar.  
 
2. Şeyh’in Mezarı: 
 
 1. Malazgirt İlçesine bağlı Konakkuran beldesindedir. Kimliği ile ilgi 
kesin bir bilgi yok. Kim olduğu, nerden geldiği bilinmemesine rağmen Şeyh 
Bahadi’den dolayı evliya olabileceği düşünülüyor. Şeyh Badin’in sağlığında gelip 
ziyaret etmesi, öldükten sonra vasiyeti üzerine bu mezara yakın bir yere gömülmek 
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istemesi sonucunda bu bölgede yaşayan insanlar burada yatanın önemli bir zat 
olduğuna inanmışlar. 
 2. a. Hastalar 
  b. Kabristan ziyaretine gelenler 
  c. Şeyh Badin’i ziyarete gelenler 
  d. Sıkıntılarına çare aramaya gelenler. 
 3. Bir rivayete göre Şeyh Badin burada yatan zat için buraya gömülmeyi 
vasiyet etmiştir. Bu mezar hakkında kesin bir bilgi olmamasına rağmen Şeyh Badin 
kadar değer görüyor. İnsanlar burada da dua edip niyaz ederler.  Bir kısım insanlar 
bu zatın Şeyh Badin’in hocası olduğuna inanıyor. 
 
3. Şeyhmus: 
 
 1. Malazgirt İlçesine bağlı Hasanpaşa köyüne varmadan bu köyün 
sınırları içinde köye girerken yolun sağ tarafında bulunmaktadır. Şeyh Mus aslen 
Uyanıklı olmasına rağmen mezarının niçin Hasanpaşa’da bulunduğu bilinmiyor. Bu 
mezar da tıpkı diğer şeyh mezarlarıyla benzer özellikler taşımakta. Özellikle bu gibi 
zatların mezar taşları Ahlat taşlarından yapılıyor, bu onlara tanınmış bir ayrıcalıktır, 
bu mezarların diğer mezarlardan farklı özellik taşıdığının sembolüdür. Ayrıca mezar 
taşının üzerinde Arapça yazılar var ve geometrik şekillerle süslenmiş ve bir de kandil 
resmi çizilmiş. Kandilin Selçuklular döneminde dini âlimleri simgelediği bilinmekte. 
Bu da bu mezarın böyle bir zata ait olma tezini doğrular nitelikte. 
 2. a. Hastalar 
  b. Sıkıntılarından kurtulmak isteyenler 
  c. yoldan geçenler 
  d. Çocuğu olmayanlar 
 3. a. Kabrin başında niyet tutanlar, niyetlerinin gerçekleşip 
gerçekleşmeyeceğini görmek maksadıyla, bir taş alıp kabrin baş taşına sürterek 
tutturmaya çalışırlar. Üç denmeden birinin başarılı olması demek dileğin 
gerçekleşeceğine delalettir. Üç deneme de başarısız olursa dilek gerçekleşmeyecek 
demektir. 
  b. Mezar yol üzerinde bulunduğundan oradan geçen herkes bir Fatiha 
okumadan geçmez. Herkes dua ettikten sonra dileklerini dileyip öyle yollarına devem 
ederler. 
  
4. Şeyit Şeyh Aziz (Şeyh Aziz): 
 
 1. Malazgirt İlçesine bağlı Hasanpaşa köyündedir. Kendisi de bu 
köylüdür. Mezarı köyün tam ortasında yer alır. Etrafı beton duvarla çevrilmiş ve 
yaklaşık bir metre yüksekliğe sahiptir. Bunun sebebi ise hayvanların mezarın üstüne 
basmalarını engellemek. Köylülerin anlattıklarına hayvanı mezara basmış kişilerin o 
gece rüyasına girerek onları uyarır. Mezara basan hayvanların da çarpıldığına herkes 
şahit olmuştur. Bunun dışında kötü niyetli insanlar veya onun yanında geçerken 
niyeti bozuk olan insanların gece rüyasına girip, yanından geçtikleri zaman 
kendilerine çeki düzen vermeleri gerektiği konusunda uyarırmış.  Bu uyarılara kulak 
asmayanlar da onun hışmına uğrar. Köylülere göre Şeyh bunları murdar olarak 
görüyor ve kendisinden uzak tutulmasını istemekte. Kendisi bir iftira sonucu 
vurularak öldürülüyor ve öldürüldüğü yere gömülüyor, kanlı elbiseleriyle. 
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 2. a. Baş ağrısı çekenler 
  b. Herhangi bir sakatlık geçirmiş olanlar 
  c. Felçli hastalar 
  
 3. a. Rüyasında görenler getirip mezarı başında şeker dağıtırlar. Köyde 
birçok insanın da rüyasına girmiştir. Şeyhi rüyasında gören mutlaka mezarı başında 
şeker dağıtır. 
  b. Mezarı başında kurban kesenler olduğu gibi adak adayıp evinde de 
kesen olabiliyor. 
  c. İnsanlar bu zatı vurulduğu günkü haliyle görüyorlarmış. Birçok 
kişiye kendisinin iyi olduğunu ve ilk günkü gibi temiz olduğunu söylüyormuş. 
 
5. Bane Şeyha ( Şeyhlerin Köyü): 
 

1. Bane, Malazgirt İlçesinin Uyanık köyüne bağlı bir mezradır. 
Merkezden oldukça uzak bir mezra, ulaşımı ise oldukça güç. Bu mezrada on hane 
var, yaşayan herkes akraba ve hepsi aynı aileye mensup kişiler. Buraya Şeyh Sait 
isyanından sonra yerleşmişler. Devletin şeyhlere bakış açısı değişince korunmak 
amaçlı bu mezraya sığınmışlar 

Bane Şexa, şeyhlerin konakladığı yer anlamına gelmekte. Şecereleri 12 
İmamlardan biri olan Hz. Zeynel Abidin’ne dayanmaktadır.  

Sultan Vahdettin zamanında Irak’tan Anadolu’ya dini eğitim vermek amaçlı 
getirilip Bitlis’in Güroymak( Norşin ) İlçesine yerleştirilmişler. En büyük dedeleri 
büyük dini âlimlerin elinden cüppe giyinip halifelik mertebesine ulaşmış. İsyandan 
sonra Bane’ye çekilip kendi içlerine kapandılar. Bu sebeple evlilikleri de aile içinde 
olmuştur. Dışarıdan evlilik hoş karşılanmaz. Büyük dedelerinden bazıları; Şeyh 
Amer, Şeyh Muhammed-i Şembeki, Şeyh Seyyit ve Şeyh Muhammed-i Lal. İnsanın, 
insandan bir şeyler bekleyip ve ona tapmasının günah olduğuna inandıkları için 
mezarlarının başlarına herhangi bir yapı inşa etmeyip mezarlarını kaybetme 
geleneğini başlatmışlar. Tanrı ile kul arasında bir aracının olmaması gerektiğine 
inanırlar. 

2. a. Hastalar 
 b. Çocuğu olmayanlar 
 c. Romatizmalı hastalar 
3. a. Geceleyin bu mezarlıkta davul çalarsa ya da ışık yanarsa bu durum 

Bane’de mutlaka birinin öleceğine işarettir. 
 b. Her bayramda bu mezarlıktan karşıdaki Şeyid-i Kur’a ışıkla 

gidildiği görülüyor. 
 c. Mele Şahabbettin, Bane’ye dini eğitim almak amaçlı gelince 

bayramda şahit olduğu bir olayı çevresindekiler anlatmış. Bayram sabahı dağdan bir 
tekenin indiğini ve gelip mezarlığın önünde yattığını görür. Daha sonra bu tekenin 
kurban edildiğini ve kendisinin de etinden yediğini anlatmış. Bu durum her 
bayramda tekrarlanıyormuş. 
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6. Şeyh Muhammed-i Lâl: 
 

1. Şeyh Muhammed-i Lal’ın mezarı da Bane mezarlığındadır. Şuan 
köyde yaşayanların bir kısmı Şeyh Muhammed-i Lal’ın yaşadığı döneme rast 
gelmişler. Şeyh, babasının bedduası sonucu lal olmuş. 

2. a. Çocuksuz olanlar 
 b. Hasta olanlar 
 c. Her türlü sıkıntısı olanlar 
3. a. İnsanların sadece dua etmelerini istiyorlar. Bir kulun diğer bir kulu 

kurtarabileceklerine inanmadıklarını, hele ki bu kul ölmüşse onun hiçbir şey 
yapamayacağına inanıyorlar. Herkes kendi niyeti ve çabası sonucu layık olduğu ile 
ödüllendirilir. 

 c. Bütün bu söylemlere rağmen engelleyemedikleri bir şey var, o da: 
ip bağlama geleneği. Türbelere yatırlara ip bağlama geleneği burada da var. Mezar 
taşının olduğu yere bir ağaç parçası koyup dileklerinin gerçekleşmesi için bu ağaç 
paçasına ip ve bez parçaları bağlamışlar. 

 d. Kurban kesimi ise kesinlikle yasak. Kurban sadece Allah için 
kesilir. Ve hiç kimseye ellerini eteklerini öptürmezler. Bunun da şöyle izah ederler: 
İnsan yalnızca yaratıcasına secde etmeli, onun yarattığı kullarına değil. 

 
7. Şeyh Şemdil: 
 

1. Uyanık köyüne bağlı Bane Mezrasının kabristan içinde bir mezarlık. 
Diğer mezarlardan farkı bunun bir baş taşının olması. Diğer mezarlar sadece yerleri 
belli herhangi bir isim vb. bir işaret yokken bu mezarın baş taşı var. Bunun 
kaybolmasını engelleyenler ise civar köydeki insanlar. Kim kendisinden ne dilemişse 
hemen muradına ermiş ve genellikle kötü şeyler dilenmiş. Burada beddua eden 
birinin bedduası gerçekleşirmiş. Bedduaya uğrayan kişi iflah olmazmış. Bu sebeple 
ailesi bu durumdan çok rahatsız olduklarını her defasında dile getirdikleri halde 
olanlara bir türlü engel olamamışlar. Bu mezarı kaybetmek için büyük bir çaba sarf 
ettiklerini söylüyorlar. 

 
2. a. Hasmıyla ciddi problemi olanlar 
 b. Haksızlığa uğradığına inananlar 
 
3. a. İnsanlar düşmanlarına güçlerini yetmeyeceklerini anladıkları zaman 

buraya gelip beddua ederler. Bu bedduaya uğrayan ise iflah olmaz.   
 b. Diğer yatırlarda olduğu gibi bu yatırda da ip bağlama adeti var. 

Üzerlerindeki giysilerinden bir parça koparıp bağlayanlar da var. 
 c. Buraya genellikle haksızlığa uğrayıp bunu bir türlü sindiremeyenler 

gelir. İnsanlar yapılan bu haksızlığın giderilmesi için dua ederler. 
 ç. Kurban kesme, lokma dağıtma vb. durumlara izin verilmiyor. 

Sadece dua edilmesine izin verilmekte. 
 d. Kadınlar ve erkekler kabristana ayrı ayrı ve kadınların başı kapalı 

olma şartı var. 
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8. Kutbaba I: 
 

1. Malazgirt merkezde kışla ve eski mezarlık arasında yer alan bir 
yatırdır. Etrafı taş duvarla örülü bir mezardı. Burada yatan zatın adının Kutbaba 
olduğu söyleniyor. Kimliği hakkında kesin bir bilgi olmamasına rağmen, 
Kutbaba’nın savaşta şehit olmuş ve şehit edildiği yer gömülmüş bir asker olduğuna 
inanılıyor. 

 
2. a. Çocuk sahibi olmak isteyenler 
 b. Sürekli altını ıslatan çocuklar 
 c. Evde kalmış kızlar 
3. a. Genel ziyaretçileri kadınlar ve özelikle annelerdir. Bu yatırın ihtisas 

alanı ise altına ıslatan çocukların dertlerine derman olmasıdır. 
 b. Genellikle Çarşamba günü ziyaret edilir. Her Çarşamba mutlaka 

ziyaretçileri olur. 
 c. Lokum, şeker, bisküvi vb. tatlı şeyler dağıtılır. Kurban kesilmez, 

adak adanmaz. 
  ç. Mezarın baş taşına başında niyet tutanlar, niyetlerinin gerçekleşip 
gerçekleşmeyeceğini görmek maksadıyla, bir taş alıp kabrin baş taşına sürterek 
tutturmaya çalışırlar. Üç denmeden birinin başarılı olması demek dileğin 
gerçekleşeceğine delalettir. Üç deneme de başarısız olursa dilek gerçekleşmeyecek 
demektir. 
  d.  Burada da ip bağlama adeti var. 
 
9. Kutbaba II: 
 
 1. Malazgirt merkezde kışla ve eski mezarlık arasında yer alan 
Kutbaba’nın mezarının yaklaşık elli metre uzağında bulunan bir kaynaktır. Bu 
kaynağın suyu kutsal sayılır ve birçok derde de deva olduğu söyleniyor. Kaynağın 
etrafı beton duvarla örülmüş, eskiden bakımına önem verilen bu kaynak şimdilerde 
oldukça kötü bir durumda.   

 
2. a. Romatizmalı hastalar 

  b.Egzama vb. cilt hastalıkları olanlar 
 3. a. Kimsenin açıklayamadığı ve herkesin mutlaka yaptığı bir ritüel var. 
Buraya gelenler dileklerinin gerçekleşmesi için beraberinde getirdikleri haşlanmış 
yumurtayı bu kaynağa bırakırlar. 
  b. Romatizma ve deri hastalığı olan insanlar çamurunu alıp ağrıyan 
bölgelere sürdükten sonra bu suyla yıkanırlar. Bu uygulama üç çarşamba üst üste 
tekrarlanır.  
 
10. Abdulvahap Gazi Türbesi Ve Çatbaşı Şehitliği: 
 

1. Muş İli Merkez ilçeye bağlı Çatbaşı köyünde bulunmaktadır. Şehre 7-
8 Km. Mesafede olup şehrin batısındadır. Çatbaşı Köyü Camii bitişiğindedir. 
Yaklaşık 40-50 mezarın bulunduğu,  üzeri toprak örtülü bir ön odadan oluşmuştur. 
Türbenin doğusunda yer ala toprak dam örtülü eski camii türbenin ziyaretçilerinin 
ibadet ve ikametgâhı için yapıldığı düşünülmektedir. Türbenin içinde üç mezar 



 30 

mevcut olup, bunlar; Sahabeden Abdulvvahap Gazi, Tarışlı (Silvan) Şeyh Şeref ve 
Muş ulemalarından Hacı Tayyip Efendi’ye ait dir. Türbe ile camii arasındaki üzeri 
örtülü mekânda beş mezar mevcuttur. Bunlardan üçü bilinmektedir. Bunlar Hoca 
İbrahim Efendi, Muş âlimlerinden Faik Aykal efendi ve Hacı Tayyip efendinin oğlu 
Molla Fethi Rahman efendiye aittir.  

Abdulvahap Gazi’nin mezarı biri Malazgirt merkezde, biri Varto’nun 
Kartaldere köyünde ve diğeri Korkut merkezde olan yatırlarla uzunlukları bakımında 
büyük benzerlikler göstermekte. Çalışmalarım sırasında bu dört yatır dışındaki diğer 
gömüler normal boyutlardaydı. 

 
2. a.  Hasta olanlar 

b. Maddi sıkından kurtulmak isteyenler 
c. Değişik ruhsal sıkıntıları olanlar 

3. a. Yatıra abdestsiz yaklaşılmamaya dikkat edilir. 
b. Bitişiğindeki camide namaz kılınır. 
c. Yatıra getirilen hasta belli bir süre içerdeki yatakta uyumaya bırakılır. 

Uyandıktan sonra iyileşeceğine inanılır. 
ç. İçerdeki yardım kutusuna siteye bağlı olarak para bırakılır bu para ile 

türbenin bakımı yapılır. Türbe bakımından ise Abdülhamit Koçnardan sorumludur. 
Kendisi hem Abdulvahap Gazi ile aynı soydan geliyor hem de köyün imamıdır. 

d. Kurban adağı bulunanlar, kurbanlarını kesmek için bu mekanı tercih 
ederler. Kesilen kurbanının eti de orada dağıtılır. 

e. Türbeye eğilerek ve sağ ayakla girilmelidir. Duadan sonra geri geri ve 
gidilir ve sol adımla türbeden çıkılır.  
 
11. İbrahim Samidi (Zerzemi):  
 

1. Muş merkezde Alaaddin Bey (Paşa) hamamının karşısındaki 
bahçededir. Arabistan’dan geldiği rivayet edilmektedir. Dini bir âlimdir, Muş’a 
İslamiyet’i yaymak amacı için gelmiş  

2. a. Sıtma hastaları 
b. Ruhsal sorunları olanlar 
c. Her türlü sıkıntısı olanlar 

3. a.  Bu türbede yöre insanları ruhi bozukluklara, çeşitli sıkıntılara ve 
sıtma hastalıklarına karşı şifa için dua etmektedirler.  

            b. Hastalar haftanın çarşamba günleri getirilerek bir müddet sanduka 
içerisindeki küçük odacıkta bekletildikten sonra alıp götürülmektedir. Bu işlem üç 
çarşamba günü üst üste tekrarlandıktan sonra hastaların sağlıklarına kavuştuklarına 
inanılmaktadır.  

 
12. Şeyid- i Alyar ( Alyar Şeyitliği): 
 

1. Malazgirt İlçesine bağlı Konakkuran Beldesinin Alyar köyündedir. 
Çevresine oranla oldukça yüksek bir noktada bulunuyor. Şimdiki yeri bir zamanlar 
eski bir yerleşim yeriymiş. Bugünkü Alyar köyü eskiden bu yatırın bulunduğu 
yerdeymiş. Bu kadar yüksek bir noktada yerleşim yerinin olmasının sebebi ise 
sürekli Rus saldırılarına maruz kalmalar. Rusların sürekli kullandıkları bir yol 
varmış, bu yol halan onların adıyla anılmakta, Rus yolu diye. İşte eski Alyar köyü bu 
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yolun 7-8 km uzağında bir dağın doruğuna kurulmuş. Şimdi ise oldukça düz bir alana 
taşınmış. İşte o zamanlarda yaşadığı düşünülüyor. 

Şeyitliğin etrafı taş duvarla çevrili önceleri bir mezardan ibaretken hazine 
arayıcıları tarafından mezar yok elmiş. Şu an ise etrafı taş duvarla örülü bir çukurdan 
ibaret. Dış cephesi ise çağla ağaçlarıyla çevrilmiş bir vaziyette. Burada yatan zatın 
Rus savaşında şehit edilmiş bir evliya olduğu rivayet edilir. Köyü koruduğu zaman 
şehit edilmiştir. 

2. a. Ortopedik rahatsızlığı olanlar 
b. Romatizmalı hastalar 
c. Her türlü sıkıntısı olanlar 

 3. a. Bu yatırın önemli özelliği romatizma hastalarını iyileştirmesidir. 
Hastalar ziyarete kadar yürüyerek çıkarlar; çünkü başka imkânları yok. Yatıra 
ulaşılınca hasta olanlar burada bir müddet uyutturulurlar. 
  b. Ortopedik rahatsızlığı olan hastaların da buraya çıktıktan sonra 
sağlam ve hiç kimsenin yardımını almadan indikleri söyleniyor. 
  c. Kurban adağı olanlar burada kurbanlarını kesip, lokma dağıtırlar. 
Burada da ip bağlama âdeti var. Özellikle yatırın yakınındaki ağaçlara ip ve bez 
parçaları bağlanmış. 
  ç. Yatıra sedyelik gelip yürüyerek dönenenlerin çok olduğu, çevre 
halkı tarafından ifade edilmektedir. 
  
13. Şeyh Cüruh: 
 
 1. Malazgirt merkeze 15 km uzaklıkta yolun üst tarafında Karteval 
Dağlarının eteklerinde bulunuyor. Burası eski bir yerleşim yeriymiş. Şeyh Cüruh’un 
mezarı Ahlat taşından yapılmış kabristan içinde bir mezar. 
 Rivayet edilir ki Şeyh Cüruh Beniisrail döneminde yaşamış ve peygamber 
soyundan gelen bir zattır. Konakkuran ile Yeni Mahalle köyü arasında bir mağara 
bulunmakta. Şeyh Cüruh’un her gün gidip bu mağarada ibadet ettiği söyleniyor. O 
zamanlar bu mağaraya yakın bir yerleşim yeri de yokmuş. Her gün sabah 
namazından önce buraya gelip, akşam namazından sonra köye geri dönermiş. Bu 
durumu kızan annesi kendisini sürekli yalnız bırakıyor diye, Şeyh’e beddua eder. 
Şeyh bu bedduadan zor kurtulur. Yaşamı boyunca kendisini ibadete adamış bir 
evliyadır. Bu mağara bir nevi çilehanedir. Sadece bir insanın içinde rahat hareket 
edebileceği genişlikte bir yer. Şeyh’in namaz kıldığı yer ve Kuran’larını koyduğu bir 
bölmeden ibaret.  

2. a. Yoldan geçenler 
b. Her türlü sıkıntısı olanlar 

 3. a. Yoldan geçenler bir Fatiha okuyup yollarına öyle devam ederler. 
  b. Mezarın baş taşına niyet tutanlar, niyetlerinin gerçekleşip 
gerçekleşmeyeceğini görmek maksadıyla, bir taş alıp kabrin baş taşına sürterek 
tutturmaya çalışırlar. Üç denmeden birinin başarılı olması demek dileğin 
gerçekleşeceğine delalettir. Üç deneme de başarısız olursa dilek gerçekleşmeyecek 
demektir. 
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14. Şeyid-i Dırej:      
 
 1.Malazgirt İlçesinde kabristan içinde bulunan tek bir mezardan ibarettir. 
Selçuklu mahallesindeki bu yatırın bulunduğu yer 1984’ten beri şehrin ikinci 
mezarlığı olarak kullanılmaktadır. Kimliği hakkında kesin bilgiler olmadığı halde 
Rus savaşında şehit edilen üç kardeşten bir olduğu sanılmaktadır. Adını ise 
mezarının uzunluğundan almaktadır. Bu uzunlukta üç yatır daha tespit ettik.  

Öldürülen kardeşlerden diğer ikisi başka yerlere gömülmüşler. Biri 
Şekerbulak Mahallesi ile Adalar arasında bir yere, diğeri ise Selçuklu mahallesindeki 
su barajının üst tarafına gömülmüş. Hepsinin birbirine uzaklıkları yaklaşık 2 km.dir. 
Rivayet edilir ki bu kardeşlerin hepsi birbirlerini görebilecek konumdalar. Her Cuma 
günü birbirlerini ziyaret ederlermiş. Bu ziyaret sırasında çıra kullanıyorlarmış. Bu 
ışığı görenler olmuş. Mezarlığa yakın evlerde yaşayan birçok kişi bu ışığı 
gördüklerini söylüyorlar. 

2. a. Her türlü sıkıntısı olanlar 
b. Kabristan ziyaretine gelenler 

 3.  a. Mezarın yanı başında bulunan çalılara dualarının kabul olması için 
ip bağlanır. Ve mutlaka Fatiha okunur. 
  b. Çevre halkı, her Cuma akşamı yatırda bir ışığın yandığını ifade 
etmektedirler. 
 
15. Yılanlı Çeşme: 
 
 1. Selçuklu Mahallesinde su barajının üst tarafında bir zamanlar 
insanlarca ziyaret edilen ve içinde yılanların olduğu kutsal bir suymuş. Bu suyun tüm 
dertlere deva olduğu kabul edilirmiş.  Burada bir kızın vurulduğu rivayet edilir. Bu 
kızın da Şeyid-i Dırej’in kız kardeşi olduğu ve Ruslar tarafından şehit edildiği 
anlatılıyor. Bu kaynak içinde çok fazla yılan varmış ve yılanların hepsi de 
zararsızlarmış. İnsanlar bu kaynak suyunu kötü kullanmaya başladıkları zaman 
yılanlar bir bir çekip gitmeye başlamışlar ve bir gün kaynak kurumuş bir daha da 
akmaz olmuş 
 2. a. Deri hastalıkları olan insanlar 
  b. Sindirim problemi yaşayan hastalar 
 3. a. Her türlü sıkıntısı olan insanlar buraya gelip dua ederler. 
  b. Deri hastalığı alan insanlar bu çeşmeden çıkan çamuru derilerine 
sürerler. 
  c. Sindirim problemi olan hastalar kaynaktan çıkan suyu içerler. 
  
  
16. Şeyh Ömer Sahubi: 
 
 1. Bulanık İlçesinin Mollakent Köyündedir. Şeyh Ömer Sahubi’nin 
kendi türbesi ile türbenin yanındaki mutfak, misafirhane ve genişçe avluyu 
sağlığında yaptığı rivayet edilmektedir. Türbe halk arasında Çilehane diye 
anılmaktadır. Şeyh Amer ölünceye kadar çilehanede ibadet ediyormuş; ölünce de 
buraya gömülmüş. Çilehanenin içi halılarla döşeli olup duvarlarında da Kuran-ı 
Kerimler asılı. İnanca göre Sara ve hasta olanlar bu türbede bir gece kalırlar ise 
iyileşirler.  
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 2. a. Sara hastaları 
  b. Ruhsal hastalıkları olanlar 
  c. Her türlü hastalığı olanlar 
 3. a . Yatıra götürülen hasta, mezar başında uyumaya bırakılır. Velînin 
kerametiyle şifa bulmuş olarak uyanır. 
  b. Hastalar çilehanede uyudukları sırada yanındakiler de Kuran okur. 
  c. Adak olarak kurban kesilir. Kurban eti, köydekilere dağıtılır. 
  ç. Yatıra getirilen hastaların şifa bularak döndüklerine inanılır. 
  
17. Şeyh İbrahim Hazretleri: 
 
 1. Bulanık İlçesinin Esenlik Köyündedir. Esenlik camisinin yakınındadır. 
Şeyh İbrahim Mevlevi tarikatına mensup olduğu rivayet edilmektedir. Çeşitli 
hastalıkları iyileştirdiğine inanılmaktadır. Mezarının etrafı yaklaşık iki metre 
yükseklikte beton bir duvarla çevrelenmiş. Yanı başında kutsal sayılan bir ağaç ve bir 
çeşme bulunmakta. Bu çeşmenin suyu kutsal sayılır. 
 2. a. Deri hastalığı olanlar 
  b. Hayvanları hasta olanlar 
  c. Her türlü sıkıntısı olanlar. 
 3. a. Şeyh İbrahim Hazretleri’nin mezarından çıkan bu suyun şifalı 
olduğuna inanılır. Hastalar, ciltlerindeki yaraları, ağrıyan uvuzlarını bu şifalı suyla 
yıkarlar. 
  b. Ağacın dallarına da ip, bez parçaları bağlanır. 
  c. Ağaca dokunulmaz. Zarar verenlerin de mutlaka 
cezalandırılacaklarına inanılır. 

ç. Hayvanlarına hastalık bulaşmış insanlar, hayvanlarına bu çeşmenin 
suyunu içirirler. 

  
18. Şeyh Muhammed-i Mağribi: 
 
 1. Muş merkezdeki Ulu Caminin avlusundadır. Şeyh Muhammed_i 
Mağribi’nin de İbrahim Samidi gibi Arap kökenli olduğu ve Ulu Camiyi yaptırdığı 
rivayet edilmektedir. Ulu Cami 979 yılında yapılmış. “Mağrib”in batı anlamında 
kullanıldığı yoksa Şeyh’in geldiği yerin adı mı olduğu kesin olarak bilinmiyor. Daha 
önceleri cami avlusundayken, ek bir yapı ile caminin içine alınmış 
 2. a. Hastalar 
  b. Camiye gelenler 
  c. Her türlü sıkıntısı olanlar. 
 3. a. Gelenler içeri girip bir rekât namaz kıldıktan sonra Kuran-ı Kerim 
okurlar. 
  b.  Yatıra götürülen hasta, mezar başında uyumaya bırakılır. Velînin 
kerametiyle şifa bulmuş olarak uyanır. 
 
19. Şeyh Ayn- el Melik (Şeyh Aynıl Melik): 
 
 1.Bulanık İlçesine bağlı Esenlik Köyündedir. Etrafı taş duvarla çevrenmiş aile 
kabristanı içinde bir mezar. Mezarı Ahlat taşından yapılmış, çevrede kutsal sayılan 
kişilerin mezarlarıyla yapı bakımında büyük benzerlikler taşımakta. Farklı isimlerle 
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anılmakta; Aynıl Melik, Aydıl Melik, Şeyh Melik gibi. Esenlikteki camiyi de Şeyh 
Aynıl Melik’in yaptığı rivayet edilir. Esenlik’in eski adı Awbir/ Abir yani su kesilen 
yer demek. Eskiden Esenlik köyü şimdiki yerleşim yerinden oldukça uzak bir 
yerdeymiş. Şimdiki yer bir bataklıktan ibaretmiş. Şeyhin duası sonucu bataklık kurur 
ve insanlar buraya yerleşmeye başlarlar. Bu yerin adı da “suyu kesilen yer” anlamına 
gelen Abir / Awbir adını alır. Rivayetler göre Aynıl Melek camiyi yaparken, cami 
malzemesini taşırken yük hayvanı olarak kediyi kullanmış ve elindeki kamçısı ise 
yılanmış. Birçok efsanede biz yük hayvanı olarak aslan ya da ayının kullanıldığı, 
burada ise kedinin kullanıldığını gördük. Kamçı ise her zaman ki gibi yılandır. 
 Kabristanın içinde Şeyh’in mezarı dışında birçok mezar bulunmakta. Bunun 
dışında bir de hastaların uyumaları için bir oda yapılmış. Türbenin kapısı ise 
rengârenk iplerle süslenmiş.  

2. a. Çocuksuz bayanlar 
b. Akli dengesi bozuk olanlar 
c. Dilsizler 

 3.  a. Hastalar getirilip mezarlıktaki odada uyutulur. Velînin kerametiyle 
şifa bulmuş olarak uyanır. 
  b. Çocuksuz kadınlar Kuran okuduktan sonra, kapıya dilekleri kabul 
olsun diye ip bağlarlar. 
  c. Adak olarak kurban kesilip, çevredekilere dağıtılır. Bunun dışında 
lokma da dağıtılır. 
  ç. Her bayramda köylü bayram namazından sonra topluca türbe 
ziyaretine gider.. Bu ziyaretlere herkes katılır. 
  
20. Çilehane / Hoca Hafız Efendi: 
 
 1. Bulanık İlçesine bağlı Esenlik Köyündedir. Köyün camisine yakın, 
bahçe içindeki kabristanda bulunun çilehane olarak anılan bir yapı içinde yer alıyor. 
 Merdivenle aşağı inilen çilehanede Hafız Efendiye ait olduğu sanılan bir 
mezar bulunmakta. Yerler halılarla döşenmiş, duvarlarında Kuran-ı Kerimler asılı, 
bir de yatağı bulunan ve oldukça karanlık bir oda. 

2. a. Akli dengesi bozuk olanlar 
b. Ruhsal sorunları olanlar 

 3. a.  Çilehane, akli dengesi bozuk insanların getirildiği yer olarak da 
bilinir. Yatıra getirilen hastalar türbeye kapatılır. Türbede yalnız başına kalan hasta 
uykuya dalar. Bir süre uyuduktan sonra şifa bularak türbeden çıkar. 

b.  Türbeye eğilerek ve sağ ayakla girilmelidir. Duadan sonra geri geri ve 
gidilir ve sol adımla türbeden çıkılır.  

 
21. Şeyh Tar Efendi: 
 
 1. Bulanık İlçesine bağlı Esenlik Köyündedir. Bahçe içindeki 
kabristanda iki mezar bulunmakta. Biri Şeyh Tar Efendiye ait, diğeri ise torunu Şeyh 
Sulhaddin’e ait. Etrafı taş duvarla örülmüş ve başında Şeyh Tar Efendi ölünce, 
mezarına gölge olsun diye dikilen bir ağaçtan ibarettir. Bu ağacın yıllardır hiç 
sulanmadığı halde kurumamasını çevre halkı Şeyh’in kerametine bağlıyor. 
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 Türbe içindeki diğer mezar ise Şeyh Tar Efendi’nin torunu Şeyh Sulhaddin’e 
aittir. Şeyh Sulhaddin, Adana’da tekkesi olan ve halifelik mertebesine ulaşmış bir 
zattır. Vasiyeti üzerine ölünce dedesinin yanına gömülmüştür. 

2. a. Çocuksuz aileler 
b. Çocukları doğduktan sonra yaşamayan aileler 

 3. a. Çocukları olmayan aileler gelip türbeyi ziyaret ettikten sonra, 
kapıya ip bağlarlar. 
  b. Çocukları doğduktan sonra yaşamayan aileler ise ölen çocuklarını 
türbenin yakınına gömerler. Bundan sonra doğacak çocukların yaşayacağına inanılır. 
  c. Muradına erenler adak olarak kurban kesip, fakir fukarayı 
doyururlar.  
  
22. Molla Hasan (Mele Hasan): 
 
 1.Muş’un Kızılağaç Beldesi’ne bağlı Eralanı Köyü’ndedir. Yatır köy 
kabristanında bir mezar ve başucundaki bir ağaçtan ibarettir. Rivayetlere göre Mele 
Hasan Eralanı’na geldiği zaman burada gayrı Müslimler yaşıyormuş. Kimilerine göre 
ise bu gayrı Müslimler Ermenilermiş. Mele Hasan kimin kapısını çalmışsa, kimse 
içeri almamış. Mevsim ise kışmış. Mele Hasan bugün mezarının bulunduğu ve köy 
mezarlı olarak da kullanılan yere yerleşmiş. Kışın ortasında orda çadır açmış. 
 İnsanlar Mele Hasan’ın karın üstünde salatalık ve üzüm yetiştirdiğini 
gördükleri zaman topluca Müslümanlığa geçmişler. Şu an mezarı başında bulunan bu 
ağacı da o zaman dikmiş. 

2. a. Çocuk sahibi olmak isteyenler 
b. Dili tutulup lal olanlar 
c. Hasta olanlar 
ç. Hayvanları hastalığa yakalananlar 

 3. a. Mele Hasan’ın mezarı başında bir ağaç bulunmakta. Ziyaret 
sırasında bu ağaca ip bağlanır. 
  b. Cuma geceleri yatırın başında mum yakılır. 
  c. Hayvanlarına hastalık bulaşmış insanlar sürülerine topluca yatırın 
etrafında topluca birkaç tur attırıp, sürüden bir hayvanı da kurban olarak kesip 
çevrede bulunanlara dağıtırlar. Bundan ritüelden sonra hayvanlarına bulaşan 
hastalığın biteceğine inanırlar. Mezra basan hayvan ise çarpılıp ölür. 
  ç. Eskiden çevre illerden, ilçelerden, merkezden ve köylerden gelen 
insanlar şeyhleri eşliğinde mayıs ayında Mele Hasan’ın yatırı başında toplanıp 
zikrederlermiş. Kurbanlar kesilip, aş kazanları kurulur.  Yemekler yenildikten sonra, 
en büyük şeyhin yönetiminde arbaneler eşliğinde zikri törenine geçilir. Bu ritüel 
yakın zamana kadar da varlığını devam ettirmiş.    
  
23. Şeyh Ali Ose: 
 
 1. Kızılağaç Beldesi’ne bağlı Kayalısu Köyü’ndedir. Şeyh Ali’nin 
ailesinin Şam’dan gelip, Önce Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’ne, oradan da Muş’un 
Kızılağaç Beldesi’ne bağlı Eralanı ve Kayalısu Köyü’ne yerleştikleri söyleniyor. 
Yatır kabristan içinde bir mezardan ibarettir. Şeyh Ali’nin karşı köydeki Şeyh İdris 
ile gayp âleminde güçleriyle savaşıyormuş. Tılsımlı bir asası var. Gücünü bu 
asasından aldığı ve insanları bu asasıyla iyileştirdiği anlatılıyor. Rivayet edilir ki bu 



 36 

asasıyla denizin üstünden batmadan karşı kıyıya geçmiş. Tılsımı bir masası, içi 
Arapça yazılarla dolu bakır bir tas, tespih ve ardanesi var. 
 2. a. Hasta olanlar 
  b. Aşırı korktukları için dili tutulan çocuklar 
  c. Felç olmuş insanlar 
  ç. Dili tutulup lal olmuş insanlar. 
 3.  a. Aşırı korkup dili tutulan çocukların öncelikler annelerinin sütüyle 
sırtı ve göğsü iyice ovduktan sonra asasıyla dokunup onların korkularını alır. 
  b. Ağzı, burnu yamulmuş ferçli insanlara ve dili tutulmuş insanlara 
asasıyla dokunduktan sonra, bu hastalar iyileşip evlerine dönerlermiş. 
  c. Şimdilerde ise bu tür hastalıkları olan insanlar Şeyh Ali Ose’nin 
oğlu Nazım Çiğdem’in evine giderler. Bu ziyaretler Çarşamba günü yapılır. Hastalar 
Şeyh’in eşyalarına yüz sürüp, tasından da su içip iyileşeceklerine inanırlar. Şeyh’ten 
kalan eşyaları felç olmuş yerlerine sürerler. Bu ziyaretler mutlak suretle Çarşamba 
günü yapılır.  

 
24. Şeyh Muhammed: 
 
 1. Eralanı ve Yörecik Köyleri arasındaki Yılanlı mevkisinde, Nevala 
Mara denilen yerdedir. Etrafı ziyaretlere özgü ağaçlarla çevrili bir mezardır. Bu tür 
ağaçların olduğu yer mutlak suretle ziyaretgâhtır. Bu ağaçlar kutsal olarak kabul 
edilip, kesilmezler. Kesenlerin de iflah olmayacaklarına inanılır. Bir çok velînin 
yatırında bu ağaçlar bulunur. Şeyh Muhammed dini bir âlimdir. Aynı aileye mensup 
insanlar halen Muş’ta yaşmaktalar. Aslen Muş’lu olmadığı buraya dini öğretmek 
amaçlı geldiği düşünülüyor. Yatırın etrafında birçok mezar daha bulunmakta. Bunun 
sebebi ise burasının eski bir yerleşim yeri olmasıdır.  Bu yatır mayıs ayında ziyaret 
edilir. Kimileri dertlerine derman aramak amacı için ziyaret ederken kimileri ise 
piknik amaçlı ziyaret ederler. 
 2. a. Hasta olanlar 
  b. Her türlü sıkıntısı olanlar 
 3. a.  Dua edip, yanlarında getirdikleri lokmaları dağıtırlar. Herkes 
ziyaret edebilir. 
  b. Burada da ip bağlama adeti var. Yatırı çevreleyen ağaçlara ip 
bağlanır. Bu ağaçlar kutsal sayıldığından, kesilmeleri veya yakılmaları insanlara 
büyük zarar verir. Bu ağaçları cami yapımında kullanmak için götüren biri felç olmuş 
ve ağaçları yerine bıraktıktan sonra iyileşebilmiş. Bu yüzden çevre halkı her ne 
amaçla olursa olsun bu ağaçların kullanılmaması gerektiğine inanıyor. 
 
25. Şeyh Mustafa: 
 
 1. Yörecik Köyü’ne bağlı Yılanlı mevkisindeki ormanlık içindedir. Etrafı 
taş duvar ve tel örgüyle çevrelenmiş ve başında ağaçlarında bulunduğu bahçe içinde 
bir mezardan ibarettir. Yaklaşık beş altı km aşağısında da şifalı olduğuna inanılan bir 
çeşme bulunmaktadır. Şeyh Badin’in soyundan geldiği rivayet edilir. Önceleri 
Diyarbakır’ın Kulp İlçe’sine yerleşen Şey Mustafa, daha sonraları gelip Muş’a 
yerleşmiş. Ailesinin bir kısmı halen Kulp’ta yaşamakta. En büyük kerameti yoktan 
yiyecek içecek çıkarma ve gaybdan haber vermek.  
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 Rivayete göre bir gün Şeyh Mustafa ve arkadaşları uzun bir yola çıkarlar. Her 
gün biri yiyecek bulmak için dışarı çıkar. Sıra Şeyh Mustafa’ya gelince, çeşmeden su 
alıp ateşe koyar ve su anında süte döner. Bunun üzerine arkadaşları Şeyh’in 
kendilerinden farklı olduğunu anlarlar ve ondan bir daha bir şey istemezler. O 
güzergâhtan geçen insanlar karanlığa kaldıkları zaman bu yatıra sığınırlar ve orda 
sabahlarlar. 

2. a. Çocuğu olmayanlar 
b. Evlenmek isteyenler 
c. Romatizma rahatsızlığı olanlar 
ç. Egzama gibi deri hastalığı olanlar 

 3. a. Çocuğu olmayan insanlar yatırın başındaki ağaçlara beşiği 
anımsatacak şekilde ip bağlayıp sallarlar. Sallarken de dua ederler. Böylelikle 
çocuklarının olacağına inanırlar. 
  b. Romatizma, egzama vb. hastalıkları olan insanlar yatırın alt 
tarafında bulunan çeşmede yıkanırlar. Bunun kendilerini iyileştirdiklerine inanırlar. 
  c. Bu yatırda da ip bağlama adeti var. Tek farkı ise burada bağlanan ip 
çocuğu olmasını isteyenler için beşiği anımsatmak durumundadır. Bu sebepledir ki 
iplerin her iki ucu da ağaçlara bağlı ve sallanıyor vaziyetteler. 
  ç. Bu yatırda ziyaretçilerin namaz kılmaları için betondan yönü 
kıbleye dönük bir yer yapılmış ve yanı başındaki kutu içine de bir seccade bırakılmış. 
Bu bakımdan farklı bir yatır. Dağ başında ve ormanlık bir arazi içinde tek örnektir. 
  
26. Şeyh Hasan I: 
 
 1.Kızılağaç Belediyesi’ne bağlı Yörecik köyündedir. Bu köyde yaşadığı halde 
hayatı hakkında kesin bir bilgi yok Şeyh Hasan’a ait olduğu sanılan iki mezar var. 
Bunlardan biri ormanlık bir arazi içinde etrafı taş duvarla örülmüş ve içinde Şeyh 
Hasan’a ait olduğu sanılan bir gömü ile birkaç ağaç bulunmakta. Bu bahçenin 
sınırları dışında birçok mezar daha bulunmakta. Bunların ise köylülere ait olduğu 
söylendi. Diğer mezar ise köye daha yakın ve köy kabristanının yukarısında bir 
tepenin üstünde bulunmaktadır. Bu yatırın ise baş ve ayak taşları belli, üzeri de beyaz 
taşlarla kapatılmış. Baş taşının uç noktası dini bir sembol olan sarığı anımsatacak 
şekilde düzlenenmiş. Çevre halkı iki yatırı da bir kabul edip, aynı amaçlar için 
ziyaret ederler. Yukarıdaki yatır bir tek mezardan ibarettir. Görüntülere bakılırsa 
ormanlık arazi içinde yatırın daha rağbet gördüğü anlaşılıyor. Etrafındaki ağaçlar 
rengârenk iplerle süslenmiş ve çevredeki bir tek ağaca dokunulmamış. Kırılan ve 
kuruyan ağaç dalları toplanıp, yatırın bahçe duvarı üzerine bırakılmış. Bütün bu 
işaretler buranın daha fazla ziyaret edildiğini gösteriyor. Köy siyasi nedenlerden 
dolayı seksenli yılların sonlarında boşaltıldığından, kesin bilgilere ulaşamadık. Bu 
bilgileri ise çalışmamız sırasında köyde bulunan ve kabristan ziyaretine gelen Muş 
Milletvekili Sırrı Sakık’tan aldık. İnsanlar Şeyh’in iki kerametine görmüşler. 
Bunlardan ilki yoktan yiyecek içecek çıkarma, ikincisi ise öldüğü halde dara 
düşenlere kendisini göstermesi ve onlarla konuşuyor olmasıdır.  
 

2. a. Felç geçiren hastalar 
b. Dili tutulup lal olanlar. 
c. Romatizma hastalığı olanlar. 



 38 

 3. a. Birçok yatırda olduğu gibi bu yatırda da ip bağlama âdeti var. 
İnsanlar yatırın çevresinde bulunan ağaçlara dileklerinin gerçekleşmesi için ip 
bağlarlar. 
  b. Kurban adağı olanlar ise, kurbanlarını kesip çevrelerinde 
bulunanlara dağıtırlar. Artık köyde kimse yaşamadığından adaklarını adayıp 
evlerinde kestikten sonra, çevredeki fakir ailelere dağıtırlar. 
 
27. Şeyh Muhammed-i Şorike (Şeyh Memed-i Şorike): 
 
 1. Kızılağaç Belediyesi’ne bağlı Ahkan Mezrasındadır. Hayatı hakkında 
kesin bir bilgi bulunmamasına rağmen bir şehit olduğuna inanılıyor. Derin bir 
vadinin her iki tarafında da kendisine ait olduğu söylenen mekânlar var. Bir tarafta 
Şeyh’in mezarı olduğu söylenen ve çevresi taş duvarla örülü, içinde herhangi bir 
gömünün olmadığı bir yer; karşısında ise vurulduğu zaman kanının ilk aktığı yerde 
çıkan bir çeşme. Çeşmenin suyunun sodalı oluşu ve hafif tuzlu olması sebebiyle bu 
yatıra “şorik” yani tuzlu anlamına gelen isim verilmiştir. Çeşmenin çevresi kızıl bir 
pas tuttuğundan çevre halkı bunu şehit kanını olduğuna inanıyorlar. Burasının 
Şeyh’in vurulduğu yer, karşı tarafın da gömüldüğü yer olduğuna inanıyorlar. Rivayet 
edilir ki Şeyh’in her iki tarafta da mekânı var. Güneşin vuruş açısına göre mekân 
değiştiriyor. Bu yatıra ait olduğu düşünülen bir ormanlık alan var. Bu ağaçlar da 
kutsal sayıldığından, kimse ne yakmak için ne de barınmak amaçlı kullanmaz. 
Kullanıldığı takdirde büyük felaketlere uğranılacağına inanılır. 
 2. a. Egzama ve benzeri deri hastalı olanlar 
  b. Romatizma hastalığı olanlar 
  c. Yaylaya çıkanlar 
  ç. Böbrek ve mide rahatsızlığı olanlar 
 3.  a. Deri hastalığı olanlar bu çeşmeden çıkan suyu derilerine sürerek 
iyileşeceklerine inanırlar. 
  b. Romatizma hastalığı olanlar ise çeşmenin aşağısında akan derede 
yüzerler veya bu çeşmeden aldıkları suyu kaynattıktan sonra, bu suyla yıkanırlar. 
Böylece eski sağlıklarına kavuşmuş olurlar. 
  c. Çevre halkı yaylaya çıktığı ve yayladan indiği zaman mutlaka bu 
yatırı ziyarete gelirler. Kurban adağı olanlar kurbanlarını kesip, yayla halkına 
dağıtırlar. Yayladan geri dönüş sırasında da yılın bereketli geçmiş olması halinde de 
kurbanlar kesilir. 
  ç. Böbrek ve mide rahatsızlığı olanlar da ziyaret edip, çeşmenin 
suyundan içerler. 
  
28. Seyda Molla Halit ( Şeyh Halit): 
 
 1. Varto İlçe kabristanındaki bir mezardan ibarettir. Seyda Mele Halit 
Varto ulemalarındandır. Şeyh soyundan olup, aynı zamanda oldukça tanınan bir dini 
âlimdir. Rivayete göre Seyda her gece savaşa gidermiş. Sabah namazında eve 
dönermiş. Eve girer girmez cüppesini çıkarıp içinde kurşunları silkelermiş. Bir gün 
bunu fark eden eşi Seyda’nın bu sırrını başkalarına ifşa eder. Ve Seyda’nın ölümü 
yaklaşır ve Seyda ölür. Birçok insan savaşa gittiği zaman, dönüp arkalarına baktıkları 
zaman Seyda görüyorlarmış. 
 2. a. Askere giden gençler 
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  b. Her türlü sıkıntısı olanlar 
  c. Kabristan ziyaretine gidenler 
 3. a. Askere giden genç Seyda’nın yatırı başında evine sapasağlam 
dönebilmek için dua eder. 
  b. Mezarın baş taşına niyet tutanlar, niyetlerinin gerçekleşip 
gerçekleşmeyeceğini görmek maksadıyla, bir taş alıp kabrin baş taşına sürterek 
tutturmaya çalışırlar. Üç denmeden birinin başarılı olması demek dileğin 
gerçekleşeceğine delalettir. Üç deneme de başarısız olursa dilek gerçekleşmeyecek 
demektir. 
 
29. Seyda Mersal Efendi: 
 
 1. Varto merkezde, Gümgüm Mahallesi’nde bulunan bir yatırdır. Etrafı 
beton duvarla çevrilmiş ve kimilerine göre üç, kimilerine göre ise tek mezardan 
ibarettir. Anlatılanlara göre bu yatırda bir gelin ve iki delikanlı yatmakta; kimilerine 
göre ise sadece Mersal efendi yatmaktadır. Bahçenin içi ağaçlarla dolu. Bu ağaçlar 
da kutsal sayıldığından kimseler dokunmaz. 
 Her perşembe yatırda bir ışık görülür, bu ışık mum ışığına benzemektedir. 
Depremden sonra yıkılan türbe bir daha inşa edilmemiştir. Türbe yıkılmadan önce bir 
türbedarı varmış. Bu türbedar her gece türbeye bir leğen ve bir testi su bırakırmış. 
Kapıda beklerken, her gece yarısı kırk kişinin sırayla içeri girip abdest aldıktan sonra 
çıktığını görüyormuş. Sabah olunca türbeye girince testinin boş, leğenin ise dolu 
olduğunu görüyormuş. Bu durum türbedarın ölümüne kadar devem etmiş. Zaten 
ondan sonra da türbe depremde yıkılmış ve bir daha da inşa edilmemiş. Çevre 
halkına göre hamile kadınların bu yatırın yanından geçmemeleri geriyor. Geçtikleri 
zaman vücutlarına dokundukları an, doğacak çocuğun bir yerinde halk arasında 
“nişan” dedikleri bir iz veya leke çıkar. Bunun dışında geceleri de bu yatırın 
çevresinde dolaşılması yasaklanmıştır. 
 2. a. Her türlü sıkıntısı olanlar 
  b. Hamile kadınlar dışındaki herkes  
 3.  a. Orda geçmekte olan herkes Fatiha okumadan geçmezler. 
  b. Birçok yatırda olduğu gibi bu yatırda da ip bağlama âdeti var. 
İnsanlar yatırın çevresinde bulunan ağaçlara ve yatır bahçesinin demir kapısına 
dileklerinin gerçekleşmesi için ip bağlarlar. 
  c. Mahalleliye göre Şeyh sürekli kendilerini ziyaret ediyor. Temiz ve 
iyi niyetli insanları ziyaret ediyormuş. İnsanların korkmamaları için evden o an 
dışarıda olan birinin donuna girip eve geliyormuş. İnsanlar bunu Şeyh gittikten sonra 
fark ediyorlarmış. Bunu fark edenler Şeyh kendilerini onure ettiği için ertesi gün ya 
kurban keserler, ya da lokma dağıtırlar. 
  
30. Dilek Ağacı: 
 
 1. Varto Sağlık ocağı’nın bahçesinde bulunan bir ağaçtan ibarettir. Diğer 
ziyaret ağaçlarından bir farkı var. Buradaki ağaç bir akasya ağacı. Bu tek örnek 
olması bakımından dikkat çekmekte. Diğer ziyaret ağaçları genellikle meşe ve 
kızılağaç iken bunun akasya olması oldukça ilginç bir durum teşkil etmekte. Ağacın 
yanında herhangi bir yatır, ziyaret, gömü vb. hiçbir şey bulunmamaktadır. Yaşına da 
bakılınca oldukça yeni olduğu anlaşılıyor.  
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 2. a. Hastalar 
  b. Evde kalmış kızlar 
  c. Sınavı kazanamamış öğrenciler 

ç. Ellerinde siğil olanlar   
d. her türlü sıkıntısı olanlar. 

 3. a. İnsanlar dileklerinin gerçekleşmesi için bu ağacın dallarına ip 
bağlarlar. Dilekleri gerçekleşenler ise bisküvi, lokum vb. şeyler alıp buraya gelirler. 
O an orda bulunanlara dağıtırlar. 
  b. Ellerinde siğil olanlar ise buraya gelip ağacın dalını koparmamak 
şartıyla kırarlar. Her bir siğil için bir kırık dal. Bu dalların kuruyup düşmeleriyle 
siğillerinin de yok olacağına inanırlar. 
 
31. Şeyhmus Efendi I : 
 
 1. Varto İlçesi’ne bağlı Aşağı Hacıbey Köyü’ndedir. Türbesi köy 
kabristanı içindedir. Türbenin içinde Şeyh Mus Efendi ve eşine ait iki mezar 
bulunmaktadır. Varto ulemalarındandır. Herkesçe tanınan ve saygı duyulan bir zattır. 
Her bir sözü bir kanun hükmü niteliği taşırmış. 
 Türbesi, 1957 yılında torunlarından Abdullah Mutlu ve Abdurrahman  Aktaş 
tarafından Ahlat taşlarıyla inşa edilmiş. 

2. a. Hasta olanlar 
b. Çocuğu olmayanlar 
c. Hamile kalıpta sürekli düşük yapanlar 
ç. Bedensel ve zihinsel özrü olanlar 

 3. a. Ziyaretçiler iki saat kadar türbede kalırlar. Duaların kabulü için en 
az bir vakit namazı kılmak lazım. 
  B. Bedensel ve zihinsel özrü olanlarda dayanabildikleri kadar içerde 
bekletilirler. 
  c. Bu türbede kurban kesilmez. İnsanlar dilekleri gerçekleştiği zaman 
ya evlerinde kurban kesip, fakirlere dağıtırlar, ya da camide Şeyh Mus Efendi adına 
mevlit okuturlar. Genellikle insanlar, Şeyh Mus Efendi adına mevlit okuturlar. 
  
32. Müştak Baba :  
 

1 Muş merkezdedir.  Müştak Baba’nın mezarı Abdurrahim YEŞİLBAŞ 
isimli şahsın evinin avlusundadır. Tek bir mezar olup, avlu zeminde 30 cm 
yükseklikte mozaikli beton ile yapılmış bir sanduka ve yenilenmiş şahidelerin etrafı 
ve üzeri demir kafes içine alınmış durumdadır. Mezarın orijinal şahideleride bu kafes 
içerisinde muhafaza edilmektedir. Bu tadilat 1983 yılında Taha YEŞİLBAŞ 
tarafından yapılan onarım esnasında yapılmıştır.  
 Asıl adı Mustafa’dır. Bitlis’te doğmuştur, doğum tarihi tespit edilmemiştir. 
Şairdir, bir süre medresede okudu Şemsi Bitlisi diye anılan bir Mürşit olan amcası 
Hacı Mahmut Hocadan bilgilendi, bir süre sonra Hacı Hasan Şirvani’nin İrşat 
halkasına girdi burada Mutasavvıf Şair oldu. Erzurum, İstanbul, Ankara, Ayaş, 
Bağdat ve Hizana gitti. Eyüp Sultanda Selami Efendi Hanikahınde postnişin oldu. 
Bir süre sonra memleketi Bitlis’e döndü Müştak Baba gördüklerini, duyduklarını 
ASAR adı eserinde topladı. 
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El yazması bu eser Süleymaniye Kütüphanesi Mahmut Efendi Bölümü 
2421’de kayıtlıdır. Divanı basılmıştır. 1253 H (1838) yılında Bitlis’ten İstanbul’a 
giderken uğradığı Muş’ta 81 yaşında boğdurulur. Bir rivayete göre Müştak Baba 
Alaaddin Bey (Paşa) tarafından Muş’a davet edilir ve boğdurulur. Bir rivayete göre 
de Muş’ta Yezidiler tarafından boğdurulmuştur.  

Bir rivayete göre de Müştak Babanın garip hallerini hazmedemeyen avam 
tabakası tarafından hayretle karşılandığı için boğdurulmuştur.  

Diğer bir rivayete göre ise Zulümkar Alaadin Bey Müştak Babanın Saray ile 
olan yakınlığını öğrenir ve zulmünü Sarayın duyacağı endişesi ile Müştak Baba’yı 
Muş’a davet eder, Müştak Baba başına gelecekleri bile bile Muş’a gelir ve 
boğdurulur. Şahadetini daha önceden bildirdiği söylenir. Müştak Baba mezarı 
Abdurrahim YEŞİLBAŞ isimli şahsın evinin avlusundadır. Tek bir mezar olup, avlu 
zeminde 30 cm yükseklikte mozaikli beton ile yapılmış bir sanduka ve yenilenmiş 
şahidelerin etrafı ve üzeri demir kafes içine alınmış durumdadır. Mezarın orijinal 
şahideleride bu kafes içerisinde muhafaza edilmektedir. Bu tadilat 1983 yılında Taha 
YEŞİLBAŞ tarafından yapılan onarım esnasında yapılmıştır. 56 

2. a. Her türlü sıkıntısı olanlar  
 3. a. Ziyaretçiler yatırın başında dua ettikten sonra, beraberinde getirmiş 
oldukları şeyleri dağıtırlar. 
  
33. Şeyh Halil ve Şeyh Mustafa:   
 

1. Muş merkez Kültür merkezinde bulunan eski Kızılay binasının 
karşısındaki bahçe içerisindedir. Birçok onarım geçirmiş, eski orijinalliğini 
kaybetmiş ve şimdilerde üstü sonradan örülen bir çatı ile kapatılmış. 19. yüzyılın 
ortaların da yapılmıştır. Her iki türbe de Cuma günleri ziyaret edilir. Yaygın bir 
rivayete göre her iki Şeyhin mezarları 10-12 yaşlarındaki bir çocuk tarafından 
yaptırılmış.  

2. a. Hasta olanlar 
  b. Ekonomik sıkıntı çekenler 
  c. Muradına erememiş insanlar 

3. a. Mübarek olarak kabul edilen Cuma günü, genellikle Cuma 
namazından önce ziyaret edilir. 
  b. İnsanlar dua ettikten sonra, dilek tutarlar. Dilekleri gerçekleştiği 
zaman tekrar ziyarete gelip lokma dağıtırlar. 
 
34. Kesikbaş :    
 

1. Muş merkezde Hacı Şeref Camisi’nin avlusundadır. Günümüze cami 
duvarına bitişik 2 mezar kalmıştır. Bu mezarlarda yakın geçmişte onarılmıştır. 
Kesikbaş yatırı, caminin doğu duvarına bitişik dış cephede yer almaktadır. Mezar 
mozaikli beton ile yenilenmiştir. Orijinal yapım malzemesi kaybolmuştur. Mevcut 
mezar yerden 80-120 cm yüksekliğinde, üzeri demir kafes ile çevrili dış cephesi 
Ahlat taşı ile kaplıdır. 

                                                
56 Bkz. Muş Kültür ve Turizm Rehberi, s.31- 32. 
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 Rivayete göre bu zat savaşta başı gövdesinden ayrılmış olmasına rağmen 
kopan başını koltuğunun altına alarak savaşmayı sürdürmüş, daha sonra bugünkü 
mezarının bulunduğu yere gelerek şehit olmuştur.  

2. a. Askere gidecek olan gençler 
3. a. Askere gidecek olan gençler, toplanıp Kesikbaş’ı ziyarete gider, dua 

edip helallik istedikten sonra dönerler. Bu sıra onları yemeğe alan aileler de onların 
yatırdan dönüşlerini beklerler. 

 
35. Seyyid Ahmet( Hacı Gal) Hazretleri: 
 

1. Muş merkez Kale Mahallesindedir.1803 de vefat etmiş olup, kabri 
halen Kale Mahallesindeki mezarlıktadır.  

1696 da Bağdat’ta doğmuştur. Evliyadandır 1710 yılında Bitlis’ten babası 
şeyh Fazıl Efendinin emri ile Muş halkının talebi üzerine Muş’a gelmiştir. 107 sene 
ömür sürmüştür. 7 defa yaya olarak Hacca gitmiştir. En son Hacca gidişi vefatından 
1 sene evveldir. Birçok büyük keramet göstermiştir. Seyyiddir, soyu 
Peygamberimizin evladı Hz. Hüseyin’e dayanır. Muş’un kale mahallesinde 1710 da 
bir kadiri tarikatı dergâhı kurmuştur. Dergâh halen varlığını devam ettirmektedir. 
Ayrıca Kale Mahallesi mezarlığında 2 evliya mezarı daha vardır. Bunlar Durmuş 
Baba ve Derviş Ömer’dir. Bunlar hakkında hiçbir bilgi yoktur.57 

2. a. Dergâha gelenler 
 b. Her türlü sıkıntısı olanlar. 

 3. a. Ziyaretçiler iki saat kadar türbede kalırlar. Duaların kabulü için en 
az bir vakit namazı kılmak lazım. 
  b. Maddi durumu iyi olanlar, yatırı bekleyenlere bir miktar para 
bırakırlar. 
 
36. Şeyh İbrahim Kevseri: 
 
 1.Muş merkezde, Minare Mahallesindedir. Etrafı tuğlalarla örülmüş bir bahçe 
içinde bir mezardan ibarettir. Kapısı günün her saati açıktır. Hazine arayıcıları mezarı 
kazdıktan sonra 2006 yılında yeniden inşa edilir. İnşa sırasında yatırın bir tek 
mezardan ibaret olmadığını görürler. Tek gömü içinde, üç gömü bulurlar. Buna 
rağmen yine eskisi gibi tek mezar olarak inşa edilir. Mezar taşında Şeyh’in 573 
yılında doğduğu yazılmış. 

2. a. Herkes ziyaret edebilir 
b. Her türlü sıkıntısı olanlar 

 3. a. Sıkıntısı olan da olmayan da ziyaret eder. Yoldan geçenler bir fatiha 
okumadan geçmezler. 
  b. İnsanlar dua ettikten sonra, hayatları için iyi şeyler dilerler. 
  c. Çevre halkının inancına göre, yatırın çevresinde bulunan 
apartmanlarda yaşayan insanlar, yatıra saygıyı gösterip, gereken önemi 
vermediklerinden türlü belalara uğruyorlar. Yakın zamanda ölen bir kız çocuğunun 
ölüm sebebi olarak da bu durum gösteriliyor.                                                                                                                                                  
 

                                                
57 Bkz. Muş Kültür ve Turizm Rehberi, s.33. 
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37. Şeyitlik: 
 
 1.Varto’ya bağlı Karameşe Köyü’ndedir. Köye girişte yolun sol tarafında 
Şeyitlik dedikleri ormanlık bir yer var. Buradaki şeyitlikte dört kutsal şey var. 
Kaplıca, soğuk çeşme, ormandaki ağaçlar ve savaşta şehit edilmiş bir veliye ait 
mezardır. Etrafı taş duvarla örülü yatırın içinde iki mezar olduğu söyleniyor. İkisinin 
de savaşta şehit edildikten sonra buraya birlikte gömüldükleri rivayet ediliyor. 
 Buradaki ağaçların bakımından hiç kimse sorumlu olmadığı halde yıllardır 
kurumamışlar. Bir tek dalın götürülmesinin götüren kişi için korkunç felaketlere 
sebep olacağına inanılıyor. Buna rağmen pikniğe gelenler, yatır ziyaretine gelen bu 
ağaçları burada kullanmak şartıyla yakabilirler. Bunun hiç kimseye bir zararı 
olmadığı söyleniyor. 

2. a. Hasta olanlar 
b. Romatizma hastaları 
c. Egzama hastaları 
ç. Çocuğu olmayanlar 

 3. a. Yatır ziyaretine gelenler ilk önce Şeyitliğe girişteki kaplıcanın 
çeşmesinde abdest alırlar. Abdest aldıktan sonra asıl ziyaret yeri olan, yatırın 
bulunduğu yere gidip bir dua okurlar. 
  b. Çocuğu olmayan insanlar yatırın başında dua ettikten sonra, 
dilekleri gerçekleşsin diye yatırın başındaki ağaçlara ip bağlarlar. Bununla 
dileklerinin gerçekleşeceğine inanırlar. Birçok yatırda olduğu gibi burada da ip 
bağlama geleneği var. 
  c.  Egzama gibi deri hastalığı olanlar yukarı kısımda bulunan 
çeşmenin kaynağından çıkan çamuru alıp derilerine sürerler. 
  ç. Romatizma hastaları ise girişteki suyla yıkanırlar. Bu su bir maden 
suyudur. Bununla yıkandıktan sonra iyileşeceklerine inanıyorlar. 
  d. Kurban adağı olanlar burada kurbanlarını kesip, buradaki ağaçları 
kullanarak pişirdikten sonra gelenlere dağıtırlar. Yanında getirdikleri yiyecekleri de 
gelen geçene dağıtırlar. 
  
38. Oda Şehidi ( Şehidin Odası): 
 
 1. Varto’ya bağlı Karameşe Köyü’ndedir.  Karameşe Köyü camisine 
yakın bir yerde tek bir mezardan ibaret olan bir türbedir. Türbe köylülerce yapılmış. 
Burada yatan zatın bir savaş şehidi olduğu söyleniyor. Köylüler bu yatırın bulunduğu 
yerde bir oda inşa etmişler. Odanın içi halılarla döşenmiş ve için hastaların uyuması 
için bir de yatak bırakılmış. Bakımını bütün köylü üstlenmiş. 
 2. a. Akli dengesi bozuk olanlar 
  b. Sara hastası olanlar 
  c. Sarılık olanlar / Hepatit olanlar 
 3. a. Yatıra getirilen hastalar türbeye kapatılır. Türbede yalnız başına 
kalan hasta uykuya dalar. Bir süre uyuduktan sonra şifa bularak türbeden çıkar. 
  b. Bayramlarda insanlar hiçbir sıkıntıları olmadığı halde türbeye gider, 
orda Kuran okurlar.  
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39. Seyyit Mümin (Sey Momın): 
 
 1. Varto İlçesi’ne bağlı Kartaldere Köyü’ndedir. Asıl adı Seyyit 
Mümin’dir. Kendisi peygamber soyundan gelmiştir. Halk arasında Sey Momın adıyla 
tanınır. En büyük kerameti gelecekten haber verebilmesidir. Birçok olay daha 
sonuçlanmadan, ne olacağını nasıl sonuçlanacağını söyleyebiliyormuş. Çevre 
halkının inancına göre ise darda kalıp ona sığınan insanlar için Allah’a 
yalvarıyormuş. Ve onun hatırı için bu insanlar bu sıkıntılarından kurtuluyorlarmış. 
Bu denli temiz bir insan olduklarına inanıyorlar. Olayların sonuçlarını önceden 
görebiliyormuş. Mezarı evine giderken kendi arazisi içinde bir aile kabristanı 
içindedir. Sey Momın’ın ailesi ve bir de musahibine ait bir mezar bulunmakta. 
Kabristanın etrafı beton duvarla çevrilmiş. Kapı önünde insanların kurban kesimleri 
için özel bir yer yapılmış. Yatır, Sey Momın’ın evine giderken yolun alt tarafında yer 
alıyor. Musahiplik, Allah’ın huzurunda iki insanın ahiret kardeşi olmalarıdır. Buna 
benzer bir diğer kutsal kardeşlik de, kirveliktir. Bunlar şartları oldukça ağır olan 
bağlardır. Bu bağlara ihanet eden ya da gereken önemi vermeyenin, bunun bedelini 
ağır ödeyeceklerine inanılır. Bu yüzdendir ki birini kendine kirve veya musahip 
seçeceğin zaman oldukça seçici olmak zorundasın. Bu geri dönülmez bir yoldur. 
Musahipler her yıl Hızır ayında birbirlerini ziyaret ederler. Birbirlerine hediye alıp, 
hediye verirler. Çocukları musahip olmuş aileler çocukları olmadığı zaman, 
çocuklarını temsilen birbirlerini mutlaka ziyaret ederler. Ekonomik gücü iyi olanlar 
ise kurban keserler. Musahip veya kirve olmuş ailelerden hiçbiri, musahibinin ve 
kirvesinin birinci dereceden akrabasıyla evlenemez. Bu kesinlikle günahtır. Aksini 
yapan ailesinden ve toplumdan dışlanır.  
 Sey Momın’ın da böyle bir can yoldaşı var. Kendisini ziyaret etmeye 
gelenlere beni sevenler, önce musahibimi ziyaret etinler, daha sonra beni ziyaret 
etsinler, demiş. Bunun üzerine yatıra girenler, önce Sey Momın’ın musahibini ziyaret 
ederler. 

2. a. Hasta olanlar 
b. Çocuk sahibi olmak isteyenler 
c. Her türlü sıkıntısı olanlar  

 3. a. İnsanlar yatıra girdikleri zaman öncelikle yatıra yaklaşıp baş taşı 
öpüp alınlarına değdirdikten sonra dua ederler. 
  b. Kurban adağı olanlar bu dua işleminden sonra, yatırın kapısı 
önünde kurbanlarını keserler. Daha sonra aş kazanları kurulur gelene geçene o an 
orda bulunan herkese pişirilen bu kurban dağıtılır. 
  c. Sey Momın yaşadığı zamanlar her Hızır günü Cem yapılırdı. 
Kurbanı olan kurbanını, kurbanı olmayan ise Niyazını alıp Sey Momın’a gider orada 
Cem’e katılırdı. Önce gelelere yemek dağıtılır daha sonra Cem’e geçilir. Sey Momın 
bağlama çalıp söyleme başlar. Böylece Cem başlamış olur. Bazen sabahlara kadar 
sürermiş. Şimdilerde ise sadece kurbanı olan kurbanını getirip burada keser. Cem 
yapılmaz olmuş artık.  
 
40. Sey Safi ( Seyyit Safi): 
 

1. Varto İlçesi’ne bağlı Köprücük Köyü’ndedir. Eskiden yerleşim yeri 
olarak kullanılan köy ile şimdiki yeni köy arasında yer alıyor. Yol kenarındaki 
kabristan içinde kendisi ve oğluna ait iki mezardan ibarettir. 
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Sey Safi’ni İmam Zeynel Abidin soyundan olup Köprücük Köyü’ne 
Tunceli’deki Seyyit Sabır Ocağından geldiği söyleniyor. Önceleri Tunceli’de olan 
ocak daha sonraları Palo’ya taşınıyor. Bugün Köprücük Köyü’nde bulunan Sey Safi 
ve ailesi Palo’dan buraya gelmişler. Şimdilerde aynı aileye mensup birkaç aile bu 
köyde yaşamakta. 

2. a. Her türlü sıkıntısı olanlar. 
3. a. Yolda geçmekte olan insanlar, selam verip dua etmeden geçmezler. 

  b.  Bu yatıra yakın bir hayvan barınağı var. Bu barınağın sahibi her 
ilkbaharda hayvanını dışarı çıkarıp yazıya göndereceği zaman hayvanı dışarı 
çıkaracağı gün niyazını pişirip, yatırın başına gider dua edermiş. Niyazını gelen 
geçene dağıttıktan sonra hayvanlarını dışarı salarmış. Sonbaharda hayvanı yazıdan 
döndükten sonra da mutlaka bir kurban kesip öyle hayvanını içeri koyarmış. Hiçbir 
zaman ahırın kapısını kilitlememesine rağmen hiçbir gün hayvanı zarar görmemiş. O 
bunu Sey Safi’nin kendisini koruduğuna bağlıyor. Bunu ömrünün sonuna kadar hiç 
aksatmadan yapmış. 

 
41. Seyyid-i Gola: 
 

1. Seyyid-i Gola, Muş- Bingöl İl sınırındaki dağın doruğundadır. 
Onpınar Köyü’nün arazileri içinde olan ziyaret etrafı taş duvarla örülmüş bir 
mezardan ibarettir. Dağın eteğinde bir de bu ziyarete ait olduğu söylenen bir kaynak 
suyu var. Bu suyun çıktığı noktada bir su deposu ve bir çeşme yapılmış. Çeşmenin 
önündeyse köylülere ait araziler ve bir yayla bulunmaktadır. 

Bu yatır da çevresine oranla oldukça yüksek bir noktada bulunuyor. Varto’ya 
kadar olan her noktayı gören bir konumda. Karşısında Çelkani, kendisiyle aynı sırada 
bulunan Şeyid-i Keloşke ve Gıre Boğa ve tam karşısında Bingöl Dağları’nın 
başındaki Seğsafi ziyaretlerini gören bir konuma sahip. Bu ziyaretlerin hepsi birbirini 
görecek kadar yüksek noktalardalar.  

2. a. Çocuğu olmayanlar 
b. her türlü sıkıntısı olanlar 
c. Gezip görmek isteyenler 

 3. a. Kurban adağı olanlar kurbanlarını alıp bütün köylüyü de davet 
ederek sabah erkenden yola çıkarlar. Gelmek isteyen herkes kimi niyaz pişirir kimi 
lokmasını alarak giden gruba katılır. Çeşme başına gelindiği zaman yükler indirilir. 
Yatıra çıkmak isteyenler yola koyulup beraberindekilerle yola çıkarlar. Yatıra 
gelindiği zaman herkes yatırın bahçe duvarını öptükten sonra içerdeki mezarın baş 
taşını öpüp başına koyup selam verdikten sonra dua ederler.  Daha sonra aşağıya inip 
yemek hazırlayanlara katılırlar. Burada da yemek kazanları kurulur, kesilen 
kurbanlar pişirilip orada bulunanlara dağıtır. 
  b.  Birçok yatırda olduğu gibi bu yatırda da ip bağlama âdeti var. 
İnsanlar yatırın çevresinde bulunan ağaçlara dileklerinin gerçekleşmesi için ip 
bağlarlar. 
  c.  Kabrin başında niyet tutanlar, niyetlerinin gerçekleşip 
gerçekleşmeyeceğini görmek maksadıyla, bir taş alıp kabrin baş taşına sürterek 
tutturmaya çalışırlar. Üç denmeden birinin başarılı olması demek dileğin 
gerçekleşeceğine delalettir. Üç deneme de başarısız olursa dilek gerçekleşmeyecek 
demektir. 
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  ç. Yılda bir kez tüm köylü sürülerini bir günlüğüne buraya getirir. 
Sürü sahipleri ve köyden gelmek isteyen herkes lokmasını, niyazını, kurbanı olan 
kurbanını alıp ziyarete gider. Her yıl yapılan bir ritüeldir. Tüm köylü davetlidir. O 
gün o ava bir bayram yeri gibi şenlenir. Bu yılda bir köylülerin ortaklaşa yaptıkları 
bir ziyarettir. 
 
41. Şeyid-i Keloşke: 
 

1. Keloş mevkiinde Köprücük ve Onpınar Köyleri arasında ormanlık bir 
arazide tıpkı Şeyid-i Gola gibi dağın doruğundadır. Oldukça yüksek bir noktada olan 
ziyaretin arka tarafında yaylalar bulunmaktadır. Çevreye hâkim bir konumdadır. 
Orman bittikten sonra dağın başında etrafı taş duvarla örülü içinde herhangi bir 
gömünün olmadığı bir yatırdır. Mezar vb. hiçbir şey görünmemektedir. Yıllar önce 
hazine arayıcılarının burayı kazdıkları söyleniyor. Bahçenin içindeki derin çukurların 
varlığı bunu kanıtlar niteliktedir. 

Bir dönem buralarda Ermeniler yaşadığı için bu yatırların hemen hepsi hazine 
arayıcıları tarafından kazılmış durumda. Mezarların yok olma sebebi de buna 
bağlanıyor. 

2. a. Çocuk sahibi olmak isteyenler 
b. Her türlü sıkıntısı olanlar 
c. Gezip görmek isteyenler 

 3. a. Kurban adağı olanlar kurban keser. 
  b.  Birçok yatırda olduğu gibi bu yatırda da ip bağlama âdeti var. 
İnsanlar yatırın çevresinde bulunan ağaçlara dileklerinin gerçekleşmesi için ip 
bağlarlar. 
  c.  Kabrin başında niyet tutanlar, niyetlerinin gerçekleşip 
gerçekleşmeyeceğini görmek maksadıyla, bir taş alıp kabrin baş taşına sürterek 
tutturmaya çalışırlar. Üç denmeden birinin başarılı olması demek dileğin 
gerçekleşeceğine delalettir. Üç deneme de başarısız olursa dilek gerçekleşmeyecek 
demektir. Üç sayısı kutsal kabul edilen bir sayı olduğundan, üç kere denenir. 

 
42. Seğsafi: 
 

1.Bingöl Dağ sırasının en yüksek doruklarından biri üzerinde yer alan yatır, 
Şeyid-i Gola,  Şeyid-i Keloşke, Gıre Boğa ve Hızır Çeşmesi’ni görecek bir konuma 
sahip. Yatır etrafı taş duvarla çevrili bir mezardan ibarettir. Eteğinde ise kendi adıyla 
anılan Güzeldere Köyü’ne ait bir de yaylası bulunuyor. Yatır Gölyayla ve Güzeldere 
Köyleri arasında, Güzeldere Köyü’nün arazisi içinde yer almaktadır. 
 2. a. Kör olanlar veya görme problemi olanlar 
  b. Yaylaya çıkanlar 
  ç. Her türlü sıkıntısı olanlar.  
 3. a. Yaylaya gelen insanlar yüklerini indirir indirmez, yatıra çıkılır. 
Yatıra gelindiği zaman herkes yatırın bahçe duvarını öptükten sonra içerdeki mezarın 
baş taşını öpüp başına koyup selam verdikten sonra dua eder. Ve orda beraberinde 
getirmiş oldukları niyazları oturup hep birlikte yerler. Aynı ritüel yayladan köye 
dönüş sırasında da tekrarlanır.   
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  b.  Birçok yatırda olduğu gibi bu yatırda da ip bağlama âdeti var. 
İnsanlar yatırın çevresinde bulunan ağaçlara dileklerinin gerçekleşmesi için ip 
bağlarlar. 
  c.  Kabrin başında niyet tutanlar, niyetlerinin gerçekleşip 
gerçekleşmeyeceğini görmek maksadıyla, bir taş alıp kabrin baş taşına sürterek 
tutturmaya çalışırlar. Üç denmeden birinin başarılı olması demek dileğin 
gerçekleşeceğine delalettir. Üç deneme de başarısız olursa dilek gerçekleşmeyecek 
demektir. Üç sayısı kutsal kabul edilen bir sayı olduğundan, üç kere denenir. 

 
43. Şeyh Hamza: 
 

1. Varto’nun İlbey/ Kulan köyündedir. Bugün Dara Şeyidi denilen yer 
Şeyh’in köye gelirken uğradığı ve abdest aldığı ilk yerdir. Burası kursal sayılan bir 
mekândır. Bir ağaç ve ağacın dibinde bir kaynak var. Şeyh Hamza ile Şeyh Sait aynı 
soydandırlar. 
 Rivayetler göre Şeyh Hamza bir gün rüyasında yerleşecek yeri şöyle görür. 
Elindeki asayı yere sapladığı zaman nerde yeşerirse orasını yerleşim yeri olarak 
kullanacaklar. Şey Kulan’dan geçerken, Dara Şeyidi Denilen yerden geçiyormuş. 
Burası bir bataklıkmış. Namaz kılmak için abdest alır. Kalkıp gittikten sonra asasını 
unuttuğunu fark eder. Alması için birilerini gönderir. Almaya gidenler asayı 
saplandığı yerden bir türlü çıkarmazlar. Şeyh’e gidip durumu anlatırlar. Hep birlikte 
asayı almak için geri döndükleri zaman asanın ağaç olarak yeşerdiğini görürler. 
Hemen Şeyh’in aklına rüyası gelir ve burasının yerleşecekleri yer olduğunu anlayıp, 
buraya yerleşirler. Şeyh’in Turnalarla konuştuğu rivayet edilir. Şimdilerde adı İlbey 
Olan köyün eskiden adı Kulan’dı. Bu adı ise Turnaların göçleri sırasında gelip 
Şeyh’le vedalaşıp ayrıldıktan sonra çıkardıkları sesten aldıkları rivayet ediliyor. 
 Suyun içinde bir balık ve sarı bir yılan varmış. Balık her Cuma günü ortaya 
çıkıp yüzünü kıbleye dönermiş. İnsanlar balığı yakalayıp sudan çıkardıkları an bir 
ışığa dönüşüp kayboluyor. Bu durum çeşmenin onarılmasıyla sona ere. Çeşme 
onarıldıktan sonra ne balığı ne yılanı bir daha gören olmamış. Buradaki ağaçları 
yakanlar ise bir ışıkla karşılaşıyorlar. Isı ve ateş yok sadece bir ışıkla karşılaşılıyor. 
Bu ağaçlar sadece cami tarafından yakılabiliyor.  

2. a. Her türlü sıkıntısı olanlar 
3. a. İnsanlar Dara Şeyide gidip önce oradaki, Şeyih’in asası olarak 

düşünüle 
ağacı öptükten sonra, kaynaktan su içerler. İsteyen abdest alıp namaz kılabilir.  
  
44. Şeyid-i Kavak: 
 
 1. Onpınar Köyü’nde 1966 depreminden önce yerleşim yeri olarak kullanılan 
eski köy dedikleri yerde, başından eteğine kadar ağaçlarla kaplı bir tepededir. 
Herhangi bir gömü yok, sadece yöreye has ziyaret ağaçlarıyla kaplı bir yerdir. 
 2. a. Kabristan ziyaretine gidenler   

b. yolda geçmekte olanlar 
c. Kurban adağı olanlar 
ç. Her türlü sıkıntısı olanlar 

 3. a. Kurban adağı olanlar kurbanlarını alıp bütün köylüyü de davet 
ederek yola çıkar. Gelmek isteyen herkes kimi niyaz pişirir kimi lokmasını alarak 
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giden gruba katılır.  Yatıra gelindiği zaman herkes yatırdaki ağaçları öpüp baş 
değdirir. Selam verdikten sonra dua ederler. Burada da yemek kazanları kurulur, 
kesilen kurbanlar pişirilip orada bulunanlara dağıtır. 
  b.  Birçok yatırda olduğu gibi bu yatırda da ip bağlama âdeti var. 
İnsanlar yatırın çevresinde bulunan ağaçlara dileklerinin gerçekleşmesi için ip 
bağlarlar. 
  c Kabrin başında.  niyet tutanlar, niyetlerinin gerçekleşip 
gerçekleşmeyeceğini görmek maksadıyla, bir taş alıp kabrin baş taşına sürterek 
tutturmaya çalışırlar. Üç denmeden birinin başarılı olması demek dileğin 
gerçekleşeceğine delalettir. Üç deneme de başarısız olursa dilek gerçekleşmeyecek 
demektir. 
 
44. Hacı Halil Türbesi: 
 
 1. Korkut merkezde, merkez kabristanında bulunan bir türbedir. 
Türbenin içinde dört gömü bulunmaktadır. Biri eşine az rastlanacak derecede 
uzundur. Bu türbeye adını veren bu uzun mezarın baş taşında, Şeyh Kamil’in Arifi 
Billah Şeyh Hacı Halil yazısı bulmakta. Bunun yanında sırasıyla, Şeyh İbrahim, Şeyh 
Hacı Halil( küçük) ve Şeyh Mustafa’nın mezarları bulunuyor. Bu türbe de Ahlat 
taşlarıyla yapılmış ve içerisi halılarla döşenmiş.  
 2. a. Akli dengesi bozuk hastalar 
  b. Genellikle çocuklar getirilirler 

c. Her türlü sıkıntısı olanlar 
 3. a. Ziyaretçiler iki saat kadar türbede kalırlar. Duaların kabulü için en 
az bir vakit namazı kılmak lazım. 
  b.Bedensel ve zihinsel özrü olanlarda dayanabildikleri kadar içerde 
bekletilirler. Akli dengesi bozuk insanların getirildiği yer olarak da bilinir. Yatıra 
getirilen hastalar türbeye kapatılır. Türbede yalnız başına kalan hasta uykuya dalar. 
Bir süre uyuduktan sonra şifa bularak türbeden çıkar. 
  c. Problemli çocukları olan aileler çocuklarını bu türbeye getirirler. 
Bir süre çocuklarıyla burada kalan aile fertleri Kuran okuyup dua ettikten sonra 
evlerine giderler. 
 
45. Feki Muhammed: 
 
 1. Korkut İlçesi’ne bağlı Tanköy Köyü’ndedir. Köyün kabristanı içinde 
başında da bir ağaç bulunan bir mezardır. Cumhuriyet döneminde köyü korurken 
şehir edilmiş bir zattır. 
 2. a. Çocuğu olmayanlar 
  b. Sara hastaları 
 3. a. Gelenler yatırın başında Fatiha okuyup, dilekte bulunurlar. 
   b.  Birçok yatırda olduğu gibi bu yatırda da ip bağlama âdeti var. 
İnsanlar yatırın çevresinde bulunan ağaçlara dileklerinin gerçekleşmesi için ip 
bağlarlar. 
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46. Şeyh Yusuf-i Kadi: 
 

1.  Köy kabristanının bitişiğindeki etrafı taş duvarla örülü bir aile 
kabristanı içindedir. Yatırın yanı başında insanların ziyaret sırasında namaz kılmaları 
için bir oda inşa edilmiş. Daha sonraları yatırın yanı başında, torunu tarafından bir 
kuran kursu inşa edilmiş. Rivayet edilir ki bir gün Şeyh ve yanındakiler Hacca 
giderler. Namaz vakti gelir, insanların abdest almaları için su bulunmamaktadır. 
Durumu Şeyh’e bildirirler. Şeyh bir yeri işaret edip gösterdiği yeri kazmalarını 
söyler. İnsanlar bunun üzerine gösterilen yeri kazarlar ve oradan su çıkar. Bu da 
Şeyh’in göstermiş olduğu bir keramettir. Yerden su çıkarma.  

Köy halkı Şeyh’in sürekli kendilerini koruduklarına inanırlar. Her kim ki 
köye zarar vermeye gelmişse, mutlak suretle bir belaya uğrayıp geri dönmüştür. Kötü 
niyetli bir çok insanın felç geçirdiklerini ve Şeyh’in türbesine gelip af diledikten 
sonra iyileştiği söyleniyor.  

2. a. Her türlü sıkıntısı olanlar 
 3. a. Özellikle perşembe, cuma ve bayram günleri ziyaret edilir. 
  b. Ziyarete gelenler burada iki rekat namaz kılarlar. 
  c. Kurban adağı olanlar kurban keser. Özellikle bayramda çok fazla 
kurban kesilir ve bu kurbanlar da kuran kursuna bağışlanır. 
 
  
47. Şeymus Efendi II: 

 
 1. Hasköy İlçesi’nin ilçe kabristanındadır. Kabristan içinde üstü kafes 
telle örtülmüş bir mezardır. 
 2. a. Genellikle çocuklar getirilir. 
  b. Çocuğu Hiperaktif olanlar 
  c. Çocuğu aşırı korkmuş ve bu korku sonucu geçirdiği rahatsızlığı 
gidermek için gelenler 
 3. a. Yatırın toprağı alınıp korkan çocuğun ağzına ve sırtına sürülerek 
korkusu alınmaya çalışılır. 
  b. Çocuğu aşırı yaramaz olan insanlar da yatırdan aldıkları toprağın 
bir kısmını çocuğun başı ve vücudu üzerinden gezdirirken bir kısmını da çocuğun 
uslanması için çocuğa yedirirler. Böylece çocuklarının iyileşeceklerine inanırlar. 
  c. Muradına erenler evlerinde kurban kesip, lokma dağıtırlar. 
 
48. Kaniya Merazi: 

 
1. Varto İlçesi’ne bağlı Çayçatı Köyü’ndedir. Köyün alt bulunan bir 

kaynaktır. Suyu kutsal kabul edilen bu kaynağın birçok hastalığa şifa olduğu 
söyleniyor. Zaten adının anlamı da “Hastalık Çeşmesi” demektir. 
 Birkaç kere köylünün çeşmeyi tamir etme ve çeşme üzerine yapı inşa etme 
çabaları her defasında başarısızlıkla sonuçlanmış. Kaç kere üzeri kapatılmaya 
çalışmışsa da her defasında patlamış. Artık köylüler bu yapı işinden vazgeçmişler. 
Çeşmenin kaynağı kirletildiği zaman suyu kuruyormuş. Bu yüzdendir ki kaynağın 
temizliğine büyük önem veriliyor. 

2. a. Sıtma hastaları 
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b. Deri hastalığına yakalananlar 
 3. a. Çevre halkına göre en önemli özeliği başta sıtma hastalığı olmak 
üzere diğer deri hastalıklarını da iyileştirmesidir.  
  b. Çeşmeden alınan suya bir avuç buğday veya bir yumurta atılır. Bu 
suyla yıkanan hastaların iyileşeceklerine inanılır. 
 
49. Gul Mustafa: 

 
1. Varto İlçesi’ne bağlı Çaylar Nahiyesi’ndedir. Çaylar merkezde 

ağaçlardan oluşan bir ziyarettir. Rivayet edilir ki Gul Mustafa, Gul Zerin, Horto 
Kemer( Delikanlı Kamer) ve Gul Hemet kardeşler. Bunlardan Gul Zerin kız diğerleri 
ise erkektir. Anlatılanlara göre Gul Mustafa bir yüzbaşıdır.  Bu ziyarette Cuma 
günleri mumun yandığını görenler olmuş. Gul Mustafa’nın köyü koruduklarına 
inanırlar. Birkaç sefer aşağı köydekiler Çaylara baskına gelmişler. Birden hava 
kararmış, göz gözü görmez olmuş çaresiz geri dönmek zorunda kalmışlar. Bir gün 
köyden geçmekte olan biri, geceyi geçirmek için ot yığınlarının yanına gelmiş. 
Aklından sabah erkenden bu yığınları yakıp kaçmayı geçirmiş. Sabah olunca tam 
yığınları yakacağı sırada bir yüzbaşının kendisini yakalayıp, ellerini bağladığını 
görmüş. Sabah olunca köyden biri yığına ot almaya gidince otların içinde elleri 
ayakları bağlı birini görmüş. Hemen adamı çözmüş ve ne olduğunu sormuş. Adam da 
şu güden yüzbaşı beni bağladı, demiş. Köylü adamın gösterdiği yöne bakmış ve hiç 
kimseyi görmediğini söylemiş. Adam burası ne diye sormuş. Köylü bu bir yatır 
demiş. Ve adam bütün olanları köylüye anlatıp, özür dilemiş.  

 Şimdi yatırın olduğu yerde bir türbe yapılıyor. Ziyaretçilerin dinlenebilmeleri 
için.  

2. a. Her türlü sıkıntısı olan 
3. a. Kurban adağı olanlar kurbanlarını alıp bütün köylüyü de davet 

ederek ziyarete giderler. Gelmek isteyen herkes kimi niyaz pişirir kimi lokmasını 
alarak giden gruba katılır.  Yatıra gelindiği zaman herkes yatırdaki ağaçları öpüp baş 
değdirir. Selam verdikten sonra dua ederler. Burada da yemek kazanları kurulur, 
kesilen kurbanlar pişirilip orada bulunanlara dağıtır. 
  b.  Birçok yatırda olduğu gibi bu yatırda da ip bağlama âdeti var. 
İnsanlar yatırın çevresinde bulunan ağaçlara dileklerinin gerçekleşmesi için ip 
bağlarlar. 

 
50. Halat Ziyareti: 
 

1. Muş’un Yaygın Belediyesi’ne bağlı, Ulukaya Köyü’nün Halat 
Mezrası’ndadır. Ormanlık arazi içinde bir mezar ve birçok ağaçtan oluşan bir 
yatırdır. Az yukarısında da bir yatır bulunmaktadır. Bu da Feki Halit’in yatırıdır. Feki 
Halit ölmeden önce bu zat öldüğü halde onunla sürekli konuştuğunu söylüyormuş. 
Feki Halit’in söylediğine göre bu yatırda yatan zatın adı Ahmet’miş. Onunla sürekli 
bir istişare halindeymiş. 
 Ziyaret birçok ağaçla çevrili, bu ağaçlar içinde bir de çeşme bulunuyor. 
Çeşmenin yanı başın da ziyaretçilerin namaz kılmaları için özel bir yer yapılmış. 
 Her cuma gecesi bu yatırdan göğe mavi bir ışık yükseliyor ve akabinde 
arbane sesleri duyulmaya başlıyor. Sürekli arbane sesleri duyuluyor. 

 2. a. Çocuk sahibi olmak isteyenler 
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b. Her türlü sıkıntısı olanlar 
c. Gezip görmek isteyenler 

 3. a. Kurban adağı olanlar kurban keser. 
  b.  Birçok yatırda olduğu gibi bu yatırda da ip bağlama âdeti var. 
İnsanlar yatırın çevresinde bulunan ağaçlara dileklerinin gerçekleşmesi için ip 
bağlarlar. 
 
51. Goşkar Baba: 
 

1. Bingöl dağlarının Koğ Tepesi'nden daha aşağıdaki rakımlarda yer alır. 
Varto'nun Kuzey ve Batı yakasındaki tüm köylerin yayla alanı olarak kullandıkları 
bölgeye oldukça yakındır.Volkan konisini andıran bu tepe üzerinde çeşitli mezarlar 
mevcut olup, bunlardan birinin Goşkar baba'nın kendisine ait olduğu 
zannedilmektedir. Geçmiş yüzyılların saygı ve sevgi beslenen sayılı kişileri arasında 
yer alan Goşkar Baba tepesinin ziyaretçileri de yaz aylarında yoğunlaşmakla birlikte, 
burası bir ziyaret olarak kabul gördüğünden dört mevsim içerisinde de gelip gidene 
rastlamak mümkündür. Yaylalara ulaştıktan sonra, atla veya yaya olarak bu tepe 
ziyaret edilebilir Muş İli’nin, Varto İlçesi’nde Goşkar Dağı, Goşkar Tepesi, Goşkar 
Baba ziyareti ve Goşkar Köyü vardır 

Goşkar Baba’ın Tarihsel Kökeni: 
Tarihi kaynaklar bakıldığı zaman, Goşkar Oymağı’nın da Ata yurttan ve 

Horasandan bilge kişiler önderliğinde göç ederek, Anadolu’yu vatan yapan Türkmen 
oymakları arasında, yer aldığı, bazı kaynaklar da bunun Moğol istilaları sonucu 
yapılmış bir zorunlu göç olduğu kanaatinde. Bu zorunlu göçler içinde, Goşkar Baba 
ve oymağı da bulunuyordu. Goşkar Baba büyük bir ihtimalle Ahi Şeyhi veya 
Horasan Ereniydi. Eğer Goşkar isminde daha sonradan anlam kayması meydana 
gelmemiş ise mesleği Ayakkabı tamirciliği olan bir Ahi Şeyhi olması muhtemeldir. 
Bir başka ihtimal de Goşkar babanın adının Orta Kırgızistan’da yer alan eski bir Türk 
Mezarlığı olan Songölün Kuzeydoğusunda Tanrı dağlarının uzantısındaki 
Aladağların Kuzey eteklerinde bulunan Koşkar bölgesinden almış olmasıdır. İstanbul 
Üniversitesi Eski çağ tarihi Ana bilim dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Oktay Belli'nin 
Kırgızistan çalışmaları 16-30 Eylül 2000 tarihleri arasında yapılmıştır. Kırgızistan da 
bilimler akademisi, merkez müzesi, Milli üniversite ve Kırgız-Türk Manas 
üniversitesi ile İstanbul üniversitesinin işbirliği ile yapılan araştırmalarda Koşkar 
bölgesi; son zamanlarda bulunan Gök-Türk kaya resmi ve yazılarıyla tanınan ve 
Gök-Türk mezarlarının kurgan ve Balbalların bulunduğu bir bölge olarak 
tanımlanmıştır. Goşkar isminin Koşkar bölgesinden alınmış olması da ihtimal 
dâhilindedir. 
Bir başka ihtimal de Goşkar Babanın ismini 13. yüzyıl büyük Türk düşünürü ve 
bilim adamı Ahmet Yesevi’nin öğrencilerinden Koçkar Atanın oğlu olması 
ihtimalidir.58 

2. a. Çocuğu olmayanlar 
b. Çoğu doğduktan sonra yaşamayanlar 
c. Evde kalmış kızlar 
ç. Hasta olanlar 
d. Her türlü sıkıntısı olanlar 

                                                
58 www. atsizciler.com. 11. 10. 2007. 
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  3. a. Kurban adağı olanlar kurbanlarını alıp bütün köylüyü de davet 
ederek sabah erkenden yola çıkarlar. Gelmek isteyen herkes kimi niyaz pişirir kimi 
lokmasını alarak giden gruba katılır. Yükler indirildikten sonra, yatıra çıkmak 
isteyenler yola koyulurlar. Yatıra gelindiği zaman herkes yatırın bahçe duvarını 
öptükten sonra içerdeki mezarın baş taşını öpüp başına koyup selam verdikten sonra 
dua ederler. Genellikle insanlar burada bir müddet uyurlar. Rüyalarında 
gördüklerinin gerçekleşeceklerine inanırlar. Bir diğer durum ise dilek tutulduktan 
sonra, uyuduklarında davul sesi duyarlarsa bu da muratlarına ereceklerine işarettir.  
Daha sonra aşağıya inip yemek hazırlayanlara katılırlar. Burada da yemek kazanları 
kurulur, kesilen kurbanlar pişirilip orada bulunanlara dağıtır. 
  b.  Kabrin başında niyet tutanlar, niyetlerinin gerçekleşip 
gerçekleşmeyeceğini görmek maksadıyla, bir taş alıp kabrin baş taşına sürterek 
tutturmaya çalışırlar. Üç denmeden birinin başarılı olması demek dileğin 
gerçekleşeceğine delalettir. Üç deneme de başarısız olursa dilek gerçekleşmeyecek 
demektir. 
  c. Alevi inancında kutsal sayılan Kirvelik bu yatırda farklı bir 
durumda karşımıza çıkmaktadır. Çocuğu olmayan aileler Goşkar Baba’yı ziyaret 
ettikten sonra, çocuk sahibi olmuşlarsa doğan çocuğun Kirvesi Goşkar Baba olur. Bu 
ermiş zatın hatırı için çocuklarının yaşayacaklarına inanılır. Bunun içinde her fırsatta 
kurbanlar kesilir. Bu çevrede ziyaretlerin kirveliği oldukça yaydın bir gelenektir. 
Kutsal olana sığınma. İnsanlar bu ziyaretin adıyla yemin ederler. 
 
52. Hızır Çeşmesi: 
 
  1. Hızır kültü, Varto Alevileri içinde oldukça yaygın olduğu ve herkesin de 
mutlaka bu konuda bir söyleyeceği vardır. Hızır ayında oruç tutulur, Cem bağlanır ve 
Semah dönülür. Cem Evi yoksa Talib ve Pir hangi mekânı uygun görürse Cem orada, 
o mekânda bağlanır.  

Anadolu’da binlerce mekân ve yerin adı Hızır ismiyle çağrılır. Kur`an ve 
Tevrat`ta adı anılır. Halk inançlarında Peygamber sayılır. Hızır İlyas Bayramı, Hızır 
Postu, Hızır Suyu, Hızır Dağı, Hızır Ziyareti ve Hızır Orucu vs. gibi isimlerle anıla 
gelmiştir. Varto’da da kendi adıyla anılan iki ziyaret var. Bunlardan biri Varto 
İlçesi’ne bağlı Beşikkaya Köyünde, diğeri ise aynı ilçeye bağlı Gölyayla 
Köyü’ndedir. Her ikisinin de ortak noktası birer su kaynağına sahip olmaları ve 
bunun yanı sıra her iki mekânda da taşlar üzerinde bulunan ve Hızır’ın atına ait 
olduğuna inanılan at nallarının var olmasıdır. Bu çeşmelerin seçilmesinin mutlak bir 
sebebi olmalı. Nedense Hızır’a ait olduğu düşünülen mekânlarda su ve atı nalı motifi 
oldukça yaygın kullanılıyor. Bunun sebebi Hızır’ın halk arasında tasvir edilme biçimi 
olabilir. Hızır Ab-ı Hayat suyunu içmiş ve boz atlıdır. Gittiği ve geçtiği her yeşerir. 
Bundan olsa gerek, her mekânda mutlaka bir nal izi ve bir çeşme bulunur. 

Hızır, halk inançlarında darda kalanların, başı sıkışanların yardımına koşan, 
insanlara bereket ve iyilik getiren ölümsüz bir nebi veya bir veli; boz atlı, yeşil 
giysili, nur yüzlü, ak saçlı, aksakallı bir derviş veya dilenci kılığında, elinde bastonu 
olan sevimli bir ihtiyar ya da boz atlı bir süvaridir.   

 Hızır çeşmesi, çok eski tarihlerden bu yana, yörede yaşayan değişik inanç, 
mezhep ve kültür gruplarının ziyaret ettikleri ve yine yöre halkı tarafından kutsal bir 
yer olarak kabul gören, İniyi Hızıri/Hızır’ın Çeşmesi'nin yaz-kış ziyaretçisi hiç eksik 
olmaz. 
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Son yıllarda kültürel mirasa sahip çıkma konusunda yürütülen çalışmalar 
sonucunda, her geçen gün mekân ve çevre düzenlemeleri konusunda olumlu adımlar 
atıldığı görülmektedir. Onlarca gözeden akan soğuk suları ve yayla yollarına yakın 
bir yerde bulunuşu münasebetiyle, civar tepelerden alabildiğine uzak yerleri 
seyretmek mümkündür. 
   Anadolu’daki Kızılbaş Aleviler’de Hızır, özlem ve umudun atlısıdır. Yüce ve 
ulu makamın sahibi olan bir erdir. Hızır Aleyselam veyahut Hızır Nebi, Boz Atlı 
Hızır olarak da çağrılır. Ab-ı hayat, ölümsüzlük suyu içmiştir. Tabiata can veren 
odur, darda kalanlara yardım eden odur. Aksakallı bir Pir-i fanidir. Gezindiği 
yerlerde çayır çimen biter, güllük gülistanlık olur. Uğradığı hanede bolluk ve bereket 
eksilmez. Rüyasına girdiği kişinin derdine derman, yarasına ilaç olur. Bin yıllardır 
Anadolu Alevileri bu inancını hep canlı ve saklı tutar. Anadolu Alevileri için bazen 
Ali görünmüş, bazen Pir Hünkâr olarak gelmiş, vakti gelmiş Pir Sultan olup 
mazlumun yanında belirmiş. Alevi Ulularının canlı bedeninde görünen Hızır’ın 
kendisi olduğuna inanılır. 
   Varto Alevilerinde de gelenekselleşmiş inanç kültürü içinde en önemli ay 
Hızır ayıdır. Kışın şubat ayının ilk haftasından başlayıp şubat sonuna kadar, dört 
hafta boyunca Alevilerin yerleşim birimlerinde, üç gün oruç tutulur. Varto 
Alevilerinde herkesin Hızır’a dair mutlaka anlatacağı bir şeyleri vardır. Rüyasında 
görenler, birebir gördüklerini söyleyenler vs. mutlaka herkesin bir söyleyeceği 
vardır.  en sık karşılaşılan durum ise, rüyada görmedir. 

2. a. Her türlü sıkıntısı olanlar 
b. Gezip görmek isteyenler 
c. Manevi huzura ermek isteyenler 

  3. a. Ambarlardan bir miktar buğday boşaltılıp saçta kavrulduktan sonra 
el ile çevrilen taş değirmende öğütülerek, temiz bir leğen veya sininin üzerine un 
elekten geçilerek döküldükten sonra, üzerine temiz bir tülbent veya çarşaf örtülerek 
evin el ayak deymeyeceği tenha ve yüksek bir yerine koyulurdu. Ev halkı içindeki 
gençler genellikle, niyet tutarak bu işi zevkle yaparlardı. Bir gün sonra tepsinin 
üzerindeki örtü açılır, şayet bir iz varsa, tutulan dileğin yerine geleceğine inanılırdı. 
O eve Hızır’ın uğradığı söylenirdi.  
    b. Orucun üçüncü günü sabahı bu el değirmeninde öğütülen irmiğe 
benzeyen undan yemek yapılır. Bu yemeğe halk dilinde kavut denilir. İçine tereyağı 
ve şerbet dökülerek bütün köy halkı hane hane dolaşıp, lokmalarını yiyip  dualarını 
yaparlar. Kurbanı olanlar kurbanlarını keserler.  
 c. Hızır ayı başladığı günlerde Cem’ler yapılır, lokmalar dağıtılır, kabirler 
ziyaret edilir. Dedeler Taliplerini sorar, Talipler de Dedelerinin yolunu gözler. 
   ç. Bu ziyaretlere gitmek isteyenler veya kurban adağı olanlar kurbanlarını alıp 
bütün köylüyü de davet ederek sabah erkenden yola çıkarlar. Gelmek isteyen herkes 
kimi niyaz pişirir kimi lokmasını alarak giden gruba katılır. Çeşme başına gelindiği 
zaman yükler indirilir. Herkes yatırın kapısını veya yakınında bulunan ağaçlarını 
öperek suyundan bir avuç içtikten sonra dua eder. Daha sonra yapılması gereken 
işlere koyulurlar.  Burada da yemek kazanları kurulur, kesilen kurbanlar pişirilip 
orada bulunanlara dağıtır. 
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53. Arebe Mansur: 
 

1.Varto ilçesi’ne bağlı, Alabalık Köyü’ndedir. Köye girişte yolun alt tarafında 
bulunan yatır bir tek taştan ibaret olup yakınında ne bir ağaç, ne de herhangi bir 
gömü bulunmaktadır. Bu yatırın bulunduğu yerde eskiden bir tekke varmış. Arebe 
Mansur bir şehittir. Bu yatırın kılavuzu bir genç kızdır. Rivayet edilir ki her kim 
Arebe Mansur’u çağırırsa tıpkı Hızır gibi yanlarında hazır bulunurmuş. Köylü bazen 
bir araya gelerek bu ziyareti topluca ziyarete giderler. 
 2. a. Hasta olanlar 
  b. Evde kalmış gençler 
  c. İş sahibi olmak isteyenler 
 3. a. Kabrin başında.  niyet edenler, niyetlerinin gerçekleşip 
gerçekleşmeyeceğini görmek maksadıyla, bir taş alıp buradaki taşa sürterek 
tutturmaya çalışırlar. Üç denmeden birinin başarılı olması demek dileğin 
gerçekleşeceğine delalettir. Üç deneme de başarısız olursa dilek gerçekleşmeyecek 
demektir. 
  b. Kurban adağı olan kurban kesip, köylüye dağıtır. 
  c. Ziyarete gidenler eli boş gitmeyip yanlarında mutla bir şeyler 
götürürler. Buna lokma adını verirler. Orda geçmekte olanlara bu lokma dağıtılır. 
Geri kalan lokma ise eve dönüş yolunla rast gelinenlere dağıtılır. 
 
 
54. Muriya Teke / Kal-i Sipi: 
 

1. Varto ilçesi’ne bağlı, Alabalık Köyü’ndedir. Köyün üst alt tarafında 
bulunan yatır bir tek ağaçtan ibaret olup yakınında bu ziyaret ek olarak bir oda inşa 
edilmiş. Yatırda mum yandığını görenler olmuş. “Yalnız Ağaç” anlamına gelen 
ziyaretin bir diğer adı ise “Beyaz Yaşlı Adam”dır. Bu durum hemen Hızır tasvirini 
akla getirmekte. Yaşlı bir adam olarak görenlerin yanı sıra yaşlı bir kadın olarak 
görenler de var. Nitekim yapılan bu oda bu yaşlı kadının isteği üzerine yapılmış. 
Köylülerden biri bu kadını rüyasında görür. Ve kadın kendisine yalvararak sığınacak 
bir gölgelik ister. Adam da ağır bir hastalığa yakalanmıştır. Adam köyde yaşayan 
eniştesinden buraya bir oda inşa etmesini ister. Eniştesi de bu odayı inşa eder ve 
adam iyileşir.  
 2. a. Hasta olanlar 
  b. İş sahibi olmak isteyenler 
  c. Her türlü sıkıntısı olanlar 
 3. a. Kurban adağı olanlar kurban kesip köylüye dağıtırlar. 
  b. Lokma dağıtılır.  
  c. Birçok yatırda olduğu gibi bu yatırda da ip bağlama âdeti var. 
İnsanlar yatırın çevresinde bulunan ağaçlara dileklerinin gerçekleşmesi için ip 
bağlarlar. 
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2.2 YAPILARI İTİBARİYLE MUŞ’TAKİ YATIRLAR 
 

2.2.1 Türbe- Kümbet Bulunanlar 
 

 
 
2.2.2 Mezar Halinde Olanlar 
 

 Yatırın Adı  İlçe         Bucak Köy 

1 Çilehane / Hoca 
Hafız Efendi 

Bulanık  Esenlik 

2 Hacı Halil Korkut Merkez  

3 İbrahim Sami( 
Zerzemi) 

Muş Merkez  

4 Seyyid Nesimi Varto Çaylar İçmeler 

5 Seyyid Ahmet 
hazretleri 

Muş Merkez  

6 Şeyh Abdulvahap Muş Merkez Çatbaşı 

7  
Şeyh Badin 

                     
Malazgirt 

             
Konakkuran         

               
 

8 Şeyh Halil ve  
Şeyh Mustafa 

Muş Merkez  

 
 
9 

 
 
Şeyh Ömer 
Sahubi 

 
 
Bulanık 

 
 
Mollakent 

 

10 Şeyh Molla 
İbrahim Efendi 

Muş Merkez Çatbaşı 

11 Şeyhmus Efendi Varto Merkez   Aşağıhacıbey 

12 Oda Şeyidi Varto  Merkez  Karameşe 

 Yatırın Adı  İlçe         Bucak Köy 

1 Abdulvahap Gazi Türbesi Muş Merkez  Çatbaşı  

2 Faki Yusuf Muş  Kızılağaç  Güdümlü  

3 Fehalıt / Faki Halit 
 

Muş  Yaygın  Ulukaya / Halat 

4 Feki Muhammed Korkut  Merkez  Tanköy  
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5 Goşkar Baba Varto  Merkez  Yarlısu  

6 Habip Baba Varto Omcalı Ünaldı 

7 Halat Ziyareti Muş  Yaygın  Ulukaya / Halat 

8 Hazır Baba Varto  Omcalı Karapınar 

9 Kollu Baba Varto  Omcalı  Erdoğan 

10 Molla Hasan Muş Kızılağaç Eralanı 

11 Şeyh Hasan I Muş  Kızılağaç Yörecik 

12 Şeyh Hasan II Muş Kızılağaç Yörecik 

13 Molla Yusuf Varto   Merkez  Ölçekli  

14 Sahabe  Varto  Merkez  Karameşe  

15 Seğsafi / Seyyid Safi I Varto Çaylar Köprücük 

16 Seğsafi/ Seyyid Safi II Varto Çaylar Güzeldere 

17 Seyda Mele Halit Varto  Merkez   

18 Şeyid- i Bîngole Varto Merkez Oğlakçı 

19 Şeyid- i Birka Varto  Çaylar  Kartaldere  

20 Şeyid- i Ciran I Varto Merkez Oğlakçı 

21 Şeyid-i Ciran II Muş Merkez  

22 Şeyid- i Çale Zalmasî Varto Merkez Oğlakçı 

23 Şeyid- i Diyar Varto Omcalı Ünaldı 

24 Şeyid- i Derg Varto  Çaylar  Kartaldere  

25 Şeyid- i Dırej I Malazgirt  Merkez   

26 Şeyid- i Gola Varto Çaylar  Onpınar 

27 Seyyit Hasan Varto  Çaylar  Kartaldere  
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28 Seyyit Haydar Varto  Çaylar  Kartaldere  

29 Seyyit Mümin Varto  Çaylar  Kartaldere  

30 Seyyit Süleyman Varto  Çaylar  Onpınar  

31 Seyyit Süleyman Varto  Çaylar  Kartaldere 

32 Şeyh Abdurrahman- i Korucu Varto Merkez  Yılanlı   

33 Şeyh Ahmet Varto  Merkez  İlbey  

34 Şeyh Ali  Varto  Merkez  İlbey  

35 Şeyh Ali Ose Muş Kızılağaç Kayalısu 

36 Şeyh Amer Malazgirt  Konakkuran Uyanık / Bane 

37 Şeyh Ayn-el Melik Bulanık  Merkez  Esenlik  

38 Şeyh Cüruh Malazgirt  Konakkuran  Yeni Mahalle 

39 Şeyh Hasan I Varto  Merkez  İlbey  

 
40 

 
Şeyh Hasan II 

 
Muş  

 
Kızılağaç  

 
Yörecik  

41 Şeyh Hasan III Muş  Kızılağaç  Yörecik  

42 Şeyh Hamza Varto  Merkez  İlbey  

43 Şeyh Hüseyin Muş  Yaygın Gölköy  

44 Şeyh İbrahim Bulanık  Merkez  Esenlik  

45 Şeyh İbrahim Hazretleri Bulanık   Merkez Esenlik  

46 Şeyh Muhammed- i Lal Malazgirt  Konakkuran  Uyanık / Bane 

47 Şeyh Muhammed- i Şembeki Malazgirt  Konakkuran  Uyanık/ Bane 

48 Şeyh Keke Varto  Merkez  Ölçekli  

49 Şeyhmus Malazgirt  Konakkuran  Hasanpaşa  

50 Şeyhmus Efendi Hasköy  Merkez   
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2.2.3 Yanında Ek Yapı Bulunan Yatırlar 
 

 

51 Şeyh Mustafa Muş Kızılağaç Yörecik 

52 Şeyh Sale Muş Kızılağaç Yörecik 

53 Şehit Şeyh A.Aziz Malazgirt  Konakkuran  Hasanpaşa  

54 Şeyh Yusuf- i Kadi Korkut  Merkez  Tanköy  

55 Şeyh Tar Efendi Bulanık  Merkez  Esenlik  

56 Şeyitlik Korkut Merkez   

57 Velo Jeng Varto Çaylar  Onpınar  

 Yatırın Adı  İlçe         Bucak Köy 

1 Gul Mustafa Varto  Çaylar  Merkez  

2 Hızır Çeşmesi I Varto  Çaylar  Beşikkaya  

3 Hızır Çeşmesi II Varto  Çaylar  Gölyayla  

4 Muriya Teke Varto  Çaylar  Alabalık  

5 Seyyid Nesimi  Varto  Çaylar  İçmeler  

6 Şeyh Ayn-el Melik Bulanık  Merkez  Esenlik  

7 Şeyh Cüruh Malazgirt  Konakkuran  Yeni Mahalle 

8 Şeyh Hasan Varto  Merkez  İlbey  

9 Şeyh Mersal Efendi Varto  Merkez   

10 Şeyh Yusuf- i Kadi Korkut  Merkez  Tanköy  

11 Şeyitlik Varto  Merkez  Karameşe  



 59 

2.2.4. Mezar ya da Benzeri Yapı Bulunmayanlar 
 

 Yatırın adı    İlçe Bucak Köy 

1 Arade Mansur Varto  Çaylar  Alabalık  

2 Dara Şeyidi Varto  Merkez  Kaynarca  

3 Gıre Boğa Varto  Çaylar  Yeşildal  

4 Gul Hemet  Varto  Çaylar   

5 Gul Mustafa Varto  Çaylar   

6 Gul Zerin Varto  Çaylar   

7 Horto Kemer Varto  Çaylar   

8 Kal-i Sipi Varto  Çaylar  Alabalık  

9 Kutbaba I Malazgirt Merkez   

10 Kutbaba II Malazgirt Merkez   

11 Nınga Düldül Varto  Çaylar   

12 Şeyid-i Alyar Malazgirt  Konakkuran  Aylar 

13 Şeyid-i Ciran Varto  Çaylar  Onpınar  

14 Şeyid-i Kavak Varto  Çaylar  Onpınar   

15 Şeyid-i 
Keloşke 

Varto Çaylar  Onpınar  

16 Şeyh 
Muhammed-i 
Şorike 

Muş  Kızılağaç  Akhan 

17 Şeyh Salih Muş Kızılağaç  Yörecik  
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2.2.5. Tek Ağaç ya da Ağaçlık Halinde Olanlar 
 

 Yatırın Adı İlçe Bucak Köy 

1 Bîya Ziyaret Varto  Merkez  Oğlakçı  

2 Dare Şeyidi Varto  Merkez  Kaynarca  

3 Dilek Ağacı Varto  Merkez   

4 Faki Yusuf Muş  Kızılağaç  Güdümlü  

5 Faki Halit Muş Yaygın Ulukaya / Halat 

6 Gıre Boğa Varto  Çaylar  Yeşildal  

7 Gul Hemet Varto  Çaylar   

8 Gul Mustafa Varto  Çaylar   

9 Gul Zerin Varto  Çaylar   

10 Halat Ziyareti Muş  Yaygın  Ulukaya / Halat 

11 Hızır Çeşmesi I Varto  Çaylar  Beşikkaya  

12 Hızır Çeşmesi II Varto  Çaylar  Gölyayla  

13 Horto Kemer Varto  Çaylar   

14 Muriya Teke Varto  Çaylar  Alabalık  

15 Molla Hasan Muş  Kızılağaç  Eralanı  

16 Şeyid-i Alyar Malazgirt  Konakkuran  Aylar 

17 Şeyid-i Birka Varto  Çaylar  Kartaldere  

18 Şeyid-i Ciran Varto  Çaylar  Onpınar  

19 Şeyid-i Derg Varto  Çaylar  Kartaldere  

20 Şeyid-i Kavak Varto  Çaylar  Onpınar  

21 Şeyid-i Merge Varto  Çaylar  Köprücük  
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22 Şeyh Ayn-el 
Melik 

Bulanık  Merkez  Esenlik  

23 Şeyh Hasan I Muş  Kızılağaç  Yörecik 

24 Şeyh Hasan II Muş  Kızılağaç  Yörecik 

25 Şeyh Hamza Varto  Merkez  İlbey  

26 Şeyh İbrahim 
Hazretleri 

Bulanık  Merkez  Esenlik  

27 Şeyh İbrahim 
Kevseri 

Muş  Merkez   

28 Şeyh Memed-i 
Şoroke 

Muş  Kızılağaç  Akhân 

29 Şeyh Muhammed Muş  Kızılağaç  Yörecik  

30 Şeyh Mustafa Muş  Kızılağaç  Yörecik 
 

31 Şeyitlik  Korkut  Merkez   

32 Şeyitlik  Varto  Merkez  Karameşe  

33 Şeyh Tar Efendi Bulanık  Merkez  Esenlik  

 
2.2.6. Çeşme- Kaynaktan İbaret Olanlar, 

 Yakınında Çeşme- Kaynak Bulunanlar 
 
 Yatırın Adı İlçe Bucak Köy 

1 Çelkani Varto  Çaylar  Beşikkaya  

2 Dara Şeyidi Varto  Merkez  İlbey  

3. Gola Sar Varto  Merkez  Oğlakçı  

4 Halat Ziyareti Muş  Kızılağaç  Ulukaya / Halat 

5 Hızır Çeşmesi I Varto  Çaylar  Beşikkaya  

6 Hızır Çeşmesi II Varto  Çaylar  Gölyayla 

7 Kaniya Merazi Varto  Merkez  Çayçatı  

8 Kutbaba II Malazgirt  Merkez   
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2.3. ZİYARETÇİ VE ZİYARET ŞEKİLLERİ 
İnsanoğlu genellikle bir sıkıntısı olduğu zaman bu yerleri, ziyaret etme isteği 

duyar. Muş’ta da bu yatırları ziyaret edenler, genellikle bu isteklerinin gerçekleşmesi 
için dilekte bulunurlar. Bu amaçla ziyaret ederler. Hastalıktan kurtulmak, muradına 
ermek, ev, iş sahibi olmak vb. Burada karşılıklı bir çıkar ilişkisi göze çarpmaktadır. 
İnsanların adak kurbanları bunun en canlı örneğini teşkil eder. Muratlarına erdikleri 
takdirde, adamış oldukları bu kurbanları keserler veya adamış oldukları her ne ise 
onu yerine getiriler. Dileği gerçekleşmemiş insanlar kolay kolay adak adamaz.   
 
 Bu bölümde, yukarıda hakkında bilgi verdiğimiz 55 yatırı esas alarak, ziyaret 
sebepleri ve ziyaret şekillerini tasnif etmeye çalışacağız. 
 
2.3.1. Ziyaret Sebepleri 

 
 Muş’taki yatırların ziyaret sebeplerini şu şekilde bir sınıflamaya tabi 
tutabiliriz: 
 
3.1.1 Hastalıktan Kurtulmak / Hastalıktan Korunmak 

 
 Hastalıktan kurtulma, şifâ bulmak amacıyla yapılan bu ziyaretler, hastalığın 
çeşidine göre şöyle sıralanabilir: 
 
 a. Sara hastalığından kurtulmak 
  Çile Hane 
  Faki Muhammed 
  Oda Şehidi 
  Şeyh Ömer Sahubi 
 b. Görmeyen gözün, yeniden görmesi 
  Seğsafi I 
 
 c. Sıtmadan kurtulmak 
  İbrahim Samidi ( Zerzemi) 
  Kaniya Merazi 
 ç. Egzama, siğil ve benzeri deri hastalıklarından kurtulmak 
  Dilek Ağacı 

 
9 

 
Şeyid-i Gola 

 
Varto  

 
Çaylar  

 
Onpınar  

10 Şeyh İbrahim 
Hazretleri 

Bulanık  Merkez  Esenlik  

11 Şeyh Muhammed-i 
Şorike 

Muş Kızılağaç  Akhân 

12 Şeyh Mustafa Muş  Kızılağaç  Yörecik  

13 Şeyitlik Varto  Merkez  Karameşe  

14 Yılanlı Çeşme  Malazgirt  Merkez   
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  Kaniya Merazi 
  Kutbaba I 
  Şeyh İbrahim Hazretleri 
  Şeyh Muhammed-i Şorike 
  Şeyh Mustafa 
  Şeyitlik 
 
 d. Romatizmadan kurtulmak 
  Bane Şexa 
  Hacı Halil Türbesi 
  Kutbaba I 
  Oda Şehidi 
  Şeyh Hasan I 
  Şeyh Hasan II 
  Şeyh Memed-i Şorike 
  Şeyh Mustafa 
  Şeyid-i Alyar  
 e. Ruhsal hastalıklardan kurtulmak 
  Abdulvahap Gazi 
  Çile Hane 
  İbrahim Samidi ( Zerzemi) 
  Şeyh Ayn-el Melik 
  Şeyh Ömer Sahubi 
 f. Felç ve benzeri rahatsızlıklardan kurtulmak 
  Şeyh Ali Ose 
  Şeyh Hasan I 
  Şeyh Hasan II 
  Şeyh Şeyh A.Aziz 
 
  

g. Baş Ağrısı 
   Şeyh Şeyh A.Aziz 
 h. Sindirim problemi olan 
  Yılanlı Çeşme 
 ı. Çocuğu altını ıslatan 
  Kutbaba I 
 i. Lal olan 
  Şeyh Ali Ose 
  Molla Hasan 
  Şeyh Hasan I 
  Şeyh Hasan II 
  Şeyh Ayn-el Melik 
 j. Böbrek ve mide hastaları 
  Şeyh Muhammed-i Şorike  

k.Her türlü hastalıktan kurtulmak 
 Bane Şexa 

İbrahim Samidi 
 Şeyh Cüruh 
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 Şeyh Halil ve Şeyh Mustafa 
 Şeyhmus Efendi I 
 Şeyh Ömer Sahubi 
 Şeyid-i Alyar 
 Şeyid-i Dırej 

 
3.1.2 Evlenebilmek 

 
 Evde kalmış insanlar, kısmetlerinin bağlandığına inanan insanlar, bahtlarının 
açılması için aşağıdaki yatırları ziyaret etmektedirler: 
  Arebe Mansuri 

Dilek Ağacı 
  Goşkar Baba 
  Kutbaba I 
  Şeyh Mustafa 
 

3.1.3 Çocuksuzluk 

 
  Bane Şexa 
  Faki Halit 
  Goşkar Baba 
  Halat Ziyareti 
  Kutbaba I 
  Molla Hasan 
  Şeyid-i Gola 
  Şeyid-i Keloşke 
  Seyyid Mümin 
  Şeyh Muhammed-i Lâl 

Şeyhmus 
Şeyhmus Efendi I 
Şeyh Mustafa 

  Şeyh Tar Efendi  
  Şeyitlik 
     
3.1.4 Ev Sahibi Olmak 

 
  Arebe Mansur 
 

3.1.5 Hayvan Hastalıkları 

 
  Molla Hasan 

Şeyh İbrahim Hazretleri 
  
3.1.6 Çocuğu Yaşamayanlar 

 
  Goşkar Baba 
  Şeyh Ayn-el Melik 
  Şeyh Tar Efendi 
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  Şeyhmus Efendi I 
 
3.1.7 Maddi Sıkıntısı Olanlar 

 
   Abdulvahap Gazi 
  Şeyh Badin 
  Şeyh Halil ve Şeyh Mustafa 
 
3.1.8. Askere Gidecekler 

 
  Kesik Baş 

Seyda Molla Halit 
 

3.1.9 Başka sebepler 

 
  Dilek Ağacı 
  Goşkar Baba 
  Gul Mustafa 
  Hacı Halil Türbesi 
  Halat Ziyareti 
  Hızır Çeşmesi I 
  Hızır Çeşmesi II 
  Molla Hasan 
  Muriya Teke 
  Müştak Baba 
  Seğ Safi 
  Sey Mümin 
  Sey Safi 
  Seyda Molla Halit 
  Seyda Mersal Efendi 
  Şeyh Badin 
  Şeyh Hamza 
  Şeyh Halil ve Şeyh Mustafa 
  Şeyh İbrahim Kevseri 
  Şeyh Muhammed-i Şorike 
  Şeyh Mezarı 
  Şeyh Muhammed 
  Şeyh Muhammed-i Lal 
  Şeyh Muhammed-i Şemdil 
  Şeyhmus 
  Şeyh Mustafa 
  Şeyh Yusuf-i Kadi 
  Şeyid-i Gola 
  Şeyid-i Kavak 
  Şeyid-i Keloşke 
  Şeyitlik 
  Şeyyitlik 
 



 66 

3.1.10 Hasmıyla problemi olan 

 
  Şeyh Şemdil 
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İKİNCİ BÖLÜM 
 

SÖZLÜ HALK ANLATILARI 
 

MENKIBE- MOTİF 
 

Çalışmamız sırasında 92 yatır tespit edildi. Bu yatırlardan beş tanesi çeşitli 
kaynaklardan alınarak, bunların sadece isimleri kullanıldı. Geriye kalan diğer yatırlar 
ise birebire tespit edildi ve kaynak kişilerden de bu yatırlar için anlatılan menkıbeler 
derlenerek kayda geçirildi. Bu bölümde Sözlü Gelenek Ürünleri / Sözlü Halk 
Ürünlerinin özellikleri, ortaya çıkış sebepler, Menkıbe ve Motif hakkında kısaca bilgi 
vermeye çalışacağız. 

 
I. SÖZLÜ GELENEK ÜRÜNLERİ 

 
Sözlü gelenek ürünlerinin araştırılması hangi bilim dalının çalışma sahasına 

giriyor ve bu tür ürünlerin toplum hayatında öneminin ne olduğunun öncelikle tespit 
edilmesi gerekiyor. Bu tür ürünlerle en çok ilgilenen bilim dalı Halk Bilimi / 
Folklor’dur. Folklor, en derli toplu anlamıyla sözlü geleneği, halk musikisini, halk 
temaşasını, halk gelenek ve inançları gibi tamamen fikri ve manevi unsurları, kısaca 
halkın manevi kültürünü araştıran bir bilimdir. Çalışma konumuz olan yatırlar da 
halk gelenek ve inançlarının temelini oluşturmaları bakımdan folklorun çalışma 
sahasına girer. Özkul Çobanoğlu “ Halkbilimi veya Folkloristik, en geniş anlamda 
tanımlanışıyla, insan davranışlarını ve geleneklerini çalışarak, objesi olan insanı daha 
iyi anlamaya ve onun hakkında daha derin bir bilgiye kavuşmak amacıyla 19. yüzyıl 
başlarında ortaya çıkan bir bağımsız bir bilim dalıdır” şeklinde tanımlamıştır.59 Sedat 
Veyis Örnek, “ Bir ülkenin, bir yöre halkının, bir etnik grubun yaşamının bütününü 
kapsayan ve temelinde o halkı oluşturan insanların ortak davranış kalıplarını, yaşama 
biçimini, belirli olaylar ve durumlar karşısındaki tavrını, çevresini ve dünyayı 
algılayışını açıklamada; geleneksel ve törensel yaşamı düzenleyen, zenginleştiren, 
renklendiren bir dizi beceriyi, beğeniyi, yaratıyı, töreyi, zamanımıza uzanan 
gelenekler, görenekler, âdetler zincirini saptamada, bu kültürün atardamarlarını 
yakalayarak bunlarda özgün ve çağdaş yaratmalar çıkarmada halkbiliminin rolü ve 
önemi birinci derecededir.”60, şeklindeki tespitleriyle Halkbiliminin ne denli büyük 
bir önem arz ettiğine işaret etmiştir. Folklor hem çalışılan malzemenin hem de bu 
malzemeyi çalışan bilim dalının adıdır. Sözlü gelenek eserlerinin sahip olması 
gereken bazı özellikler var. Bunlar: 

                                                
59 Özkul Çobanoğlu, Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, Ankara 
1999, s. 5. 
60 Sedat Veyis Örnek, Türk Halkbilimi, Ankara 1977, s.16. 
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Sözlü Olma Özelliği: Bu özellik, geniş anlamda folklorun bütün unsurları için 
geçerlidir. Bütün bu unsurlar, kişiler arasında “sözlü iletişim” ortamında geçerek, 
nesilden nesile aktarılır. Masallar, ölüm adetleri, türküler, destanlar, efsaneler vb. 
sözlü gelenek eserleri sözlü yatırılıp, bir sonraki nesle de sözlü bir biçimde 
aktarıldılar.  
 Geleneğe Bağlılık: Folklor ürünlerinin her türü bir geleneğe bağlıdır. 
Geleneğe bağlılık demek, donmuş ve dinamizmini kaybetmiş kalıplar demek 
değildir. Folklor ürünlerinden her birinin belli bir formu vardır. Buna rağmen 
geleneğe bağlı oluşu, ait olduğu toplumun ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda 
esneyebilme, karşılaşılan yeni değerlere uyum sağlayabilmedir. Nesiller değiştikçe, 
ihtiyaçlar farklılaştıkça onlar da değişirler. 
 Varyantlılık Özelliği: Folklor ürünlerinin dağılımı, yayılımı sözlü geçiş ve 
iletişimle olur. Bu ürünlerin icra edilişi sırasında, o ortamda bulunan ve bu ürünün 
daha sonraki taşıyıcıları olan bu insanların, durumları, yetenekleri, değer yargıları vb. 
durumlar bundan sonra icra edilecek bir folklor ürününün farklı biçimde tekrar 
edilmesine yol açar. Bu tekrarlar sırasında eski ürün, yeni unsurlar kazanabilir veya 
bazı özelliklerini de kaybedebilir. Her tekrarda yeniden yaratılır. Aynı kökten çıkıp, 
farklı bir ürünün icra edilmesi olayına varyantlılık özelliği denir. 
 Belli bir zaman ve mekân bağlamında ortaya çıkmış ve sonradan anonimleşen 
üslupla söylenen, söylenince çeşitlenen, hafızalarda canlı biçimde saklanan ve her 
kullanımda yenilenmesine rağmen özünü kaybetmeyen dinamik metin özellikleri 
bilim adamlarının dikkatini daha asırlar öncesi çekmiştir.61 
 Anonimlik Özelliği: Folklor ürünlerinin birçoğunun ilk yaratıcısının 
unutulmuş olmasını ifade eden bir terimdir. Bu ürünlerin kolektif yaratıldı anlamına 
gelmez. Zamanla ilk yaratıcısının unutulmuş olduğu ve daha sonra topluma mal 
olmuş, bu ürünler her icrada yeni bir şekil alarak veya kaybederek varlıklarını devam 
ettirirler. 
 Kalıplaşma Özelliği: Folklor ürünleri, türlerine, geleneklerine uygun biçimde 
kalıplar, anlatım ve kompozisyon öğeleri yaratırlar. Ürünleri kompozisyonunda 
sayısız varyantlar meydana gelse bile, değişmez özellikleri olan kendilerine mahsus 
Kalıpları korudukları sürece tanınırlar. 
 Senkretiklik Özelliği: Sözlü gelenek eserleri yazılırken değil, söylerken, sözlü 
şekilde meydana gelir ve sözlü olarak yaşamayı devam ettirir. Sözlü gelenek 
eserlerindeki bilgi, düşünce dinleyicilere sadece dil ile değil, müzik ve mimik 
aracılığıyla da iletilir. Bu eserlerde söz, müzik ve mimik yoğrulmuş, örtüşmüş, 
birleşmiş durumda bulunur. Sözlü gelenek eserlerinin bu özelliğine senkretizm 
denir.62 Sözlü gelenek ürünlerinin, yazınsal ( edebî / literary) eserlerden farklı olarak, 
malzemesinin sadece dile dayanmadığı; aksin sözlü gelenek metninin, dilin ötesinde 
ses, müzik, hareket ve mimik gibi önemli unsurları da bünyesinde bir bütünlük 
halinde bulundurularak meydana getirdiği bilinmektedir.63 

                                                
61 Süleyman Turduyeviç Kayıpov, Türk Halk Edebiyatı Ders Notları, Van 2001. 
62 Süleyman Turduyeviç Kayıpov, “ Sözlü Gelenekte ve Edebiyatta Metin Kavramı”, Uluslar arası 
Türk Dünyası Halk Edebiyatı Kurultayı Bildirileri ( 26- 28 Mayıs 2000, Bildirileri) içinde, (Hz.: 
İsmet Çetin- Ayşe Yücel), Ankara 2002, s. 459-465. 
63 Süleyman Turduyeviç Kayıpov, “Sözlü Gelenek Ürünlerinin Senkretizmi ( Derleme, Arşivleştirme 
ve Müzeleştirme Sorunları Üzerine)”, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Müzelenmesi, 
Sempozyum Bildirileri İçinde, ( Hz.: M. Öcal Oğuz- Tuba Saltık Özkan), Ankara 2004, s. 36-45. 
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Sözlü gelenek eserlerinin kayda geçirilmesi sırasında senkretik özellik çoğu 
zaman göz ardı edildi. Bir destanın veya bir masalın kayda geçirilmesi demek, bu 
ürünün harflerle ifade edilip yazılması demek değildir. Önemli olan bu ürünün icrası 
sırasında sözcüklerin yanı sıra müziğin ve mimiklerin de kaydedilmesidir. Birçok 
sözlü gelenek eseri de bu durum göz ardı edilerek, ürünler canlılıklarını yitirerek 
kaydedildiler. 
 Bütün bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere, bu tür anlatılar insanoğlunun 
ihtiyaç duyması sonucu ortay çıkmış olup günümüze kadar her ne kadar değişme 
uğramış olsalar da varlığını devam ettirdiğini görüyoruz. Başlangıçta tamamen sözlü 
olan bu anlatımlar-efsaneler, masallar, destanlar, menkıbeler…- günümüze 
ulaşıncaya kadar birçok değişime maruz kalmışlardır.  Sözlü yaratılmaları, sözlü 
gösterilmeleri ve son olarak da sözlü aktarılmış olmaları değişime uğramalarına 
sebep olan üç unsurun başında gelir. 
 En ilkel dönemlerden itibaren insan, içinde var olduğu çevre de dâhil olmak 
üzere, varlığın sırrını, oluşumun nedenini aramış, bu nedenle inanca bağlı olarak 
kutsalın ve büyünün temelleri atılmıştır. Doğayı tam olarak çözemeyen insanoğlu, 
doğaüstü güçlerden yararlanma yollarını aramış, onları yönlendirmeye çalışıp 
zorluklara çözüm aramıştır.   

İnsanların bu tür anlatımlara ihtiyaç duymasının sebebi, karşılaştıkları 
olaylara bir anlam verememeleri,  bunlardan korkmaları, hayret etmeleri, 
heyecanlanmaları karşısında kendilerince üretmiş oldukları bir çözüm veya bir 
varsayım olarak kabul edilebilir. Toplumun işleyişinde, en küçük parça bile bu 
işleyişin devamı için büyük bir öneme sahiptir. Her geleneğin, her kuralın, her 
değerin toplumdaki kuraların işleyişinde büyük bir katkısı vardır. Bunların, toplumun 
sahip olduğu değer yargılar üzerine inşa edilmiş oldukları unutulmamalıdır. Bunlar 
içinde yaratılmış oldukları toplumların ahlaki özelliklerini, değer yargılarını, 
inançlarını ve kısacası yaşama bakış açılarını ve yaşamı yorumlayışlarını ortaya 
koyar. “Bu bakımdan sözlü anlatım türleri olan mit, destan, masal, efsane ve 
menkıbelere toplumların yaşanmış ancak yazılmamış tarihleri gözüyle bakabiliriz. 
Bu tarih, tabiî ki, siyasi bir tarih değildir; kültür ve medeniyet tarihidir.” (Önay,2002: 
48). Sözlü gelenek ürünleri incelendikleri zaman bu gerçekler göz ardı edilmeden 
son derece ciddi bir yaklaşımla ele alınıp, bilinçli bir şekilde incelenmelidirler. 

 
II. MENKIBE 
 

 Din büyüklerinin veya tarihe geçmiş ünlü kimselerin yaşamları ve olağanüstü 
davranışlarıyla ilgili hikâye.64 

Sözlü geleneğin kısa anlatım türlerinden olan ve temelinde inanç unsuru 
bulunan efsanelerin tarihi ve dini şahsiyetlerin etrafında teşekkül edenlerine 
menkabe/menkıbe denmektedir. Menkıbe, genellikle, tarih sonrası geçmişte veya 
yakın geçmişte meydana gelen (olağanüstü olaylar içerse de) gerçek kişileri konu 
alan ve gerçek mekânlarda geçen, bu nedenle de anlatan ve dinleyen kişilerce 
inanılan ve geleneksel bir anlatım tarzıdır. Boratav, eskiden dinlik konulardaki 
efsanelere menkıbe dendiğini belirtir(Boratav, 2003: 121) ve tarihlik efsanelerin 
yazılı edebiyatta menkıbe adıyla anıldığına işaret eder. Ermiş kişilerin Müslüman-
Türk toplumlarındaki özellikleri, onların dinlik niteliklerden çok, olağanüstü güçlerle 

                                                
64 Türk Dili Kurumu Türkçe Sözlük, C. II, Ankara 1998, s. 1533. 
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alışılmışın dışında işler görmeleri olduğuna değinen Boratav, bu tür efsaneleri dinlik 
olarak değil, tarihlik efsaneler başlığı altında incelenmesinin daha uygun olacağını 
ifade eder(Boratav, 2003: 124-126).65 

Yıldırım ise menkıbeleri sözlü ortam kaynakları içinde anlatmalık dokumalar 
arasında sayar ve menkıbeyi efsaneden ayrı değerlendirir.66  

Efsane ile menkıbeyi aynı başlık altında değerlendiren Elçin, bunların 
masaldan ayrı eserler olduğunu söyler ve Türklerin hayatında şaman, alperen, 
peygamber, halife, padişah, şeyh, şeyhülislâm, asker vb. gibi otoriteler etrafında veya 
şehirler, saraylar, camiler, mezarlar, türbeler, adaklar… üzerine doğmuş masalların 
ve menkıbelerin bu mahsuller arasında yer aldıklarını belirtir.67 

Menkıbeler üzerine önemli çalışmaları bulunan A. Yaşar Ocak, bunların 
hayatını anlattıkları velîlerin etrafında cereyan eden tarihî olayları ve bu velîlerin 
ilişkide bulundukları çeşitli tarihî şahsiyetleri bazen öteki kaynaklarda 
rastlanmayacak cinsten bilgilerle anlattıklarını belirtir.68 

Menkıbe, genellikle efsane alt başlığı altında değerlendirilmiştir. Efsaneyle 
ortak yönü, olağanüstü olaylar içermesi, temelinde inanç unsurunun bulunması ve 
kısa anlatı olmasıdır. Ancak menkıbelerin önemli bir kısmının, gerçekten yaşanmış 
tarihî olaylardan kaynaklandığı ve anlatılan olayların belli bir tarihte ve coğrafî 
mekânda meydana geldiği göz önüne alındığında menkıbeyi, sözel ortamın bağımsız 
bir anlatı türü olarak ele almak gerekmektedir. 

Ahmet Yaşar Ocak, menkıbenin özelliklerini şöyle açıklar:   
“1. Kahramanları gerçek ve mukaddes kişilerdir.  

                                                
65 P. Naili Boratav, 100 Soruda Türk Edebiyatı, İstanbul 2003, s.121-126. 
66 Dursun Yıldırım, Türk Bitiği, Ankara 1998, s. 100. 
67 Şükrü Elçin, Halk Edebiyatına Giriş, Ankara 2000, s. 314. 
68 A. Yaşar Ocak, Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Menâkıbnâmeler, Ankara 1992, s. 66. 
 Ahmet Yaşar Ocak,“Bektaşî Menakıbnamelerinde İslâm Öncesi İnanç Motifleri” adlı eserinde, 
menkıbelerin tasavvuf düşüncesiyle birlikte ortaya çıktığını belirterek şunları der:“İslâm dünyasında 
IX. yüzyıldan itibaren tasavvuf cereyanının görülmeğe başladığı, XI. yüzyıldan beri de tarikatların 
teşekkül ettiği malumdur. Bu gelişmeye paralel olarak, bir velînin kerametlerini anlatan kısa hikâyeler 
demek olan menkıbeler yavaş yavaş ortaya çıkmıştır. Bunlar ilk önce tasavvufî tabakat kitaplarında ve 
evliya tezkirelerinde yer almıştır. Muhtemelen XIII. yüzyıldan başlayarak, tek bir velî hakkındaki 
menkıbeleri toplayan ve kendilerine Menakıb, Menakıbnâme veya bazan da Vilâyetname denilen 
müstakil eserler doğmuş, arapça, farsça veya türkçe gibi çeşitli dillerde yazılıp İslâm aleminin her 
tarafında okunur olmuşlardır.”Yine aynı araştırmacı, “Kültür Tarihi Kaynağı Olarak 
Menakıbnameler” adlı eserinde. “Tasavvufta Menkabe ve Keramet Kavramı” başlığı altında şu 

bilgileri verir:“Arapça nekabe (  ) (isabet etmek, bir şeyden bahiste bulunmak yahut haber 

vermek)kökünden türeyen menkabe (çoğulu menakıb  ), sözlükte, “öğünülecek güzel iş, 
hareket ve davranış” manalarına gelmektedir. Terim, çoğul şekliyle ve bu manasında ilk defa IX. 
yüzyıldan beri kaleme alınmaya ve derlenmeye başlayan hadis külliyatlarında, Hz.Peygamberin 
ashabının meziyet ve faziletleri için kullanılmış görünmektedir. Bundan başka, tarihî şahsiyetlerin 
tercemeihalleri, bazı zümrelerin övgüye değer işleri için de kullanılmış olduğu anlaşılıyor. Hatta bazı 
mukaddes şehirlerin tasvirlerinden ibaret yazılara da menakıb denildiği görülmektedir. Fakat burada 
asıl üzerinde durulacak olan menkabe kavramı, tasavvuf cereyanı ile birlikte ortaya çıkıp yayılan 
kavramdır. Menkabe yahut menakıb, tasavvuf tarihinde, sufilerin izhar ettikleri harikulâde olaylar 
demek olan kerametleri nakleden küçük hikâyeler manasında tahminen IX. yüzyıldan itibaren 
kullanılmaya başlanmıştır. Pek yaygın olmamakla beraber bu sebeple, keramet kelimesinin çoğulu 

olan keramat (  ) da menkabe veya menakıb yerine kullanılmıştır. Şu halde menkabelerin 
esasını kerametler teşkil etmektedir.(bkz. Arif Ay, “Efsane-Menkıbe Üzerine Bir Karşılaştırma 
Denemesi”, www.balikesir.edu.tr) 
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2. Olayların belirli yeri ve zamanı vardır.  
3. Sırf eğlenmek, bir eşyanın yahut tabiat olayının izahını yapmak için 

uydurulmuş değildir. Gerçek olduklarına inanılır.  
4.Yarı mukaddestirler ve bir doğma gibi kendilerini kabul ettirirler.  
5. Konu edindikleri velî hayatta iken de, öldükten sonra da meydana 

gelebilirler.  
6.Biçim olarak son derece kısa ve sade bir anlatım tarzına sahiptirler.”( 

Ocak1997:33) 
 BiLge Seyyidoğlu da “Tezkiretü’l-Evliyaların yanında Tanrı’ya yakın olarak 

kabul edilen Veli’lerin etrafında teşekkül etmiş olan efsaneleri toplayan eserlere 
“menakıbname” diyoruz.”69,şeklinde yorumluyor. 

Masal, mitos, efsane türleri gibi menkıbeler de olağanüstü olayları konu 
edinmiştir. Bütün sözlü gelenek ürünlerinde olduğu gibi bunlar da başlangıçta ferdi 
ürünler olmasına rağmen, zamanla ilk söyleyeninin unutulmuş olmasıyla anonim bir 
hüviyet kazanırlar. Çeşitli varyantlarla da günümüze kadar anlatılagelmişlerdir. 
Menkıbelerin konusu gerçek kişilerdir. İşte bu noktadan itibaren masaldan ve 
efsaneden ayrılır. Bu gerçek kişilerin yaşadıkları zaman ve mekân da bellidir. 
Menkıbelerde anlatılan olaylar, geçmiş tarihte yaşamış kişiler ve bu kişilerin 
hayatları çevresinde meydana gelen olaylar olup, tarihi bir gerçekliğe dayanması 
bakımından diğer türlerden ayrılır. Oysa masal ve efsanelerde, zaman ve mekân 
belirsizdir. Ya da simgesel bir yer veya zamandır. Menkıbelere kutsallık izafe edilir 
ve buna inanılır. Onu, masal ve efsaneden ayıran en önemli fark budur. Ayrıca, 
menkıbeler, biçim yönünden de öteki türlerden kısa olup genellikle tek bir keramet 
olayı anlatılır. Bu tür, üslûp ve edebî kaygıdan da uzaktır. 

Menkıbede bu olağanüstülük, keramete dönüşüyor ve bu türü inandırıcı kılan 
da, velilerin keramet göstermeleridir. 

Dünyanın neresinde ve hangi devirde olursa olsun, halk muhayyilesi hiç bir 
zaman, kendine ulaşan bir dinin resmî çerçevesi ile yetinmemiştir. Bu sebeple de, 
daima bir takım insanüstü kuvvetlerin varlığına inanma eğilimi içinde olmuştur. 
Böylece teşekkül eden menkabeler, giderek bütün İslâm dünyasında çoğalıp 
zenginleşmeye başladı. Halk hafızasında çeşitli sebeplerle derin izler bırakan velîler 
etrafında oluşan bu menkıbeler, yüzyıllar içinde genişledikçe genişledi. O velîlerin 
gerçek hayatları, tarihî simaları unutularak her birinin çevresinde bu menkıbe 
halkalarından oluşan kılıflar örüldü. 

Menkıbelerin oluşumunu dinî kaynaklara dayandıran Ahmet Yaşar Ocak, 
İslâm âleminde ve Türklerde Evliya Menakabelerinin ortaya çıkışını şöyle anlatır:  

(…)Kur’an-ı Kerim’de geçen peygamberler, Hz. Muhammed ve 
çevresindekiler hakkında rivayet edilen harikulade olaylar sebebiyle, keramet 
telâkkisi halk arasında çok çabuk ve kolay yayıldı. Hatta bununla da kalmayıp, iyice 
popüler bir mahiyet kazanarak tasavvufun resmî telâkkisinden apayrı bir kılığa 
büründü. Bunda İslâmiyetten önce Arap toplumunda mevcut eski devirlere ait efsane 
ve mitlerin, yahudi ve hırıstiyan kaynaklı menkabelerin önemli ölçüde rolü oldu. 
Bunları halk arasında anlatanlara kussas (kıssa anlatıcılar) denmekte olup ilk defa 
üçüncü halife Hz.Osman zamanında ortaya çıktıkları biliniyor. Kıssaların Emevi 
devrinde daha da arttıkları görülüyor. Bunların anlattıkları efsaneler, tefsir ve tarih 
kitaplarına kadar girdiği gibi, tasavvufun yayıldığı halk muhitlerinde de IX. 

                                                
69 Bilge Seyyidoğlu, Erzurum Efsaneleri, İstanbul, 1997, s.13. 
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yüzyıldan itibaren, belki de daha önceleri evliya menkıbeleri haline dönüştü. Bu 
durum, dinî esaslara aykırı olmamasına dikkat edilerek, tasavvuf kaynaklarında 
nakledilen velî kerametlerine, benzeri folklor kaynaklarından beslenmek suretiyle 
yeni kerametlerin eklenmesi sonucunu doğurdu.(Ocak1997: 30)  

Sonuç olarak, sözlü gelenek ürünlerinden biri olan menkıbeler de tıpkı 
efsaneler, masallar vb. ürünler gibi, geçmişle günümüz arasında insanın ve 
oluşturduğu kültürel yapının anlaşılmasına katkı sağlayacak anlatılardan biridir. 
Çalışma sırasında 95 menkıbe tespit edildi. Daha sonra bu menkıbelerin motifleri de 
tespit edilerek epizotları çıkartıldı. 

 
III. MOTİF 
 

Motif, kültür ve edebiyat çalışmaları başta olmak üzere birçok alanda- 
edebiyatta, el sanatlarında, müzikte, resimde vb. alanlarda- kullanılan bir terimdir.  
Her alanın kendine göre bir motif tarifi olmasına rağmen, ortak olan hepsinde de bir 
motifin var olmasıdır. Bu terim Halk Bilimi alanında ise oldukça büyük bir önem 
taşır. Motifin tanımı ve tasnifi ile ilgili yapılan en iyi çalışma S. Thomson’un yapmış 
olduğu çalışmadır.    
   S. Thompson motifi "The Folktale" adlı eserinde şu şekilde açıklar; "Motif bir 
masaldaki en küçük unsur olup, bu unsur gelenekte sürekli bir var oluş gücüne 
sahiptir. Bu güce sahip olabilmek için bu unsur görülmemiş ve çarpıcı bir özelliğe 
sahip olmak zorundadır." Bu tariften sonra Thompson motiflerin şu üç guruptan 
birinde yer aldıklarını söyler. Birinci gurupta yer alanlar; "tanrılar, olağanüstü 
hayvanlar, cadılar, devler ve periler gibi şahane yaratıklar ve hatta gözde olan en 
küçük çocuk veya hain üvey anne gibi gelenek tarafından bilinen insan karakterlerini 
de içine alan masalların aktörleridir. İkinci gurupta ise bir hareketin arkasındaki 
büyülü objeler, olağanüstü görenekler, acayip inanmalar ve benzeri gibi unsurlar. 
Üçüncü gurupta ise; tek tek olaylar yer alır."70 Stith Thompson bu tarifi ve motifin 
kullanımının veya tiple motif arasındaki ayrımın ne olduğu konusuna ise "Standart 
Dictionary of Folklore, Mythology and Legend" adlı sözlükte yer vererek şunları 
söyler; "Anlatmaya ait motifler bazen çok basit kavramlardan oluşup, geleneksel 
anlatmalarda devamlı şekilde yer alırlar. Bunlar periler, cadılar, devler, ejderhalar, 
hain üvey anneler, konuşan hayvanlar vb. gibi görülmemiş yaratıklar olabilir. 
Motifler şahane dünyaları içine alırlar ki orada büyü her zaman güçlüdür. Büyü ise 
görülmemiş fiziki meydana gelişler ve oluşlardır. Bir motif özü itibariyle kısa ve 
basit bir anlatma da olabilir. Motif, seyirci halindeki dinleyiciye yeteri kadar çarpıcı 
gelen veya onları cezp edecek kadar şaşırtıcı olan bir oluşumdur."71  

Bazı araştırmacılar, bir unsurun motif kabul edilebilmesinin, birden fazla 
yerde kullanılmasına bağlı olduğunu, yoksa motif sayılamayacağını savunurlar. 
Ancak, halk edebiyatında yalnız bir masal veya efsanede geçen ve motif olduğundan 
şüphe edemeyeceğimiz örnekler vardır. Birden fazla yerde kullanılan bir motifin ilk 
defa nerede ve hangi metinde kullanıldığını tespit etmek güçtür. Öyle motifler vardır 

                                                
70 Milli Folklor, “Balıkesir Üniv. Fen-Ed. Fak. tarafından 01-02 Haziran 1998 tarihleri arasında 
düzenlenen "1. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu"nda sunulan bildirimin metnidir.” 1998, 
S.39, s.25-34 
71M.Öcal Oğuz (Editör), Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, “Stith Thoms ve Halk Edebiyatında Motif 
İndeksi”, Ankara 2007, s. 74. 
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ki, birbiriyle münasebeti olmayan farklı coğrafyalarda görülebilirler.72 Bir unsurun 
motif kabul edilebilmesinin, birden fazla yerde kullanılmasına bağlı olduğunu, yoksa 
motif sayılamayacağı tezi, toplumlardaki kültürel yapıyı yok saymak anlamına gelir. 
Farklı değerlere sahip olan insanların, yaratmış olduğu eserlerdeki motiflerin de 
doğal olarak farklılık gösterebileceği unutulmamalıdır. Bunun yok sayılıp, 
yeryüzünde yaşayan insanların yaratmış olduğu eserlerin belli kalıplar içinde 
sınıflandırılması, eksik araştırmalara sebep olur. Bunun yanı sıra “tarihi tipoloji” 
kavramıyla açıklanan ve birbirleriyle bağları bulunmayan toplumlarda kullanılan 
ortak motiflerin de varlığı inkâr edilemez. R.Rosiere’nin, efsanelerin teşekkülü ile 
ilgili ileri sürdüğü üç kaideden biri olan Menşelerle İlgili Kaide’deki “ Aynı aklî 
kapasiteye sahip olan bütün milletlerde muhayyile aynı şekilde tezahür eder.” 
Açıklaması, motiflerin farklı coğrafyalar ve farklı kültürlerde görülmesinin izahı 
olabilir.73    

 
1. Menkıbelerde Motif 
 
 Bu bölümde A.Yaşar Ocak’ın, “Türk Halk İnançları ve Evliya Menkıbeleri” 
adlı eserinden hareketle,  Türk Menkıbelerinde kullanılan motifler ve çıkmış 
oldukları kaynaklar üzerinde durulacak A.Yaşar Ocak’a göre bunlar başlıca dört 
kaynaktan çıkmıştır: 

1. İslam öncesi eski Türk inançlarına bağlı olan ve İslami devrede de 
devam eden motifler 

2. İslami inançlara bağlı olarak Kur’an ve hadislerden kaynaklanan 
motifler 

3. Kitâb-ı Mukaddes (Tevrat- İncil) kaynaklı motifler 
4. Mitlerde ve halk geleneklerinde geçen motifler 

 
2.A. Yaşar Ocak’ın Motif Tasnifi: 
 

I. İslâm Öncesi Eski Türk İnançlarına Bağlı Olan ve İslâmî Devrede de 
Devam Eden Motifler: 
1. Dağ ve tepe kültü 
2. Taş ve kaya kültü 
3. Ağaç kültü  
4. Sihir ve büyü 
5. Hayvanları iyileştirme 
6. Gaipten ve gelecekten haber verme 
7. Tanrının insan gibi görünmesi 
8. Tabiat kuvvetlerine hâkimiyet 
9. Ateşe hükmetme 
10. Kemiklerden dirilme 
11. Tahta kılıçla savaşma 
12. Tenasüh inancı 
13. Hulûl inancı 
14. Don değiştirme 
15. Ejderha ile mücadele 

                                                
72 Yılmaz Önay, Van’da Yatırlar ve Yatırlarla İlgili Anlatılan Menkıbeler, Van 2002, s. 50.  
73 Saim Sakaoğlu, Efsane Araştırmaları, Konya 1992, s. 11. 
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16. Havada uçma 
17. Dört unsur inancı 
18. Ateş kültü 

 
II. İslâmi İnançlara Bağlı Olarak Kur’an-ı Kerim ve Hadislerden 

Kaynaklanan 
 Motifler: 
 1. Ölü diriltme 

2. Irmak ve denizi yarma 
3. Hayvanları konuşturma 
4. Asayı ejderha yapma 
5. Gaybı bilme 
6. Geleceği haber verme 
7. Halka felaket musallat etme 
8. Taştan ve yerden su çıkarma 
9. Kemiklerden diriltme 
10. Bedduânın tutması 
11. Ateşte yanmama 
12. Cansız varlıkları canlandırma 
13. Hastalık ve vücut ağrılarını giderme 
14. Tabiat kuvvetlerine hükmetme 
15. Yoktan yiyecek içecek çıkarma 
16. Ölmeden göğe çekilme 
17. Az yiyecekle çok kişi doyurma 

 
III. Kitâb-ı Mukaddes ( Tevrat- İncil) Kaynaklı Motifler 

1. Ölü diriltme (Tevrat) 
2. Irmak ve denizi yarma ( Tevrat) 
3. Deniz üstünde yürüme ( İncil) 
4. Asayı ejderha yapma (Tevrat ) 
5. Suyu kana çevirme ( Tevrat) 
6. Vahşi ve yabani hayvanlarla dostluk kurma ( İncil) 
7. Halka felaket musallat etme (Tevrat) 
8. Taştan su çıkarma ( Tevrat) 
9. Yerden su çıkarma (Tevrat) 
10. Bereket getirme (Tevrat) 
11. Bedduânın tutması (Tevrat) 
12. Kısır kadınları çocuk sahibi yapma (Tevrat) 
13. Ejderha ile mücadele etme( Tevrat) 
14. Hastalıkları iyileştirme ( İncil) 
15. Vücut arızalarını giderme ( İncil) 
16. Tabiat kuvvetlerine hükmetme ( İncil) 
17. Az yiyecekle çok kişi doyurma ( İncil) 
18. Ölmeden göğe çekilme (İncil) 
19. Yoktan yiyecek ve içecek çıkarma (İncil) 

 
 III. Muhtelif Destan, Mit ve Halk Geleneklerinde Geçen Motifler 

1. Hayvan donuna girme 
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2. Bedduânın tutması 
3. Cansız varlıkları konuşturma 
4. Hayvanları konuşturma 
5. Peygamber tarafında irşat edilme 
6. Doğum esnasında fevkalade durumlar 
7. Eşyaya biçim değiştirme 
8. Hasımları ölümle cezalandırma 
9. Hızır’la görüşme 
10. Ölmeden göğe çekilme 
11. Öleceğini bilme 
12. Öldükten sonra keramet gösterme 
13. Tabiat kuvvetlerine hükmetme 
14. Ölüyü diriltme 
15. Mekânı aşma 
16. Hayvanları itaate alma 
17. Ejderha ile mücadele 
18. Ateşte yanmama 
19. Taşta ve yerden su çıkarma 
20. Su üstünde yürüme 
21. Taş kesilme şeklinde bir tasnife tabi tutmuştur.74 

 Çalışmalarımız sırasında Ocak’ın yukarıda yapmış olduğu motif tasnifi ile 
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Önay’ın Van’da Yatırlar ve Yatırlara Bağlı Olarak Anlatılan 
Menkıbeler adlı çalışması örnek alınarak Muş’taki yatırlar ve yatırlarla ilgili anlatılan 
menkıbeler karşılaştırılarak benzerlikler ve farklılıklar üzerinde duruldu. “Tanrının 
insan gibi görünmesi, kemiklerden dirilme ve ölmeden göğe çekilme” motiflerine 
hiçbir şekilde rastlanmadı. “Bedduanın tutması” motifi ise değişik şekillerde 
karşımıza çıkmaktadır. Birincisi, “Hasmına beddua etme” bu motifte karşılaştığı 
haksızlığı içine sindiremeyen kişi hasmına beddua eder ve hasmının iflah olmadığını 
görüyoruz. İkinci bir beddua şekli ise, hasmı olmadığı halde sırf kendisini 
dinlemediği için beddua etme biçimidir. Şeyh Curûh’un annesi oğlunun kendisini 
yalnız bırakıp gitmesini istemez; fakat Şeyh Curûh annesini dinlemeyip gider. Bunun 
üzerine annesi oğluna beddua eder ve Şeyh Curûh bir iftiraya uğrar ve iftiradan son 
anda göstermiş olduğu kerametle kurtulur. Burada Şeyh Curûh, annesinin hasmı 
değildir. Son olarak, hiç beddua etmediği halde kendisine zarar veren kişinin Tanrı 
tarafından belaya uğraması durumu da söz konusudur. Seyyid Mümin, musahibini 
bağlayan adama beddua etmediği halde, adam ve ailesinin başına o bölgede hiç 
rastlanılmamış olan cüzam hastalığı musallat olur; oysaki Seyyid Mümim hiçbir 
şekilde beddua etmemiştir. Bu kişi Tanrı tarafından cezalandırılmıştır. Aynı şekilde 
Seyyid Nesimi, kendisini hakir gören kaymakama beddua etmediği halde 
kaymakamın evi yanar. Bazen hasmına beddua etme, bazen canı acıdı için en 
yakınına beddua etme ve bazen de beddua etmediği halde karşı taraftakilerin 
cezalandırıldığını görüyoruz. Bunlar çalışmalarımız sırasında karşılaşılan farlılıklar. 
 

                                                
74 A.Yaşar Ocak, Türk Halk İnançlarında ve Edebiyatında Evliyâ Menkıbeleri, Ankara 1984, s. 
70-112. 
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IV.EFSANE 
 

Sözlü gelenek ürünlerinden biri olan efsaneler, geçmişle günümüz arasında 
kültürel aktarımı sağlayan, insanın ve onun oluşturduğu kültürel yapının 
anlaşılmasına katkıda bulunan alanlardan biridir. Gerçek ve hayali varlıklara, yer ve 
olaylara olağanüstü özellikler atfederek oluşturulan, anlatıların gerçek olduğuna 
ilişkin inançla birlikte kişinin bireysel- toplumsal yaşamını yönlendiren, söyleyeni 
belli olmayan sözlü gelenek ürünlerinden biridir. 

“İnsanoğlunun tarih sahnesinde göründüğü ilk devirlerden itibaren ayrı 
coğrafya, muhit veya kavimler arasında doğup gelişen; zamanla inanç, adet, anane ve 
merasimlerin teşekkülünde az çok rolü olan bir çeşit masallar vardır. Sözlü gelenekte 
yaşayan bu anonim masallara dilimizde Arapça:“Ustûre” (cem’i: esâtîr); 
Farsça:“Fesâne, efsâne”; Yunanca:“Mitos, mit” kelimeleri ad olarak verilmiştir. 
Bugün masal sayılan mahsullerden ayrı olarak düşündüğümüz cemiyetin ortak malı 
bu eserler, sonraları yeni din, kültür ve ekonomi şartlarının ve alışverişinin 
hazırladığı muhit içinde az-çok tarihî gerçeklerle beslenerek yazılı kaynaklara geçen 
efsane ve menkabelere örnek(model) olmuşlardır. Türklerin hayatında şaman, 
alperen, peygamber, halife, padişah, şeyh, şeyhülislam, asker vb. gibi otoriterler 
etrafında veya şehirler, saraylar, camiler, mezarlar, türbeler, adaklar... üzerine 
doğmuş masallar ve menkıbeler bu mahsuller arasında yer alırlar.”75 

Prof. Dr. Saim Sakaoğlu efsaneyi masaldan ayıran özellikleri şöyle 
belirtir:“Efsanelerin hemen hepsinde ortak bir hususiyet olarak, insanların 
doğruluktan ayrılmamaya davet edildiğini görürüz. Yalan söyleyenler, tartıda hile 
yapanlar, emanete ihanet edenler, doğru söze kulak asmayanlar, kendini beğenmişler 
ve daha başkaları, efsanelerde ya cezalandırılırlar veya uygun bir şekilde ikaz 
edilirler. Gözlerini mal hırsı bürüyen pek çok insan, efsanelerin büyülü havasında 
iyilik yapmayı, doğru yola girmeyi kolaylıkla öğreniverir. 

Aslında, efsanelerin en mühim vasfı olan inandırabilme, ikna edebilme 
hususiyeti, bizleri hudutları çizili bir dünyada yaşamaya zorlar. Zaten efsanelerde yer 
alan hadiselere inanmayan, inanmak istemeyen kimseler için bu tür anlatmalar hiç bir 
şey ifade etmezler. Masalla efsane arasında görülen en mühim fark da budur. Masal 
dinleyicisi, onun hakikatte cereyan etmediğini bilir, ona göre dinler. Ama efsaneler 
için böyle bir şey söz konusu değildir. Onun dinleyicileri, içindeki hadiselerin 
mutlaka cereyan ettiğini kabul ederler.  

Bu noktayı biraz daha açmak gerekirse şöyle diyebiliriz: Efsane bir zamana, 
zemine ve şahsa bağlıdır. Masalda ise bunu bulamayız. Onlar ‘evvel zaman içinde’ 
vuku bulan hadiseleri anlatır.”76  

Efsaneyi daha belirgin tanımlayabilmemiz için, batı dillerindeki karşılığına da 
bakmamız gerekir.  

Efsane, batı dillerine aynı Latince kökten“legendus” sözcüğünden gelmiştir. 
İngilizce’de “legend”, Fransızca’da “legende”, Almanca’da “legende” ayrıca “sage”, 
İtalyanca’da “leggenda”, İspanyolca’da “leyenda”, Yunanca’da “mitos-mit” 
sözcükleri, efsane karşılığı olarak kullanılır.  

Almanca sözcüklerden bazılarında, efsane şöyle tanımlanır:   
Sage: Tarihi ve mitolojik konulu anlatımların, ağızdan ağıza sözlü olarak 

aktarılmasıdır.  
                                                
75  Şükrü Elçin, Halk Edebiyatına Giriş, Ankara, 2000, s.314.  
76 Saim Sakaoğlu, 101 Anadolu Efsanesi, Ankara, 1989, s.5.  
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Legenda: Dini konular ve dindar insanlar üzerine anlatılan, kutsal 
efsanelerdir. Çoğunlukla, üzerinden çok uzun zaman geçmiş, kanıtlanması mümkün 
olmayan, asıl gerçeğin çarptırılmış ve çeşitli fantezilerle süslü, inanılması güç tarihi 
olayları konu alır.  

İngilizce sözlükte efsane, çok eski zamanlardan kalma hikâyeler, mitlerin 
modernleşmiş ve romantik bir hal almış şekli, efsanevi şöhret kazanmış insanlar 
üzerine söylenmiş hikâyeler olarak tanımlanıyor.  

Mitoloji sözlüğünde ise, efsane dini merasimlerde yahut dini yemeklerde 
okunan şey anlamına gelmektedir. Bunlar daha çok azizlerin hayatına ait şeylerdir. 
Bu hikâyelerin konusu, bir şahıs olabileceği gibi, bir yer veya bir olay da olabilir.77  

Bilge Seyyidoğlu ise, Erzurum Efsaneleri adlı eserinde,“Efsaneler tarihi 
devirler içinde teşekkül etmişlerdir. Konusu bir olay, tarihi veya dinî bir şahsiyet 
yahut bir yer olabilir. Tarihi devirler içinde teşekkül ettikleri için efsaneler mitlerden 
bu konuda ayrılırlar. Mitlerde78 zaman başlangıç zamanıdır. Mitlerin kahramanları 
tanrılar ve yarı tanrılardır. Efsanelerde (legend) kahramanların olağanüstü güçleri 
vardır; fakat tanrı veya yarı tanrı değillerdir. Mitolojiler ilkel dönemlerin ve ilkel 
kültürlerin mahsulleri oldukları halde efsaneler günümüzde oluşabilir ve tarih 
sahnesine çıkabilirler.”79 
  Ferit Develioğlu da, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat’inde efsaneyi:1-
Asılsız hikâye, masal, boş söz, saçma-sapan lakırdı. 2-Dillere düşmüş, meşhur olmuş 
hadisedir.80  

Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı adlı 
eserinde,“Efsanenin başlıca niteliği, inanış konusu olmasıdır. Onun anlattığı şeyler 
doğru, gerçekten olmuş diye kabul edilir. (...)Efsane, kendisine özgü bir üslûbu, 
kalıplaşmış kuralları, biçimleri olmayan, düz konuşma dili ile bildirilen, bir anlatım 
türüdür.”81 

Türk Dili Kurumu Türkçe Sözlük’ünde efsane maddesi şöyle: “Eski 
çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayali 
hikâye, söylence. Gerçeğe dayanmayan, asılsız söz, hikâye vb.(TDK, 1998: 674). 

Efsaneler konularına göre başlıca dört ana gruba ayrılır. 
 
- Teogani: Tanrıların oluşumu/ nereden geldikleri ile ilgili efsaneler 
 
- Kozmogani: Evrenin oluşumu ile ilgili efsaneler 
 
- Antropogani: İnsanın yaratılışı/ türeyişi ile ilgili efsaneler 
 
- Eskatoloji: İnsanın ve dünyanın geleceği ile ilgili efsaneler 

 

                                                
77 Arif Ay, Efsane- Menkıbe Üzerine Bir Karşılaştırma Denemesi, http: // www.inancsozlugu.com. 09. 
10. 2008. 
78 Mit: Geleneksel olarak yayılan veya toplumun hayal gücü etkisiyle biçim değiştiren, tanrı, tanrıça, 
evrenin doğuşu ile ilgili hayalî, alegorik bir anlatımı olan halk hikâyesi, mitos. 
79 Bilge Seyyidoğlu, Erzurum Efsaneleri, İstanbul, 1997, s.13.  
80Ferit Develioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara 2000, s.245.   
81 Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, İstanbul, 1969, s.106.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

MUŞ’TAKİ YATIRLARA BAĞLI OLARAK ANLATILAN MENKIBELER 
 

 Muş’ta anlatılan menkıbeler incelenerek bu bölümde, şu hususlar üzerinde 
durulacak: Birinci kısımda, kaynak kişilerin adı, soyadı, doğum yeri, eğitim durumu, 
anlattığı menkıbeler ve anlatmış olduğu menkıbeleri kimdem dinlediği üzerinde 
duruldu. İkinci kısımda ise menkıbe metinlerinin ana motifi bulunarak epizotları 
çıkartıldı. Üçüncü kısımda ise menkıbelerde kullanılan motifler bir tasnife tabi 
tutuldu. Kaynak kişilere ait bilgiler aşağıdaki sorulara göre verildi. Sorular her 
kaynak kişi için tekrar tekrar sorulmayıp daha önce verilen numaralara göre 
cevaplandırıldılar. Bütün kaynak kişiler için aynı numaralar kullanıldı. 

1. Kaynak kişiler 
2. Menkıbe metinlerinin epizotları ve ana motifleri 
3. Menkıbelerde kullanılan motiflerin tasnifi 
Kaynak kişilere ait bilgiler aşağıdaki sorular göre verilmiştir. 
1. Soyadı, adı: 
2. Doğum Yeri 
3. Eğitim Durumu, Mesleği 
4. Anlattığı Menkıbeler 
5. Anlattığı Menkıbeleri Kimden Dinlediği 
1. 

1. ÖZTÜRK, Abdülbari 
2. Konakkuran / Malazgirt 
3. İlkokul mezunu, çiftçi 
4.  a.Şeyh Bahaddin / Şeyh Badin 
  b. Şeyh Mezarı  
 5. Büyüklerinden 

2. 
1. DEMİR, Atilla 
2. Malazgirt 
3. Lise, Gazeteci 
4. Şeyh Mus 
5. Babasından 

 3. 
  1. EREN, Zülfinaz 
  2. Ünaldı / Varto 
  3. Okuma- yazma bilmiyor, Ev Hanımı 
  4. a. Habip Baba 
   b. Seyyid-i Diyar 
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  5. Annesinden 
 4. 1. YAZICI, Burhan 
  2. Hasköy 
  3. İlkokul, Çiftçi 
  4. Şey Mus Efendi 
  5. Köylülerden 
  

5. 
  1. YAZICI, Eyüp 
  2. ………………. 
  3. İlkokul, Serbest Meslek 
  4. Şeyh Mus Efendi 

5. Babasından  
 6. 
  1. KONAKÇI, Ramazan 
  2. Korkut 
  3. İlkokul, Çiftçi 
  4. a. Hacı Halil 
   b. Şeyitlik 
  5. Köylülerden 
 7. 
  1. UÇKUN, Mezher 
  2. Tanköy / Korkut 
  3. İlkokul, Serbest 
  4. Feki Muhammed 
  5. Dedesinden 
 8. 
  1. UYANIK, M. Veli 
  2. …………………. 
  3. İlkokul, Çiftçi 
  4. Şeyh Yusuf- i Kadi 
  5. Babasından 
 9. 
  1. KÖPRÜ, Naze 
  2. Eralanı / Kızılağaç 
  3. Okuma- yazma bilmiyor, Ev Hanımı 
  4. Mele Hasan 

5. Köylülerden  
 10. 
  1. ÇİĞDEM, Nazım 
  2. ………………. 
  3. İlkokul, Çiftçi 
  4. Şeyh Ali Ose 
  5. Dedesinden 
 11.  
  1. SAĞMUR, Muzaffer 
  2. Yörecik / Kızılağaç 
  3. Ortaokul, Orman İşçisi  
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  4. a. Şeyh Muhammed 
   b. Şeyh Sale 
   c. Şeyh Mustafa 
   ç. Şeyh Hasan 
  5. Büyüklerinden 
 12. 
  1. YOLU, Ayhan 
  2. Ahkan / Kızılağaç 
  3. İlkokul, Çiftçi 
  4. Şeyh Muhammed-i Şorik 
  5. Köylülerden 
 13. 
  1. GÜLER, Ali 
  2. Güdümlü / Kızılağaç 
  3. İlkokul, Çiftçi 
  4. Şeyh Mustafa 
  5. Köylülerden 
 14. 
  1. YETKİNER, Adile 
  2. Varto 
  3. - Okuma yazma bilmiyor, Ev Hanımı 
  4. a. Seyda Mele Halit 
   b. Seyda Mersal Efendi 
  5. Kendi tanık olmuş 
 15. 
  1. AKTAŞ, Ercan 
  2. …………………. 

3 Lise, Sanayi Odası Başkanı 
  4. a. Şeyh Mus Efendi 
   b. Dilek Ağacı 
  5. Büyüklerinden 
 16. 
  1. ATAÇ, Mahmut 
  2. Karameşe / Varto 
  3.  Okuma- yazma bilmiyor, Çiftçi 
  4. a. Oda Şeyidi 
   b. Şehitlik 
  5. Köylülerden 
 17. 
  1. KARASU, Abdullah 
  2. Gölköy / Yaygın 
  3. İlkokul, Çiftçi 
  4. Şeyh Hüseyin 
  5. Köylülerden 
  

18. 
  1. İLBAŞ, Tahsin 
  2. Halat / Ulukaya / Yaygın 
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  3. Ortaokul, Çiftçi 
  4. a. Halat Ziyareti 
   b. Feki Halit 
  5. Büyüklerinden 
 19. 
  1. ÖNDEŞ, Baba 
  2. Alabalık / Varto 
  3. Okuma yazma bilmiyor, İşçi Emeklisi 
  4. a. Hızır Çeşmesi 
  5. Kendi tanık olmuş 
 20. 
  1. ÖNDEŞ, Zerdile 
  2. ………………. 
  3.  Okuma yazma bilmiyor, Ev Hanımı 
  4. a. Muriya Teke 
   b. Arebe Mansur 
  5. Kendi tanık olmuş 
 
 21. 
  1. YALÇINKAYA, Sefer 
  2. Onpınar / Varto 
  3.  Okuma yazma bilmiyor, Orman İşletmesinden Emekli 
  4. a. Seğsafi 
   b. Velo Jeng 
   c. Seysüleyman / Seyyit Süleyman 
   ç. Şeyid- i Ciran 
   d. Şeyido Derg 
   e. Sey Hesen 
   f. Seyyit Nesimi 
  5. Köylülerden 
 22. 
  1. FIRAT, Ayten 
  2. Beşikkaya / Varto 
  3. Okuma yazma bilmiyor, Ev Hanımı 
  4. a. Çelkani 
   b. Hızır Çeşmesi 
   c. Şeyid- i Kavak 
   ç. Şeyid-i Gola 
   d. Goşkar Baba 
  5. Kendi tanık olmuş 
 23. 
  1. BAYRAK, Abdülselam 
  2. Hasanpaşa / Malazgirt 
  3. İlkokul, Muhtar 
  4. Şeyh A. Aziz 
  5. Köylülerden 
 24. 
  1. BOZKURT, Gıyaseddin 
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  2. Bane / Uyanık / Malazgirt 
  3. Okuma- yazma biliyor, Çiftçi 
  4. a. Şeyh Muhammed- i Lal 
   b. Şeyh Yunus 
  5. Babasından 
 25. 
  1. BOZKURT, Abdüllatif 
  2. ………………………. 
  3. İlkokul, Çiftçi 
  4. Şeyh Bahaddin 
  5. Büyüklerinden 
 26. 
  1. YATMAZ, Birgül 
  2. Malazgirt 
  3.  Okuma yazma biliyor, Ev Hanımı 
  4. a. Kutbaba I 
   b. Kutbaba II 
  5. Annesinden 
 27. 
  1. YALÇINKAYA, Tahir 
  2. Alyar / Malazgirt 
  3. Okuma- yazma biliyor, Çiftçi 
  4. a. Şeyh Cüruh 
   b. Şeyid- i Alyar 
  5. Köylülerden 
 28. 
  1. KOÇNARDAN, Abdülhamit 
  2. Çatbaşı / Muş 
  3.  Okuma- yazma bilmiyor, Çiftçi  
  4. a. Şeyh Abdulvahap 
   b. Şeyh Molla İbrahim Efendi 
  5. Ailesinden 
 30. 
  1. KAYA, Selahattin 
  2. Malazgirt 
  3. İlkokul, İşçi 
  4. Şeyid- i Dırej 
  5. Komşularından 
 31. 
  1. ÇELİK, Şirin 
  2. Esenlik / Bulanık 
  3. Okuma- yazma biliyor, Çiftçi 
  4. a. Şeyh Ayn-el Melik 
   b. Çilehane / Hoca Hafız Efendi 
   c. Şeyh Tar Efendi 
   ç. Şeyh İbrahim Hazretleri 
  5. Köylülerden 
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32. 
  1. KARAKAŞ, Elif 
  2. Kartaldere / Varto 
  3.  Okuma- yazma bilmiyor, Ev Hanımı 
  4. a. Seymomın / Seyyit Mümin 
   b. Seyyit Haydar 
  5.  Kendi tanık olmuş 
 33. 
  1. ŞAHİN, M. Ali 
  2. Köprücük / Varto 
  3. İlkokul, İşçi Emeklisi 
  4. Seğsafi 
  5. Ailesinden 
 34. 
  1. BULUT, Bedriye 
  2. ……………… 
  3.  Okuma- yazma biliyor, Ev Hanımı 
  4. ………………… 
  5. Kendi tanık olmuş 
 35. 
  1. TAŞ, Faysal 
  2. Ölçekli / Varto 
  3. Ortaokul, İmam 
  4. a. Şeyh Keke 
   b. Mele Yusuf 
  5. Köylülerden 
 36. 
  1. AYDINKAYA, Hanım 
  2. İlbey / Varto 
  3. Okuma- yazma bilmiyor, Ev Hanımı 
  4. Dara Seyyidi 
  5. Büyüklerinden 
 37. 
  1. AYDINKAYA, Küçük 
  2. …………………… 
  3. İlkokul, Serbest 
  4. Şeyh Ahmet 
  5. Ailesinden 
 38. 
  1. AYDINKAYA, Ali 
  2. ………………….. 
  3. Ortaokul, Serbest 

4. Şeyh Hamza 
5. Ailesinden 

 39. 
  1. TAŞ, Şefik 
  2. Kaynarca / Varto 
  3. İlkokul, Çiftçi 
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  4. Dara Şeyidi 
  5. Köylülerden 
 40. 
  1. ÖZTOK, Cemil 
  2. Yılanlı / Varto 
  3. Lise, İnşaat İşçisi 
  4. Şeyh Abdurrahman Korucu 
  5. Dedesinden 
 41. 
  1. DEMİRTAŞ, Turan 
  2. Çaylar 
  3. İlkokul, İşçi Emeklisi 
  4. a. Gul Mustafa 
   b. Gul Hemet 
   c. Gul Zerin 
   ç. Horto Kemer 
   d. Nınga düldüle 
  5. Kendi tanık olmuş 
 42.  

1.  BEYAZGÜL, Gülnaz 
  2.  Dağcılar 
  3. Okuma- yazma biliyor 
  4. a.Devreş Baba 
   b. Baba Hüseyin 
  5. Köyün ileri gelenlerinden öğrenmiş. 
 43.  

1. EREN, zülfinaz 
  2. İskender  
  3. Okuma- yazma bilmiyor 
  4. a. Habib Baba  
   b. Şeyid-i  Diyar  
  

44. Muş Kültür Ve Turizm Rehberi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Muş 
2006, s. 3. 
 45. Varto, Varto Belediyesi Yayınlar (Haz.: Hasan Yuvanç), İstanbul 2005, s. 
4. 

46. Mehmet Şerif Fırat, Doğu İlleri ve Varto Tarihi, Ankara 1961,126. 
 47. Suların ve Tarihin Gizi MALAZGİRT, Doğu Bilimsel ve Kültürel 
Araştırma Kooperatifi, Malazgirt Belediye Başkanlığı 2005, s. 3. 
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 II MENKIBE METİNLERİNİN TAHLİLİ  
 
 Bu bölümde 95 tane menkıbe metni tahlil edildi.  Menkıbenin adı yazıldıktan, 
menkıbeyi anlatan kaynak kişi, menkıbenin ana motifi ve epizotları yazıldı. Kaynak 
kişi, menkıbenin motifi ve epizotları için numaralandırma sistemei kullanıldı. Her 
metin için sorular tekrar tekrar yazılmayıp aşağıda verilmiş olan numaralar 
kullanılarak metinler tahlil edildi.  

Menkıbenin Adı 
1. Kaynak Kişi 
2. Ana Motifi / Motifleri 
3. Epizotları 

 
1. ŞEYH MUSTAFA I 
 
1. Muzaffer SAĞMUR 
2. a. Zor durumda kalanlara yardım etme 
 b. Öldükten sonra dirilme 
 c. Ölümden sonra fevkalade hallerin zuhur etmesi  
 
3. a. Adamın biri suçsuz yere hapse düşer. 
 b. İdamla yargılanır ve adam infazının gerçekleşmesini bekler. 

c. İdam edilmeden bir gece önce Şeyh Mustafa, hücresine gelip, yarın beraat 
edeceğini söyler. 
ç. Adam, ertesi gün mahkemeye çıkar ve beraat eder. 

 
 
2. ŞEYH MUSTAFA II 
 
1. Muzaffer SAĞMUR 
2. a. Öldükten sonra dirilme 
 b. Hastaları iyileştirme 
 c. Öldükten sonra dirilme 
 ç. Öldükten sonra insanlarla konuşma 
 
3. a. Sırrı Bey, ağır bir hastalığa yakalanır. 

b. Ameliyattan sağ çıkamayacağını düşündüğü an, odasının kapısı açılır ve 
içeri bir adam girer. 
c. Adının Şeyh Mustafa olduğunu söyler. 
ç. Bu ameliyattan sağ çıkacağını söyleyip korkmamasını, tembihler. 
d. Sırrı Bey, ameliyattan sağ olarak çıkar. 

  
3.  ŞEYH HASAN 
 
1. Muzaffer SAĞMUR 
2. Az yiyecekle yaşama 
3. a. Kışın çok uzun sürmesiyle, köylünün hayvan yemi tükenir. 

b. Köydeki yaşlı bir kadın, Şeyh’in evine gidip, hayvanları için yem ister. 
c. Şeyh’in de hayvanlara verecek yeminin kalmadığını görür. 
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ç. Bütün bir kış hayvanını bir kerecik bile olsun dışarı salmayan Şeyh, 
ilkbahar gelince bütün köylü gibi hayvanlarını dışarı salar. 
d. Hayvanlarını dışarı saldığı zaman köylü Şeyh’in bütün hayvanlarının 
sağlıklı  ve bir tek hayvanın ölmediğini görür. 

 
4.  ŞEYH MUHAMMED-İ ŞORİKE  
 
1. Ayhan YOLU 
2. a. Cesedin ikileşmesi 
3. a. Şeyh Mehmed-İ Şorike82, şeyit edilmiş bir komutandır. 

b. İlk vurulduğu yerde bir kaynak suyu akmaktadır.  
c. Sodanın oluşturmuş olduğu pastan dolayı buradaki göründü kızıl bir renk 
almıştır. 
ç. Yöre halkı bunu kana benzettikleri için bunun, komutanın kanı olduğuna 
inanırlar. 
d. Karşı a da komutana ait olduğu düşünülen bir de mezar var. 
e. Bundan dolayı komutanın iki mekanı da kullandığına inanılır. 
f. Güneşin konumuna göre yer değiştirdiğine, sabahları mezarının olduğu yeri 
akşamları ise kaynağın olduğu kullandığına inanılır. 

  
5. ŞEYH BADİN I 
 
1. Abdülbari ÖZTÜRK 
2. a. Ölümden sonra fevkalade hallerin zuhur etmesi+ 

b. Cesedin defnedileceği yeri, kendisinin tahin etmesi 
 c. Tabiat olaylarını istediği gibi yönlendirmesi 
3. a. Şeyh Badin, ölmeden önce torunlarına vasiyet eder. 

b. “Bu güne kadar boyunduruk altına girmemiş tosunlarımı kağnıya koşun, 
tabutumu da bu kağnının üzerine koyun. Tosunlar nerede durursa beni oraya 
gömün.”,der.83 
c. Torunları dedelerinin vasiyetini yerine getirirler. 
ç. Tosunlar, Murat Nehri’nin önüne geldikleri zaman, nehir ikiye bölünüp 
gelenlere yol verir. 
d. Tosunlar, Konakkuran Belediyesinin Mezarlığında dururlar ve Şeyh, araya 
gömülür. 
 

6. ŞEYH BADİN II 
 
1. Abdülbari ÖZTÜRK 
2. a. Gelecekte olacaklardan haber verme 
3. a. Şeyh Badin, korkunç bir fırtınanın yaklaştığını hisseder. 
 b. Torunlarından yayladaki sürüyü bu gece köye getirmelerini ister. 

                                                
82 Şorik: Tuzlu anlamına gelir. Şeyh Mehmet-i Şorike denilmesinin nedeni ise suyunun sodalı 
oluşudur. Bu yüzden yöre halkı tuzlu anlamına gelen “Şorik” adını kullanmıştır. 
83 Bu vasiyet bize Hz. Muhammed’in evinin yapılmasındaki olayı, Hz. Ali’nin tabutunu deveye 
bindirilmesini ve devenin nerde durursa oraya gömülmesi vasiyet etmesine benzemektedir. Öte yanda 
nehrin ikiye bölünmesi ise Hz. Musa’nın, halkını Firavundan kurtarmak için Kızıl Denizi ikiye 
bölmesi kerameti vb. durumlarla büyük bir benzerlik göstermekte.  
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c. Torunları yazın ortasında sürüyü köye getirme fikrine pek de sıcak 
bakmamalarına rağmen, dedelerini kırmayıp sürüyü köye getirirler. 
ç. O gece yaylada korkunç bir kar fırtınası olur, köylü sürüsünü köye 
getirdiğinde, bütün hayvanlar kurtulmuş olur. 

 
7. ŞEYH BADİN III 
 
1. Atilla DEMİR 
2. a. Hayvanların türbeyi ziyaret etmesi 
3. a. Her kurban bayramında iki geyik türbeyi ziyaret eder. 
 b. Geyikler geri gitmeyip, kurban edilirler. 
 c. Köylülerden biri geyikleri avlamak ister ve onlara silahla ateş açar. 
 ç. Geyikler küser ve o günden sonra bir daha gelmez olurlar. 
 
8. ŞEYH BADİN IV 
 
1. Atilla DEMİR 
2. a. Kabri üzerinde türbe istememe 
 b. Ölümden sonra fevkalade hallerin zuhur etmesi  
3. a. Torunları Şeyh Badin’in mezarı üzerinde türbe inşa etmek isterler. 

b. Türbe yapımında kullanılan para helal kazanılmadığından, bir gece türbe 
yıkılır. 

 
9. ŞEYHMUS 
 
1. Atilla DEMİR 
2. a. Bir şeyi yoktan var etme 
3. a. Şeyh Mus’a misafir gelir. 
 b. Şeyh, eşinden misafiri için “helise” yapmasını ister. 
 c. Eşi, evde yağ olmadığını, bu yüzden yapamayacağını, söyler. 
 ç. Şeyh, eşine “Git, bak.”,der. “Evde yağ var.” 

d. Eşi, yağ çömleğinin kapağını açtığı zaman, çömleğin ağzına kadar dolu 
olduğunu görür. 

 
10. ŞEYH A.AZİZ 
 
1. Abdülselam BAYRAK 
2. a. Rüyada başkalarını ikaz etme 
 b. Kabrini ziyaret edenlere yardım etme 
 c. Fatiha isteme 
3. a. Şeyh A.Aziz, uğradığı bir iftira sonucu vurularak öldürülür. 

b. İnsanlara, rüyalarında öldüğü gün üstünde olan elbiselerle görünüp, 
ölmediğini ve halan yaşadığını söylüyor. 
c. Yanından geçen insanlardan temiz niyetli olmalarını ve geçerken Fatiha 
okumaları ister. 
ç. Yanından geçen insanlar kötü niyetli ise gece onların rüyalarına girip onları 
ikaz eder. 
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11.  ŞEYH MUHAMMED-İ LÂL 
 
1. Gıyaseddin BOZKURT 
2. a. Gayb âleminde haber verme 
 b. Beddua ile cezalandırma 
3. a. Köye misafir gelir. 
 b. Şeyh Muhammed, atları bağlamaya götürür. 
 c. Sirkeyi çaktığı her yerde sirke, bir canlının sırtına denk gelir. 
 ç. Bu yüzden atları bir türlü bağlayamaz. 
 d. Bir gaiplik olduğunu fark eden misafir, neden çakmadığını, sorar. 

e. Şeyh Muhammed, sirkeyi her çaktığında bir canlıya denk geldiğini bu 
yüzden çakamadığını söyler. 
f. Daha fazla açıklama yapacağı sırada babası dayanamayıp oğluna beddua 
eder ve Şeyh Muhammed’in dili tutulur ve lal olur.  
g. Şeyh Muhammed, o günden sonra lal olur ve adı da Şeyh Muhammed-i Lal 
olarak kalır. 

 
12. ŞEYH ABDULLAH 
 
1. Gıyaseddin BOZKURT 
2. a. Bir şeyi yoktan var etme 
 b. Tabiat olaylarını istediği gibi yönlendirmesi 
3. a. Şeyh Abdullah, her gün ibadet etmek için bir dağın başına gider. 
 b. Kız kardeşi de abdest alması için ağabeyine su götürür. 

c. Yine bir gün kız kardeşi Şeyh Abdullah’a su götürürken ayağı taşa takılır 
ve kız düşer. 
ç. Suyun döküldüğünü görünce çok utanır, ağabeyine karşı çok mahcup olur. 
d. Bunu gören Şeyh Abdullah, kız kardeşinin daha fazla utanmasına engel 
olmak için bir el hareketiyle suyun döküldüğü yerden bir kaynak çıkarır. 

 
13.  ŞEYH HASAN 
 
1. Abdüllatif BOZKURT 
2. a. Sır olma 
3. a. Askerler Şeyh Hasan’ı tutuklamaya gelir. 
 b. Şeyh Hasan, gözlerinin önünde olduğu halde onu görmezler. 

c. Askerler köylüye baskı yapıp Şeyh Hasan’ın yerine öğrenmeye 
çalışırlarken Şeyh, kendisini göstermek zorunda kalır. 
ç. Komutan Şeyh’in yanındakilerin kim olduğunu sorar. Oysa Şeyh’in 
yanındaki iki kişiyi komutandan başka gören olmaz. 
d. Bunun üzerine komutan, tutuklamadan vazgeçip, geri döner. 

 
14. ŞEYH BAHADDİN I 
 
1. Abdüllatif BOZKURT 
2. a. Rüyada Hızır veya gelecekten haber veren Pîr’i görmek 
 b. Kabir ahvaline vakıf olma 
3. a. Şeyh Bahaddin, ölmeden önce İmam Zeynel Abidin’i görür. 
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 b. Ne zaman öleceğini oğluna söyler. 
 
15. ŞEYH BAHADDİN II 
 
1. Abdüllatif BOZKURT  
2. a. Maddenin mahiyetini değiştirme 
3. a. Şeyh ve arkadaşları yola çıkra. 
 b. Bir mağaraya sığınırlar. 

c. Kaybolmamak için her gün biri gidip, şehirden yiyecek bulup getirir. 
ç. Sıra Şeyh’ gelir. Şeyh, çeşmeden aldığı suyu, ateşin üzerine koyar. Su 
kaynadıktan sonra süte dönüşür. 

  
16. ŞEYH ŞEMDİL I 
 
1. Abdüllatif BOZKURT  
2. a. Adile YETKİNER 

b. Kötüleri cezalandırma 
c. İnsanları kötülüklerden kurtarma 

3. a. Şeyh’in köyü işgal edilir. 
b. Şeyh’in torunu dedesinin mezarı başına gelip, dedesinden yardım ister. 
c. Şeyh’in torunu işgalcilere beddua eder. 
ç. Köyü işgal edenler arasında bir husumet doğar. Birbirlerini vururlar ve 
işgalcilerden biri ölür. 
d. İşgalciler köyü terk eder. 

  
17. ŞEYH ŞEMDİL II 
 
1.  Abdüllatif BOZKURT 
2. a. Çok az yiyecekle yaşama  
3. a. Şeyh Şemdil bütün ömrünü köyün karşısındaki bir dere içindeki yassı bir 

taş üzerinde ibadet ederek geçirir. 
b. Akşam eve geldiği zaman yediği tek öğünlük yemekle hayatının sonuna 
kadar ibadet eder. 

 
18. ŞEYH YUNUS I 
 
1. Gıyaseddin BOZKURT 
2. a. Rüyada başkalarını ikaz etme 
3. a. Şeyh Yunus hastalanır. 

b. Torunları Şeyh Yunus’u Erzurum’a götürürlerken, Şeyh, yolda vefat eder.  
c. Şeyh Yunus, ölmeden önce torunlarına Şeyh Abdurrahman Gazi’nin yanına 
gömülmek istediğini vasiyet eder. 
ç. Dönemin valisi, Şeyh Abdurrahman Gazi’nin yanına kimsenin 
gömülmesine izin vermez. 
d. Şeyh Yunus, o gece Valinin rüyasına girer. Ertesi gün Vali, Şeyh 
Abdurrahman Gazi’nin yanına gömülmesine izin verir. 
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19. ŞEYH YUNUS II 
 
1. Gıyaseddin BOZKURT 
2. a. Rüyada Hızır’la görüşme 

b. Hızır’la yüz yüze görüşme 
3. a. Şeyh Yunus, Ağrı’ya gitmeye karar verir. 
 b. Gece rüyasında Hızır’ı görür. 
 c. Hızır, kendisine yarın nerede karşılaşacaklarını söyler. 
 ç. Şeyh Yunus’un Arif adlı bir yardımcısı vardır. 
 d. Şeyh Yunus, yardımcısına yolda Hızır’la karşılaşacaklarını söyler. 
 e. Arif’e Hızır’ı gördüğün zaman şaşırma ve Hızır’dan dua dile, der. 

f. Yola çıkralar, söylenen yere geldiklerinde Hızır’ı görürler. Şeyh Yunus, 
selam verir selam alır; fakat Arif şaşkınlıktan ne yapacağını bilemez. Kendini 
toparlayana kadar Hızır’ın gitmiş olduğunu görür. 

 
20. KUTBABA I 
 
1.  Birgül YATMAZ 
2. a. Öldükten sonra dirilme 
3. a. Nöbet tutan bir asker, gecenin ilerleyen saatlerinde Kutbaba’nın yatırından 

çıkıp çarşıya gittiğini görür. 
b. Birkaç saat sonra geri dönüp yatırının bulunduğu yerde kaybolur. 

 
21. KUTBABA II 
 
1. Birgül YATMAZ 
2. a. Hastaları iyileştirme 
3. a. Altını ıslatan çocukların ailelerince ziyaret edilir. 

b. Çocuklarının iyileşmesi için suya haşlanmış yumurta atılır. 
c. Yumurta su yüzüne çıkarsa çocuğun iyileşeceğine inanılır. 
ç. Bu uygulama üç Çarşamba art arda tekrarlanır. 

  
22. YILANLI ÇEŞME 
 
1. Atilla DEMİR 
2. a. İnsan dostu olan yılanlar 

b. Hastaları iyileştirme 
3. a. Yılanlı pınarın suyu tertemizmiş. 

b. Bu kaynaktaki yılanlar insanları felaketlerden korur. 
c. Kaynağın suyu her türlü hastalığa iyi gelir. 
ç. Kaynak temiz tutulmadığında yılanlar küsüp gitmişler ve kaynak da 
kurumuş 

 
23. SEYDA MOLLA HALİT 
 
1. Adile YETKİNER 
2. a. Uzun bir mesafeyi kısa süre kat etme.( Tayy-ı zaman, Tayy-ı mekân) 
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b. Zor durumda kalanlara yardım etme 
3. a. Seyda Mele Halit her gece savaşa gidermiş. 

b. Sabah namazından önce eve döner. 
c. Cüppesindeki kurşunları silkeler ve daha sonra oturup yaralarına merhem 
çalarmış. 
ç. Eşi bu durumu öğrenir ve komşularıyla paylaşır. Sırrı ifşa olan Seyda ölür. 

 
24. ŞEYH MERSAL EFENDİ I 
 
1.  Adile YETKİNER 
2. a. Işık halinde görünme 

b. Ses olarak duyulma  
c. Ölümden sonra fevkalade hallerin zuhur etmesi  

3. a. Her gece yatıra bir testi su ile bir leğen bırakılır. 
b. Sabah olunca testinin boş, leğenin ise su ile dolu olduğu görülür. 
c. Bekçi, her gece kırk kişinin yatıra girdiğini, sırayla abdest aldıktan sonra 
sabaha karşı çıkıp gittiklerini görür. 
ç. Her Cuma yatırda mum yandığı görülür. 
d. Ne zaman yatırda Arbane sesi duyulsa bu, Varto’daki şeyh ailelerinden 
birinin öleceğinin işaretidir. 

 
25. ŞEYH MERSAL EFENDİ II 
 
1. Adile YETKİNER 
2. a.Fatiha isteme 

b.  Ölümden sonra fevkalade hallerin zuhur etmesi    
 c. Rüyada insanları ikaz etme 
3. a. Yatırın yanından geçenler, Fatiha okur. 
 b. Fatiha okumadan geçenleri, rüyalarına girip ikaz eder. 

c. Hamile kadınlar yatırın yanından geçerlerken karınlarına dokunurlarsa, 
dokundukları yer çocuğun neresine denk gelirse orada bir iz peyda olur 

 
26. ŞEYİTLİK I 
 
1. Mahmut ATAÇ 
2. a. Rüyada başkalarını ikaz etme 
3. a. Mahmur Ataç, tarlasında çalışırken ateş yakmak için oduna ihtiyaç duyar. 
 b. Şeyitliğe gidip çalı çırpı toplar. 

c. Gece rüyasında biri kendisini bir daha ziyaretten odun almaması 
konusunda ikaz eder. 

 
27. ŞEYİTLİK II 
 
1. Mahmut ATAÇ 
2. a. Ağaçlarını alanları cezalandırma 
3. a. Rus ordusu, Şeyitliğin yanına ordugâh kurar. 

b. Yemek yapmak için oduna ihtiyaç duyulu. 
c. Askerler Şeyitlikten odun toplayıp getiriler. 
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ç. Odunları tutuşturdukları zaman kazanların hepsi patlar. 
d.Bu yeri ziyaret olduğunu anladıkları zaman, aldıkları odunları yerine 
bırakırlar. 

 
28. ŞEHİD-İ BİRKA 
 
1. Sefer YALÇINKAYA 
2.  a. Hasmını beddua ile cezalandırma 

 b. Kötüleri bir uzvunu yok ederek cezalandırma 
3. a. Şeyh Kamer, evli bir bayanı kaçırır. 
 b. Kadının kocası Allah’a yalvarır ve Şeyh’e beddua eder. 
 c. Şeyh Kamer ömrünün sonuna kadar kör olarak yaşar. 
 
29. BÜYÜK HASAN 
 
1. Sefer YALÇINKAYA 
2. a. Hasmını beddua ile cezalandırma 
3. a. Yörenin en meşhur hırsızı Büyük Hasan’ın buğdayını çalar. 

 b. Büyük Hasan, hırsızın evine gider. “Buğdayımı aldın, bari çuvallarımı ve 
heybemi ver.”,der.  

 c. Hırsız, Büyük Hasan’ı dövüp, evinden kovar. 
 ç. Bu duruma üzülen Büyük Hasan, hırsıza beddua eder. 
 d. Hırsız, kör olur. 
 
30. SEYYİD MÜMİN I 
 
1. Elif KARATAŞ 
2. a. Gayb âleminde gezinme 
 b. Aynı anda birkaç yerde bulunma 
3. a. Köylünün biri Hızır Cemi’nde Seyyid Mümin’in Musahibi ile iddialaşır. 

 b. Köylü, Seyyid Mümin’in Musahibine Seyyid Mümin için her şeyi yapıp 
yapmayacağını sorar. O da her şeyi yapacağını söyler.   

 c. Köylü, Seyyid Mümin’in Musahibini ahırda bağlar. 
 ç.  Seyyid Mümin, tras halindeyken musahibini görür ve ona seslenir; fakat 
musahibinin gelemediğini görür. 

 d. Bir daha seslenir ve musahibinin ahırda bağlı olduğunu görür. 
 e. Musahibinin gelemediğini gören Seyyid Mümin, kalkıp musahibinin 
yanına gider. 

 f. Musahibi bağlayan adam ve ailesi cüzam hastalığına yakalanırlar. 
 
31. SEYYİD MÜMİN II 
 
1. Elif KARATAŞ 
2. a.Uzun bir mesafeyi kısa süre kat etme.( Tayy-ı zaman, Tayy-ı mekân) 

b. Gelecekte olacaklardan haber verme 
c. İnsanlara yardım etme 

3. a. Cibran aşiret reisi İsmail Ağanın kardeşi tutuklanır ve idamla yargılanır. 
b. İsmail Ağa, Seyyid Mümin’e kardeşinin durumunun ne olacağını sorar. 
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c. Seyyid Mümin, iki gün sonra serbest bırakılacağını söyler. 
ç. İsmail Ağanın kardeşi iki gün sonra serbest bırakılır. 
d. İsmail Ağa ile kardeşi Seyyid Mümin’i ziyarete giderler. 
e. İsmail Ağa’nın kardeşi Seyyid Mümin’i görür görmez eğilip elini öper. 
Çevresindekilere ise bunun nedeni anlatır. 
f. Seyyid Mümin’in idam edileceği günden bir gece önce hücresine gelerek, 
yarın serbest bırakılacağını söylediğini, ve ertesi gün de serbest bırakıldığını 
anlatır. 

  
32. SEYYİD MÜMİN III 
 
1. Bedriye BULUT 
2. a. Hastaları iyileştirme 
 b. İnsanlara yardım etme 
 c. Pir’i rüyada görme 
3. a. Yaşar Sofu’nun eşi hamile kalır. 
 b. Doğan bütün çocukları doğduktan hemen sonra ölüyormuş. 

c. Yaşar Sofu, eşine “Bir niyaz pişir, Dağcılar’daki Pir’lerimizi ziyarete gidip, 
şifa dileyelim.”,der. 
ç. Pir, Yaşar Sofu’nun rüyasına girip, “Dağcılara gideceğin yerde, komşun 
Seyyid Mümin’e git.”,der. 
d. Yaşar Sofu ve eşi Seyyid Mümine giderler ve ondan sonra doğan bütün 
çocukları yaşar. 

 
33. SEYYİD MÜMİN IV 
 
1. a. Sefer YALÇINKAYA 
2. a. Öldükten sonra fevkalade hallerin zuhur etmesi 
3. a.  Seyyid Mümin’in torunu köylünün biriyle alış veriş yapar; ama köylüye 

hastalıklı hayvanlarını satar. 
b. Bunun üzerine köylü “Sen beni zarara uğrattın; ama Seyyid Mümin 
 Uğratmasın”,deyip evinin yolunu tutar. 
c. Aldığı bütün hayvanlar o yıl çifter çifter doğurur. 

 
34. SEYYİD HAYDAR 
 
1. Elif KARATAŞ 
2. a. Uzaktaki olayları görebilme 
 b. Darda kalanlara yardım etme 
3. a. Seyyid Haydar’ın Talibi84 haksız yere tutuklanır. 
 b. Askerler, gidip talibi evinden alıp ceza evine götürürler. 
 c. Seyyid Haydar o sırada Varto’da Talibi ise Bingöl’dedir. 

 ç. Talip, bir ağacın altında askerlerle birlikte dinlenirken Seyyid Haydar’a 
seslenir. “Pîr’im beni yalnız bırakma.”,der. 

                                                
84 Talip: Tarikat yolunda bir mürşid-i kâmile(dedeye) ikrar ile bağlanan ve o pirden marifetullah ve 
sırr-ı hakikat hakkında kendisinin eğitilmesini isteyen ve Allah’a ulaşmayı talep eden  her candır. 
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 d. Seyyid Haydar, yanındakilere “Talibim zor durumda, şu an bir ağacın 
altında oturmuş, beni çağırıyor. Gitmem gerek.”,deyip yola çıkar. 

 e. Seyyid Haydar’ın Talibi’nin tutuklanması beklenirken salıverilir. 
 
35. SEYYİD SAFİ I 
 
1. M.Ali ŞAHİN 
2. a. Öldükten sonra cesedin çürümemesi 
3. a. Seyyid Safi haksız yere öldürülür. 
 b. Mezarı açılmak zorunda kalır. 

c. Aradan zaman geçmiş olmasına rağmen cesedin çürümediğini ve sanki yeni 
ölmüş gibi boncuk boncuk terlediğini görürler. 

 
36. SEYYİD SAFİ II 
 
1. Bedriye BULUT 
2. a. Darda kalana yardım etme 
 b. Doğa olaylarına hükmetme 
3. a. Feran Hormek aşiret reisi Zeynel Ağa, asker kuşatmasının tam ortasında 

kalır. 
b. Zeyne Ağa’nın annase Seyyid Safi’nin mezarı başına gidip, yalvarır. 

Ondan  
oğluna kurtarmasını ister. 
c. Birden toz duman arşa kalkar, şimşekler çakar ve delice bir yağmur yağar. 
ç. Askerler ne olduğunu anlamadan Zeynel Ağa, kargaşadan yararlanarak  
kaçıp, kurtulur. 

 
37. SEYYİD SAFİ III  
 
1. Mehmet Ali ŞAHİN 
2. a. Rüyada bir şeyler isteme 
3. a. Seyyid Safi’nin torunu babasının mezarını yeniden yapmak ister; 

fakatcesaret edemez. 
b. Köylü bir kadın rüyasında Seyyid Safi’nin mezarını yapma iznini verdiğini  
görür. 

 
38. SEYYİD SAFİ IV 
 
1. Mehmet Ali ŞAHİN 
2. a. Kendisine emanet edilen şeye sahip çıkma 
3. a. Komşusu, hayvanlarını Seyyid Safi’ye emanet eder. 
 b. Seyyid Safi de emanete sahip çıkar. 
 
39. ŞEYH KEKE 
 
1. Faysal TAŞ 
2. a. Hasmını beddua ile cezalandırma 
 b.Gelecekte olanlardan haber verme 
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3. a. Şeyh Keke, hırsızlar tarafından soyulur. 
 b. Hırsızlar, Şeyh Keke için manevi değeri büyük olan tespihini de çalarlar. 
 c. Bunun üzerine Şeyh Keke, tespihini almak için hırsızların köyüne gider. 
 ç. Tespihini ister; ama hırsız almadığına dair itiraz eder. 
 d. Köylü o gün hep birlikte ayı avına çıkar ve yaralı bir ayı hırsızı öldürür 
 
40. ŞEYH HAMZA 
  
1. Ali AYDINKAYA 
2. a. Rüyada Pîr’le konuşma 
 b. Elindeki asayı yemyeşil bir ağaca dönüştürme 
3. a. Rüyasında Pîr, Şeyh Hamza’ya asan nerede yeşerirse oraya yurt edin, der. 
 b. Şeyh Kulan’a gelir, abdest almak ister. 
 c. Asası orada yeşerir ve Şeyh, ailesiyle birlikte Kulan’a yerleşir. 
  
41. ŞEYİDİN AĞACI 
 
1. Hanım AYDINKAYA 
2. a. Dost olan hayvanlar ( Yılan ve balık) 
 b. Dost olan hayvanların küstürülmesi 
 c. Işığa dönme 
3. a. Şeyitlikte bir balık ve sarı bir yılan vardır. 
 b. Her cuma günü balık su yüzüne çıkıp, yüzünü kıbleye dönermiş. 

c. Balık yakalanıp su yüzüne çıkarıldığı zaman, mavi bir ışığa dönüp 
kaybolurmuş. 
ç. Ziyaretin olduğu yer onarılınca balık ve yılan küserler ve o günden sonra 
bir daha onları gören olmaz. 

 
42. ŞEYH AHMET  
 
1. Küçük AYDINKAYA 
2. a.Hayvanlarla konuşma 
3. a. Kulan adını “Turna” kuşunun çıkarmış olduğu sesten alır. 

b. Turnaların göç zamanı geldiğinde Şeyh Ahmet’le vedalaşıp, öyle göç 
ederlermiş. 
c. Göç sırasında çıkarmış oldukları sesten dolayı buraya “Kulan” adı verilir. 

 
43. ŞEYH ALİ 
 
1. Küçük AYDINKAYA 
2. a. Hırsızlık yapanın cezalandırılması 
 b. Tılsımlı eşya 
3. a. Hamile bir kadın aş erer ve canı bal yemek ister. 
 b. Şeyh’ten izinsiz bal kovasına elini daldırır. 
 c. Kova kapanır ve kadının kolu kovanın içinde kalır. 

ç. Kurtulamayacağını anlayınca Şeyh’in yanına gider ve Şeyh’ten yardım 
ister 

 d. Şeyh, dua eder ve kova açılır. 
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e. o güne kadar balı tükenmeyen kovanın tılsımı bozulur ve bal zamanı 
gelince biter. 

 
44. ŞEYH ABDURRAHMAN KORUCU 
 
1. Cemil ÖZTOK 
2. a. Öldükten sonra fevkalade hallerin zuhur etmesi  
 b. Kendisine sığınan her canlıyı koruması 
 c. Kötüleri cezalandırması 
 ç. Emanete sahip çıkma 
3. a. Şeyh, zor durumda kalıp da kendisine sığınan her canlıyı korur. 

b. Bir gün tazılardan kaçıp kendi mezarına sığınan dağ keçisini korur ve 
tazılar onu görmeden yanından geçip gider.  
c. Köylü ot yığınlarını Şeyh’in mezarının yanına yapar, Şeyh’in koruduğuna 
inanırlar. 
ç. Bu ot yığınlarını yakmaya gelen bir otları yakacağı sırada felç olur. 

 
45. SEYYİD NESİMİ I 
 
1. Gülnaz BEYAZGÜL 
2. a. Uzaktaki olayları görme 
 b. Aynı anda birden fazla yerde bulunma 
 c. Akıldan geçenleri bilme 
 ç. Uzun bir mesafeyi kısa sürede kat etme ( Tayy-ı zaman, Tayy-ı mekân) 
3. a. Feran aşiretinin ileri gelenlerinden Haydar Bey ve Varto kaymakamı 

birlikte yürürlerken Seyyid Nesimi’ye rastlarlar. 
b. Haydar Bey, eğilip Pîr’ine saygısını sunarken, kaymakam da küçümser bir  
tavırla Nesimi’nin halini sorup, Nesimi’ye ne yaptığını sorar. 
c. O an Nesimi, arkın başında oturmuş elini suya koymuş sanki bir şeyleri  
söndürüyormuş gibi hareket etmektedir. 
ç. Kaymakamın bu alaycı yaklaşımına aldırmadan sorduğu soruya cevap  
verir. 
d. “Evin yanıyor da onu söndürmeye çalışıyorum.”,der ve işine devam eder. 
e. Kaymakam evine doğru yol alır. 
f. Evine geldiği zaman, evinin yandığını ve Seyyid Nesimi’nin de evi  
söndürmeye çalıştığını görür. 
g. Kaymakam, Seyyid Nesimi’den özür dileyip onun talibi olur. 

 
46. SEYYİD NESİMİ II 
 
1. Sefer YALÇINKAYA 
2. a. Gelecekte olacaklardan haber verme 
3. a. Seyyid Nesimi, yeni doğan oğlunu, kundağa sardığı gibi ata biner. 

b. İnsanlar yolunu kesip, yeni doğmuş bu çocuğu nereye götürdüğünü 
sorarlar. 
c. o da “Bu çocuk ilerde bize çok zarar verecek, yolumuzdan ayrılacak, onu 
götürüp nehre atacağım.”,der. 
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ç. Köylü engel olur; ama çocuk büyüyünce babasının yolunu takip etmeyen 
biri olur. 

 
47. GÜL MUSTAFA I 
 
1. Turan DEMİRTAŞ 
2. a. Işık halinde görünme 
3. a. Her cuma yatırdan bir ışık görünür. 
 
48.  GÜL MUSTAFA II 
 
1. Turan DEMİRTAŞ 
2. a. Kötülük yapanlara engel olma 
3. a. Yolcunun biri karanlığa kalır. O sırada Çaylar’dan geçmektedir. 
 b. Birkaç kapı çalar ama kendisini misafir olarak kabul eden olmaz. 
 c. O da gidip ot yığınları içinde geceyi geçirecek bir yer arar. 
 ç. Sabah olmadan da kalkıp yığınları yakarak kaçmayı planlar. 
 d.  Tam yığınları yakacağı sırada bir yüzbaşı adamın elini ayağını bağlar. 
 e. Köylülerin gelmesiyle yüzbaşı sır olur. 
 f. Adam olup bitenleri köylülere anlatır, köylüler de adamı serbest bırakırlar. 

 
49. GÜL MUSTAFA III 
 
1. Turan DEMİRTAŞ 
2. a.Ağaçlarını keseni cezalandırma 
 b. Kötüleri cezalandırma 
3. a. Karakolun yakacak oduna ihtiyacı olur. 
 b. Askerler odun bulmaya çıkar. 

c. Askerlerden bir Gül Mustafa’nın ziyaret olduğunu bildiği halde, ağaçlarını 
kesip karakola götürür. 

 ç. O gece asker ölür. 
 
50. GÜL MUSTAFA IV 
 
1. Turan DEMİRTAŞ 
2. a. Yatırını üzerinde türbe isteme 
 b. Rüyada bir şeyler isteme 
3. a. Gül Mustafa aynı gece üst üstte iki kere köylünün rüyasına girip,  köylüden 

yatırı üzerinde bir oda yapmasını ister. 
 b. Bütün köylü toplanıp yatırı üzerinde bir oda inşa ederler. 

 
51. DÜLDÜLÜN AYAĞI  
 
1. Turan DEMİRTAŞ 
2. a. Işık halinde görülme 
 b. Rüyada yardım etme 
3. a. Turan Demirtaş, rüyasında cinlerin saldırısına uğrar. 
 b. Nınga Düldüle sığınır, Nınga Düldül cinlerle savaşıp onu kurtarır. 
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52. GOŞKAR BABA I 
 
1. Turan DEMİRTAŞ 
2. a. Hastaları iyileştirme 
 b. Uzun bir mesafeyi kısa sürede kat etme ( Tayy-ı zaman, Tayy-ı mekân) 
 c. Ölümden sonra fevkalade hallerin zuhur etmesi 
 ç. Öldükten sonra dirilme 
3. a. Turan Demirtaş, Almanya’da işçi iken hastalanır. 
 b. Hasta yatağında yatarken kapı açılır ve içeri devasa bir adam girer. 

c. Goşkar Baba olduğunu söyler ve acısını dindirmeye geldiğini söyleyip, 
midesine el sürer. 
ç. O günden sonra Turan Demirtaş’ın midesi bir daha ağrımaz. 

 
53. GOŞKAR BABA II 
 
1. Naciye YALÇINKAYA 
2. a. Ses halinde duyulma 
 b. Kabrini ziyarete gelenlere yardım etme 
3. a. Yatırı ziyareti sırasında davul sesi duyulursa bu ses, duaların kabul 

olduğunun işaretidir. 
 
54. GOŞKAR BABA III 
 
1. Naciye YALÇINKAYA 
2. a. Yanında kimselerin gömülmesini istememe 
3. a. Evlerin yaylada olduğu bir yaz, yaylada bir adam vefat eder. 

b. Adamı, yatıra gömerler. 
c. Sabah yatırın yanında geçtikleri zaman, cesedin mezardan çıktığını 
görürler. 
ç. Bu durum üç kere üst üste tekrarlanınca köylüler, Goşkar Baba’nın adamı 
kabul etmesi için bir teneke buğdayla adamı tekrar mezara gömerler. 
ç. Goşkar Baba, adamı kabul eder ve bir daha cesedi dışarı atmaz. 

 
55. ŞEYH HÜSEYİN 
 
1. Abdullah KARASU 
2. a. Beddua ile cezalandırma 
 b. Kötüleri cezalandırma 
 c. Vahşi hayvanlara hükmetme 
3. a. Melakanlı bir veli, cami yapımı için köyün en zengini olan Hacı 

Muhammed’den üç altın ister. 
 b. Hacı Muhammed, bu kadar parasının olmadığını söyler. 
 c. Veli, köyden çıkıp giderken Hacı Muhammed’e beddua eder. 

ç. Hacı Muhammed’in ahırına kurt girer, tam hayvanlarına saldıracakken 
Şeyh Keke komşuları uyarır. 
d. Komşusunun zarar etmesine gönlü razı olmayan Şeyh Hüseyin, dua edip 
kurdun ağzını bağlar. 
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56.  KAL-İ SİPİ I 
 
1. Zerdile ÖNDEŞ 
2. a. Yatırını ziyaret edenlere yardımcı olma 
3. a. Zerdile Hanım, oğlunun işleri yoluna girsin diye yatıra gidip, dua eder. 
 b. Oğlunun işleri yolu girer. 
 
57. KAL-İ SİPİ II 
 
1. Zerdile ÖNDEŞ 
2.  a. Hastaları iyileştirme 
 b. Yatırın üstünde türbe yapılmasını isteme 
 c. Rüyada bir şeyler isteme 
3. a. Hamza Bektaş, kansere yakalanır. 
 b. Kalo Sipi köylü bir kadının rüyasına girer. 

 c. Hamza Bektaş’a söyle, “Çok korumasız bir durumdayım, sığınacağım bir 
oda yapsın.”,der.  
 ç. Hamza Bektaş, bu isteği yerine getirir ve yatırın yanına bir oda inşa eder. 
Bu adanın yapımı bittikten sonra da iyileşir. 

 
58. MURİYA TEKE 
 
1. Zerdile ÖNDEŞ 
2. a. Dost olan hayvanların kızdırılması ( Yılan) 
3. a. Adamın biri ziyaretin yanından geçerken karşısına bir yılan çıkar. 

 b. Adam, hiç düşünmeden elindeki tırpanla yılanı ikiye bölüp, yolun 
kenarına atar. 

 c. Yılan yaralı halde adamı evine kadar takip eder.  
 ç. Adam hatasını anlayıp, ziyarete gelip af diler. 
 
59. ÇELKANİ 
 
1. Ayten FIRAT 
2. a. Bereket getirme 
3. a. Kurak geçen yaz mevsiminde suyunu artırıp, çiftçinin imdadına yetişir. 
 
60. SEĞSAFİ I 
 
1. Sefer YALÇINKAYA 
2. a. Hastaları iyileştirme 
3. a. Gülnaz Hanım, Ankara’da iken hastalanır. 
 b. Başvurmadık doktor kalmaz; ama bir türlü şifa bulamaz. 
 c. “Beni köye götürün, benim doktorum orada.”,der. 
 ç. Köye gelir gelmez niyazını alıp Seğsafi’yi ziyarete gider. 
 d. Dua edip, lokmasını dağıtır ve aradan çok zaman geçmeden iyileşir. 
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61. SEĞSAFİ II 
 
1. Sefer YALÇINKAYA 
2. a. Hastaları iyileştirme 
 b. Yatırını ziyaret edenlere yardım etme 
3. a. Heves Hanım erken yaşta gözlerini kaybeder. 
 b. Lokmasını alıp Seğsafi’ye çıkar. 
 c. Dua eder ve bir gözü iyileşmiş bir şekilde oradan iner. 
 
62. SEĞSAFİ II 
 
1. Sefer YALÇINKAYA 
2. a. Hastaları iyileştirme 
 b. Yatırını ziyaret edenlere yardım etme 
3. a. Sefer Amca, doğra doğmaz kuzeni tarafından Seğsafi’nin yatırına 

götürülür. 
 b. Asıl adı Safi olan Sefer Amca bir de yaşlılığında yatırı ziyaret eder. 
 c. Yaşlandığı için artık gözleri pek de iyi görmüyor. 
 ç. Dua edip indikten sonra bir gözünün daha iyi gördüğünün farkına varır. 
 
63. ŞEYİD-İ KELOŞKE 
 
1. Ayten FIRAT 
2. a.Rüyada adını söyleme 
3. a. Ayten Fırat, rüyasında Şeyid-i Keloşke’nin kılavuzunun Hz. Zeynep 

olduğunu öğrenir. 
 
64. GIRE BOĞA 
 
1. Ayten FIRAT 
2. a. Rüyada bir şeyler isteme 
3. a. Ayten Fırat, Düzgün Baba’ya gitmeye niyetlenir. 

b. Rüyada, biri kendisine Düzgün Baba’ya gitmeden önce Gıra Boğa’ya 
gitmesini söyler. 
c. Gıra Boğa’nın Musa-yı Kazımın mekânı olduğunu söyler. 

 
 
65. ŞEYİD-İ KAVAK I 
 
1. Sefer YALÇINKAYA 
2. a. Ağaçlardan kan akma 
 b. Ağaçları kesenleri cezalandırma 
3. a. Köylülerden bir kaçı bu ağaçları keser. 
 b. Kesilen ağaçlardan kan aktığı görülür. 

c. Bu ağaçları kesenlerden Mustafa Kılıç’ın yirmi yaşındaki oğlu kısa bir süre 
sonra ölür. 
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ç. Hüseyin Sürmeli’nin ise ailesinin başına tülü belalar gelir. 
 
66. ŞEYİD-İ KAVAK II 
 
1. Sefer YALÇINKAYA 
2. a.Dost olan hayvanların kızdırılması (Yılan) 
3. a. Ziyaretin yanından geçen bir şoför ziyarete selem vermeden geçeceği 

sırada karşısına bir yılan çıkar. 
b. Şoför yılanı ezip geçmeyi düşünür. Bir hamle yapıp yılanı ezeceği sırada 
kaza geçirir ve ölümün eşiğinden döner. 

 
67. ŞEYİD-İ KAVAK III 
 
1. Sefer YALÇINKAYA 
2. a. Ağaçların kesilmesine kızma 
3. a. Mehmet Akdeniz adlı köylü, ziyaretin ağaçlarını kesip başka köyden olan 

adamın birine satar. 
b. Haşim Fırat da “Bu bizim ziyaretimiz, bu ağaçları başkalarına vermemiz 
doğru olamaz.”,deyip ağaçları alıp getirir. 
c. Evinin damında kullanır. 
ç. Ağaçlara kırılır ve dam çöker, ev halkı ölümün eşiğinden döner. 

 
68. VELO JENĞ 
 
1. Sefer YALÇINKAYA 
2. a. Sadık hizmetkâr 
 b. Hayvanları itaat altına alma 
 c.Doğaya hükmetme 
3. a. Büyük silahşor olan Velo Jenğ savaşta dara düşünce nara atıp Allah’a 

yalvarır. 
b. Nara attığı an bir kartal peyda olur ve onun sırtına pençesini vurur. 
c. Kartalın çıkmasıyla ortalık toz dumana karışır ve göz gözü görmez olur. 
ç. Velo Jenğ de bu kargaşadan yararlanarak kaçıp kurtulur. 

 
69. ŞEYH YUSUF-İ KADİ 
 
1. M.Veli UYANIK 
2. a. Kötüleri cezalandırma 
 b. Köyü koruma 
3. a. Köyü bombalamaya gelenlere engel olur. Hiçbir bombanın patlamasına izin 

vermez. 
b. Köylünün biri Tanköy’e gelir. 
c. Ot yığınlarını yakmaya niyetlenir. 
ç. Tam yakacağı sıra felç olur, eli ayağı tutamaz duruma gelir. 
d. Türbeye gelip af dilip af diledikten sonra iyileşerek geri döner. 
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70. SEYYİD NESİMİ III 
 
1. Gülnaz BEYAZGÜL 
2. a. Bereket getirme 
 b. Ekinlerin zamanından önce yeşermesi 
3. a. Seyyid Nesimi, Sendo ailesine misafirliğe gider. 
 b. Ev sahibinden salatalık ister. 

c. Ev sahibi “Pîr’im, benimle dalga mı geçiyorsun, bostanlar henüz çiçek 
açmadı bile.”,der. 
ç. Pîr, ısrar eder. Adam Pîr’i kırmamak için bostana gider. 
d. Ev sahibi biraz sonra eli eteği salatalık dolu bir halde döner. 

 
71. BABA HÜSEYİN I 
 
1. Gülnaz BEYAZGÜL 
2. a. Pir ile güçlerini yarıştırma 
 b. Uzaktaki olayları görme 
3. a. Baba Hüseyin, Pîr’in konuk olduğu bir eve gider. 

b. Pîr, Baba Hüseyin’den daha üstün olduğunu kanıtlamak için, Baba 
Hüseyin’i imtihan eder. 
c. Cebimde ne olduğunu sorar. 
ç. Baba Hüseyin Pîr’in cebinde bir avuç ceviz içi ve bir parça pestil olduğunu 
söyler. 
d. Pîr, Baba Hüseyin’in bilmesi üzerine cemi terk eder. 

 
72. BABA HÜSEYİN II 
 
1. Gülnaz BEYAZGÜL 
2. a. Geleceği görme 
 b. Kabir ahvaline vakıf olma 
3. a. Baba Hüseyin ile samimi dostu muhabbet ederlerken, dostu “Rayber, ne 

zaman öleceksin?”,diye sorar. 
b. Baba Hüseyin, “Onu bilmiyorum da aynı gün öleceğimizi hissediyorum.”, 
diye cevap verir. 
c. Baba Hüseyin, 1966 depreminde göçük altında kalarak ölür. 
ç. Baba Hüseyin’in öldüğünü duyan talip de aynı gün köyünde kalp krizi 
geçirerek ölür. 

 
73. DERVİŞ BABA 
 
1. Gülnaz BEYAZGÜL 
2. a. Başka dinden birine keramet gücüyle üstün gelme, onu kendine tabi kılma. 
3. a. Derviş Baba ile iki arkadaşıyla Bingöl’ün bir köyüne giderler. 
 b. Cem bağlayıp, keramet gösterirler. 

c. Adamın biri halkı kandırıyorlar diye, Derviş Baba ile arkadaşlarını ihbar 
eder. 
ç. Derviş Baba ile arkadaşları, tutuklanıp fırına atılırlar. 
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d. Ertesi gün gidip baktıkları zaman Derviş Baba’nın sakalının buz 
bağladığını görürler. 
e. Bütün köylü Derviş Baba’dan af diler ve ona talip olurlar. 

 
74. ŞEYH ALİ-Yİ OSE I 
 
1. Nazım ÇİĞDEM 
2. a. Hastaları iyileştirme 
 b. Uzun bir mesafeyi kısa sürede kat etme ( Tayy-ı zaman, Tayy-ı mekân) 
 c. Suya batmadan karşıya geçme 
3. a. Şeyh Ali, tarla sürmeye gider. 
 b. Komşu köyden biri Şeyh Ali’yi ziyaret gelir. 
 c. Şeyh Ali’nin tarlada olduğunu öğrenince, yanına gitmeye karar verir. 

ç. Şeyh Ali’nin tarlada olmadığını ve tarlanın ise kendi kendine sürüldüğünü 
görür. 
d. Biraz bekledikten sonra Şeyh Ali’nin geldiğini görür. 

 
75. ŞEYH ALİ-Yİ OSE II 
 
1. Nazım ÇİĞDEM 
2. a. Gayb âleminde mücadele etme 
3. a. Şeyh Ali ve Şeyh İdris sürekli gayb âleminde güçlerini yarıştırırlar. 

b. Şeyhlerden herhangi biri diğer şeyhin ailesinden birini rüyasında görürse, 
bu öleceğine işarettir. 

 
76. ŞEYH MUHAMMED TAHİR 
 
1. Muzaffer SAĞMUR 
2. a.Yatırındaki ağaçları kesenleri cezalandırma 
3. a. Köyünün biri yatırdaki ağaçları keser. 
 b.  Bunun üzerine köylü hastalanır, ağaçları yerine bıraktıktan sonra iyileşir. 
 
77. ABDULVAHAP GAZİ 
 
1. Abdülhamit KOÇNARDAN 
2. a. Öldükten sonra insanlarla konuşma 
 b. Rüyada kabrinin yerinin bulunmasını isteme 
 c. Rüyada başkasını ikaz etme 
3. a. Şeyh Şeref, çobanlık yaparken sürüsünü sürekli Abdulvahap Gazi’nin yatırı 

üzerine getirip konaklatıyormuş. 
b. Abdulvahap Gazi, Şeyh Şeref’in rüyasına girip, koyunları bir daha 
yatırırının bulunduğu yere getirmemesini ister. 
c. Şeyh Şeref, yatırı aramaya başlar; fakat bulamaz. 
ç. Abdulvahap Gazi, Şeyh Şeref’in rüyasına girip Şeyh Hasan Banoki ile 
görüşmesini söyler. 
d. Şeyh Şeref, Şeyh Hasan Banoki ile görüşüp durumu anlatır. 
e. Şeyh Hasan Banoki gelip mezarın yerini tespit eder. 
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78. ŞEYH CÜRÛH 
 
1. Tahir YALÇINKAYA 
2. a. Annesinin bedduasına uğrayan şeyh 

b. Şeyh’in keramet göstererek iftiradan kurtulması 
c. Anne karnındaki bebeği konuşturma 

3. a Şeyh her gün annesini yanız bırakıp ibadet için bir mağaraya gider. 
 b. Annesi Şeyh’in gitmesini istemez; fakat Şeyh gitmeye devam eder. 
 c. Bunun üzerine annesi de Şeyh’ e beddua eder. 
 ç. Kadının biri hamile kalır ve çocuğunun Şeyh Cürûh’tan olduğunu söyler. 
 d. Şeyh, iftiraya uğradığını söyler. 
 e. Bunun üzerine köylü, Şeyh’ten bunu kanıtlamasını ister. 
 f. Şeyh, kadının karnındaki bebeği, çobanın keçesini ve ağacı şahit gösterir. 

h. Bebek, keçe ve ağaç dile gelip, Şeyh’in suçsuz olduğunu ve asıl suçlunun 
çoban olduğunu söylerler. 
g. Böylece Şeyh, iftiradan göstermiş olduğu kerametle kurtulmuş olur. 

 
79. ŞEYH İBRAHİM KEVSERİ I 
 
1. Mustafa GÜRCAN 
2. a. Rüyada mezarı ile ilgili bilgi verme 
3. a. Şeyh, yatırının yapımında çalışan işçilerden birinin rüyasına girip, mezarı 

ile ilgili bilgi verir. 
b. Mezarda üç kişi olduklarını söyler. 
c. İşçiler mezarı açtıkları zaman üç cesetle karşılaşırlar. 

 
80. ŞEYH İBRAHİM KEVSERİ II 
 
1. Mustafa GÜRCAN 
2. a. Öldükten sonra dirilme 
 b. Zor durumda kalanlara yardım etme 
 c. Yol gösterme 
3. a. Şeyh gece evine gitmeye cesaret etmeyen genç kıza yardım eder. 
 
81. ŞEYH AYN-EL MELİK I  
 
1. Şirin ÇELİK 
2. a. Doğaya hükmetme 
 b. Hayvanları itaat altına alma 
3. a. Şeyh, eski yerleşim yerine cami yaptırmak ister. 
 b. Cami yapımında kuşandığı malzemeyi Köyün içine taşır. 

c. sabah olduğu zaman bu malzemenin şimdiki yerleşim yerinde bir 
bataklığın içinde olduğunu görürü. 
ç. Tekrar eski yerine taşıtır; ama ertesi gün yine malzemenin bataklığın içinde 
olduğunu görür. 

 d. Bir dua ile bataklığı kurutur ve camiyi burada inşa eder. 
 e. Cami yapımında kullanılan malzemeyi de kedilere taşıtır. 
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82. ŞEYH AYN-EL MELİK II 
 
1. Şirin ÇELİK 
2. a. Maddenin mahiyetini ve şeklini değiştirme. 
 b. İnşaat halindeki bir binayı yürütme 
3. a. Şeyhlerden biri Şeyh Aynıl Melik ile gücünü yarıştırmak ister. 

b. Ayıya binip yılanı da kamçı olarak kullanıp, Şeyh Aynıl Melik’in karşısına 
çıkıp, “Göster marifetini.”, der. 
c. Bunun üzerine Şeyh de inşaat halindeki camiye “Yürü.”,der ve cami yürür. 

 
83. ŞEYH AYN-EL MELİK III 
 
1.  Şirin ÇELİK 
2. a. Hastaları iyileştirme 
3. a.Akli dengesi bozuk olan hastalar, yatırın yanındaki odada uyutulurlar. 
 b. Uyuduktan sonra, oradan iyileşerek uyanıp evlerine dönerler. 
 
84. MOLLA HASAN 
 
1. Naze KÖPRÜ 
2. a. Başka dinden birine keramet gücüyle üstün gelme, onu kendine tabi kılma. 
 b. Hayvan hastalıklarını iyileştirme. 
3. a. Mele Hasan, Eralanı Köyü’ne gelir. 
 b. Köylü Mele Hasan’ı evine almadığı gibi, ona kalacak yer de vermez. 

c. Mele Hasan, mezarlığa gidip bir çadır açar ve kışın ortasında orada 
yaşamaya başlar. 
ç. Köylü, Şeyh’in kışın ortasında çadırının önünde salatalık ve üzüm yetiştirip 
onunla beslendiğini görür. 
d. Bunun üzerine Köylü toplu bir şekilde din değiştirip Mele Hasan’a tabi 
olurlar. 
e. Hayvanlarına bulaşıcı hastalık bulaşan köylü, sürüsünü yatırın etrafında 
gezdirip bir de kurban kestikten sonra, hayvanları iyileşir. 

 
85. ŞEYH ÖMER SAHUBİ 
 
1. Abdülhamit KOÇNARDAN 
2. a. Hastaları iyileştirme 
3. a. Akıl sağlı yerinde olmayan hastalar ve sarılık hastalığına yakalananlar 

Çilehane’ye kapatılır. 
b. Geceyi Çilehane’de geçirdikten sonra sağlıklarına kavuşarak, oradan 
çıkarlar. 

 
86. ŞEYH İBRAHİM HAZRETLER 
 
1. Şirin ÇELİK 
2. a. Hastaları iyileştirme 
 b. Bulaşıcı hayvan hastalıklarını iyileştirme 
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3. a. Deri hastalığı olan insanlar, yatırın yanındaki suyu içip çamurunu da 
derilerine sürdükleri zaman iyileşirler. 
b. Hayvanlarına bulaşıcı hastalık bulaşmış insanlar, hayvanlarına yatırın  
etrafında birkaç tur attırlar. 
c. Bu turdan sonra hayvanlar iyileşir. 

 
87. ŞEYH MUHAMMED-İ MAĞRİBİ 
 
1. Cevdet AYDIN 
2. a. Maddenin mahiyetini değiştirme 
3. a. Şeyh Muhammed-i Mağribi, bir caminin devam eden inşaatına bakmaya 

gider. 
b. İşçiler Şeyh’i görür görmez yerlerinde kalkıp, selam Şeyh’e selam verirler. 
c. O sırada caminin duvarı da Şeyh’e selam vermek için eğilir ve o şekilde 
kalır. 

 
88. ÇİLEHANE / HOCA HAFIZ EFENDİ 
 
1. Şirin ÇELİK 
2. a. Hastaları iyileştirme 
3. a. Akli dengesi bozuk insanlar, sara nöbetleri geçiren hastalar vb. ruhsal 

sorunları olan hastalar çilehanede uyurlar. 
 b. Oradan iyileşerek çıkarlar. 
 
89. ŞEYH TAR EFENDİ 
 
1. Şirin ÇELİK 
2. a. Ölümden sonra fevkalade hallerin zuhur etmesi  
3. a. Çocukları ölen aileler, ölen çocuklarını Şeyh Tar Efendi’nin yatır yanındaki 

mezarlığa gömerler. 
b. Bundan sonra doğacak bütün çocukları yaşar. 

 
90. ŞEYİDİN ODASI 
 
1. Mahmur ATAÇ 
2. a. Hastaları iyileştirme. 
3. a. Akli dengesi bozuk insanlar ve ruhsal sorunları olan hastalar, yatırda 

uyutulur. 
b. Hastalar uyandıktan sonra evlerine iyileşmiş bir vaziyette dönerler. 

 
91. HABİB BABA 
 
1. Zülfünaz EREN 
2. a. Yatıra zarar verenleri cezalandırma 
3. a. İki arkadaş altın bulmak için yatırı kazarlar; fakat altın bulamazlar 
 b. Arkadaşlardan biri eve gelir gelmez kurban kesip, af dilenir. 
 c. Diğer arkadaş ise hiçbir şey yapmaz ve ertesi gece ölür. 
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92. ŞEYİD-İ DİYAR 
 
1. Zülfünaz EREN 
2. a. Yatıra zarar verenleri cezalandırma 
3. a. Köylünün bir evinin yapımı için Şeyid-i Diyar’ın taşlarını toplayıp getiri. 
 b. Bu taşlardan biri adamın ayağına düşer ve adam ölür. 
 
93. GELİN DERESİ 
 
1. Naciye YALÇINKAYA 
2. Beddua sonunda taş kesilme 
3. a. Genç bir kız annesinin onaylamadığı biriyle evlenir. 
 b.Annesinin bedduası sonucunda bütün düğün alayı taş kesilir. 
 
94.  KESİK BAŞ  
 
1. İsmail AYKAN 
2. a. Ölüm sonrası fevkalade hallerin zuhur etmesi 
3. a. Muşta eskiden ünlü bir zat yaşarmış. 

b. Bu zat aynı zamanda bir pehlivan ve cengâvermiş. 
c. Yaşadığı yerde bir savaş olur. 
ç. Şeyh, savaşa katılır, savaşta başı gövdesinden ayrılmış olmasına rağmen, 
kellesini koltuğunun altına alıp savaşmaya devam eder. 
d. Şu an mezarının bulunduğu yere gelip orada şehit düşer 
e. Bundan dolayı kendisine Kesik Baş adı verilmiştir. 

 
95. BAYINDIR BABA  
 
1. Mehmet Vefa ÖZTÜRK 
2. a. Ölümden sonra fevkalade hallerin zuhur etmesi  
 b. Uzun bir mesafeyi kısa sürede kat etme ( Tayy-ı zaman, Tayy-ı mekân) 
 c. Öldükten sonra insanlarla konuşma 
3. a. Malazgirt Savaşı’nda önemli bir komutan olan Bayındır Baba ermiş bir 

zattır. 
b.Yemen’de savaşta yaralanan Muşlu bir delikanlı “su” ister 
c.O sırada aksakallı, nur yüzlü bir adam ona bir testi su verip yaralarını sarar. 
ç. Delikanlı ayılınca, bu dedeye kim olduğunu sorar. 
d.Bayın Baba “Sen askere gitmeden önce beni ziyaret etmiştin, şimdi ben de 
borcumu ödemeye geldim.”, deyip, ortadan kaybolur. 
e.Bayındır Baba’nın askere gidenlere ve ziyaretçilerine hep yardım ettiğini ve 
onları koruduğuna inanılır. 

 
  



 108 

III. METİNLERDE KULLANILAN MOTİFLERİN TASNİFİ 
 
 Aşağıda, çalışmamız sırasında esas alınan 95 âdet menkıbe metninde 
kullanılan motifler bir tasnife tabi tutuldu. Yrd. Doç. Dr.Yılmaz Önay’ın, Yüksek 
Lisans çalışmasında kullanmış olduğu motif tasnifinden yola çıkılarak farklılıklar da 
belirtilerek bir motif tasnifi yapıldı. 
 
1. Doğrudan Doğruya Velîler ile İlgili Motifler 

 
1.1. Uzakta cereyan eden olayları ve şahısları görme 

Baba Hüseyin I 
Baba Hüseyin II 
Seyyid Haydar 
 

1.2. Bir anda uzak mesafeleri kat etme ( Tayy-ı mekân, Tayy-ı zaman) 
Bayındır Baba 
Goşkar Baba 
Seyda Mele Halit 
Seyyid Mümin I 
Seyyid Nesimi I 
Şeyh Ali Ose I 

  
1.3. Ölüm sırasında ve sonrasında fevkalade hallerin zuhur etmesi 

Bayındır Baba 
Goşkar Baba 
Kesik Baş 
Seyda Mersal Efendi I 
Seyda Mersal Efendi II 
Seyyid Mümin IV 
Şeyh Badin I 
Şeyh Badin IV 
Şeyh Mustafa I 
Şeyh Şemdil I 
Şeyh Tar Efendi  

 
 1.3.1. Kabri üzerinde türbe istememe 
  Şeyh Badin IV 
 
 1.3.2. Kabri üzerinde türbe vb. herhangi bir yapının yapılmasını isteme 
  Gül Mustafa IV 
  Kal-i Sipi II 
  

1.3.3. Cesedin çürümemesi 
  Seyyid Safi I 
  

1.3.4. Öldükten sonra insanlarla konuşma 
  Bayındır Baba 

Goşkar Baba 
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  Şeyh İbrahim Kevseri II 
 
 1.3.5. Öldükten sonra dirilme 
  Goşkar Baba I 
  Kutbaba I 
  Şeyh Mustafa I 
  Şeyh Mustafa II 
  

1.3.6. Cesedin ikileşmesi 
  Şeyh Muhammed-i Şorike 
 
 1.3.8. Cenazenin defnedileceği yeri kendisinin tayin etmesi 
  Şeyh Badin I 
 

1.4. Çok az yiyecekle yaşama 
Şeyh Cürûh 
Şeyh Hasan 
Şeyh Şemdil II 

 
1.5. Öleceği zamanı önceden bilme 

Baba Hüseyin II 
Şeyh Bahattin I 
 

1.6. Gelecekte olacaklardan haber verme 
Baba Hüseyin II 
Seyyid Mümin II 
Seyyid Nesimi II 
Şeyh Badin II 
Şeyh Keke 

 
1.7. Belli gün ve zamanlarda ışık halinde görünme 

Dara Şeyidi 
Gül Mustafa 
Nınğa Düldülü 
Seyda Mersal Efendi 

 
1.8. Ses halinde duyulma 

Goşkar Baba II 
Seyda Mersal Efendi I 

 
1.9. Su üstünde yürüme 

Şeyh Ali Ose 
 

1.10.Sır olma 
Seyyid Mümin 
Şeyh Ali Ose I 
Şeyh Hasan 
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1.11.Rüyada ikaz etme 
Abdulvahap Gazi 
Şeyitlik II 
Şeyh Yunus I 

 
1.12.Rüyada bir şeyler isteme 

Abdulvahap Gazi 
Kalo Sipi I 
Seyyid Safi III  

 
1.13.Emanete sahip çıkma 

Seyyid Safi IV 
Şeyh Abdurrahman Korucu 
Şeyh Yusuf-i Kadi 

 
1.14.Kendisine sığınan canlıları koruma 

Şeyh Abdurrahman Korucu 
Şeyh İbrahim Hazretleri 

 
1.15.Akılda geçenleri bilme 

Seyyid Mümin I 
 

1.16.Aynı anda birkaç yerde bulunma veya ortadan kaybolma 
Seyyid Mümin 
Seyyid Nesimi I 
Şeyh Ali Ose 
 

1.17.Olaylara uzaktan müdahale etme 
 

Seyyid Haydar 
Seyyid Mümin I 

 
1.18.Bir şeyi yoktan var etme 

Baba Hüseyin II 
Şeyh Abdullah 
Şeyhmus 

 
1.19.Gayb âleminde gezinme veya gayb âleminde mücadele etme 

Baba Hüseyin I 
Seyyid Mümin I 
Şeyh Ali Ose II 

 
1.20.Keramet göstererek iftiradan kurtulma 

Şeyh Cürûh 
 

1.21.Başka dinden birine keramet kuvvetiyle üstün gelip, onu kendine tabi 
kılma 
Derviş Baba 
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Molla Hasan 
 

1.22.Yanında kimseleri istememe 
Goşkar Baba 

 
1.23.Öte dünyadan haber verme 

Şeyh Muhammed-i Lal 
 
2. Tabiat Olayları ile İlgili Motifler 

 
 2.1. Nehri ikiye bölme 
 Şeyh Badin I 
 
 2.1.1. Bir el işaretiyle topraktan su çıkarma 
   Şeyh Abdullah 
 
 2.1.2. Bir dua ile bataklığı kurutma 
   Şeyh Ayn-el Melik I 
 
 2.1.3. Gökyüzünü kara bulutlarla kaplama  
    Seyyid Safi II 
    Velo Jenğ 
 

2.2. Maddenin mahiyetini ve niteliğini değiştirme 
 
2.2.1. Suyu süte dönüştürme 
  Şeyh Bahattin II 
 
2.2.2. Cansız varlıkları yürütme 
  Şeyh Ayn-el Melik II 
 
2.2.3. Cansız varlıkların hareket etmesi 
  Şeyh Muhammed-i Mağribi 
 
2.2.4. Asanın yemyeşil bir ağaca dönüşmesi 
 Şeyh Hamza 
  

3. Peygamber’le, Hızır’la ve Gizli Güçlerle İlgili Motifler 

 
3.1.  Hızır’ı rüyada görme 

Şeyh Bahattin I 
Şeyh Yunus I 

 
3.2.  Hızır ile yüz yüze görüşme 

Şeyh Yunus I 
 

3.3. Cinlerle temas kurma, onları etkisiz hale getirme 
Nınğa Düldülü 
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3.4. Pîr’le konuşma 

Şeyh Hamza 
 
4. Bitkilerle İlgili Motifler 

4.1. Ağaçtan kan akması 
 Şeyid-i Kavak 
 
4.2. Ekinlerin zamanından önce yetişmesi 
 Seyyid Nesimi III 
 
4.3. Ağaçlarının alanı veya keseni cezalandırma 
 Şeyh Muhammed-i Tahir 
 Şeyid-i Kavak I 
 Şeyid-i Kavak II 
 Şeyitlik II 
 
4.4. Yatıra ait taşları alanın cezalandırılması 
 Şeyid-i Diyar 

 
5. Yatır ve Türbe ile İlgili Motifler 

 
5.1. Rüyada adını söyleme 

Gıre Boğa 
Şeyid-i Keloşke 

 
5.2. Kabri ile ilgili bilgi verme 

Şeyh İbrahim Kevseri I  
 

5.3. Yatırını kazanı cezalandırma 
Habib Baba 

 
5.4. Rüyada kabrinin bulunmasını isteme 

 Abdulvahap Gazi 
 
6. Hayvanlarla İlgili Motifler 

 
5.5. Belirli günlerde hayvanların türbeyi ziyaret etmesi 

Şeyh BadinIII 
Dara Şeyidi 

 
5.6. Hayvanlarla konuşma 

Şeyh Ahmet 
 

5.7. Yabani hayvanlarla dostluk kurma, onları hizmetinde kullanma 
Dara Şeyidi 
Şeyh Ayn-el Melik I 
Velo Jenğ 
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Yılanlı Çeşme 
 

5.8. Hayvanların küstürülmesi 
Dara Şeyidi 
Şeyh Badin III 
Şeyid-i Kavak 
Muriya Teke 
Yılanlı Çeşme 

 
5.9. Vahşi hayvanları zararsız hale getirme 

Şeyh Hüseyin 
 

5.10. Hayvan hastalıklarını iyileştirme 
Molla Hasan 
Şeyh İbrahim Hazretleri 

 
7. Yatırla İlgili Motifler  

 
7.1. Az yiyecekle çok kişi doyurma 
 Şeyh Bahattin II 
 Şeyh Hasan 
 
7.2. Bereketi artırma 
 Çelkani 
 Seyyid Nesimi III 
 
7.3. Hastaları iyileştirme 
 Çilehane 
 Kal-i Sipi  
 Kutbaba II 
 Oda Şeyidi 
 Seğsafi I 
 Seyyid Mümin III 
 Şeyh Ayn-el Melik III 
 Şeyh İbrahim Hazretleri 
 Şeyh Mustafa II 
 Şeyh Ömer Sahubi 
 
7.4. Zor durumda kalanlara yardım etme 
 Seyda Molla Halit 
 Seyyid Haydar 
 Seyyid Mümin II 
 Seyyid Mümin III 
 Seyyid Safi I 
 Şeyh İbrahim Kevseri II 
 Şeyh Mustafa I 
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7.6. Kötü iş yapanları rüyalarına girerek onları ikaz etme  
 Şeyh A.Aziz 
 
7.7. Kabrini ziyaret edenlere yardım etme  
 Goşkar Baba II 
 Kal-i Sipi I 
 Seğsafi II 
 Seğsafi III 
 Şeyh A.Aziz 
 
7.8. Rüyada yol gösterme 
 Abdulvahap Gazi 
 

8. Kötüler ve Velayete İnanmayanlarla  
Abdulvahap Gazi 

 
8.1. Kötüleri cezalandırma 

Şeyh Abdurrahman Korucu 
Şeyh Hüseyin 
Şeyh Şemdil I 
Şeyh Yusuf-i Kadi 

 
8.2. Hasmını beddua ederek cezalandırma 

Büyük Hasan 
Şeyid-i Birka 
Şeyh Hüseyin 
Şeyh Keke 

 
8.3. Beddua ile cezalandırma 

Şeyh Cürûh 
Şeyh Mıhammed-i Lal 

 
8.4. Beddua etmediği halde kendisine haksızlık yapan insanların felakete 

uğraması 
Seyyid Mümin I 

 
8.5. Bir organı yok ederek cezalandırma 

Büyük Hasan 
Şeyid-i Birka 
Şeyh Yusuf-i Kadi 

 
8.6. Ölümle cezalandırma 

Habib Baba 
Şeyid-i Diyar 

 
8.7. Felakete uğratma 

Şeyid-i Kavak 
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9. Diğer Motifler 

 
9.1. Fatiha isteme 

Şeyh A.Aziz 
Seyda Mersal Efendi II 

 
9.2. Tılsımlı eşyalar 

Şeyh Ali (Kova) 
Şeyh Ali Ose (Asa) 

 
9.3. Sadık hizmetkâr 

Velo Jenğ  
 

9.4. Taş Kesilme 
Gelin Deresi  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
 

METİNLER 
1.Şeyh Badin I 

 
Şeyh Badin 490 yıl önce Batman Malabadi’den gelip Alyar’a yerleşmiş. Şeyh 

Badin bir gün hastalanır. Ölmeden önce şöyle vasiyet eder. “ Benim boyunduruğa 
girmemiş iki tosunum var. Ben öldükten sonra, tosunlarımı kağnı arabasına koşun, 
tabutumu da arabanın üzerine koyun. Tosunların durduğu yerde gömün beni” der. 
Şeyh Badin ölür. Aylar ile Konakkuran Belediyesi arasında Murat Nehri 
geçmektedir. Mevsim de ilkbaharmış. Bu mevsimde Murat Nehri ağzın bir hal alır. 
Hiç kimselere geçit vermez. Öyle ki önüne geçeni kapıp götürürmüş. Bu yüzdendir 
ki bu nehrin üzerine köprü kurulamamıştır. Kurulan her köprü de ilkbahar akınsına 
dayanamayıp yıkılıp gitmiştir. İşte böyle bir ilkbahar günü Şeyh vefat eder. 
Ağlamalar sızlamalar bittikten sonra, sıra Şeyh’in vasiyetine gelir. Tosunları arabaya 
koştuktan sonra, Şeyh’in tabutunu da bu arabanın üzerine koyup, “Ya Allah” deyip 
tosunları serbest bırakırlar. Tosunlar kağnı arabasını alıp Konakkuran’a doğru 
hareket ederler. Önde kağnı arabası arkada köy halkı Murat Nehrine kadar gelirler. 
Kağnı arabasın nehrin önüne gelir gelmez nehir ikiye ayrılıp gelenlere yol verir. 
İnsanlar karşıya geçtikten sonra nehir tekrar birleşip eski heybetiyle akmaya başlar. 
Bugünkü Konakkuran kabristanının bulunduğu yerde tosunlar durur ve Şeyh buraya 
gömülür. Ve mezarı başında da bir türbe inşa edilir.  

Rivayete göre Şeyh’in buraya gömülmek istemesinin sebebi ise kendi 
hocasının da burada gömülü olmasıdır. Şeyh hayatta iken sürekli buraya gelip 
Şeyh’nin mezarı başında dua edermiş. Bundan dolayıdır ki buraya gömülmek 
istemiştir. 
 
2.Şeyh Badin II 
 

Evlerin yaylada olduğu bir yaz günü, Şeyh Badin, torunlarını çağırır. “Bu gün 
sürüyü yayladan köye getirin” der. Torunları ise buna itiraz edip koyunları köye 
getirmezler. Bu mevsimde yaylanın sürü için daya uygun bir otlak yeri olduğunu ve 
köyde sürüyü otlatacak otlağın bulunmadığını söyleyip, sürüyü köye getirmemekte 
direnmeye devam ederler. Şeyh ısrar eder. “siz çobana sürüyü bu gün mutlaka köye 
getirmesi gerektiğini söyleyin” der. Bu ısrarlar üzerine torunları istemeyerek de olsa 
dedelerini kırmayıp, çobana talimat verirler. Bunun üzerine çoban da o gece sürüyü 
köye getirir. Sürü köye indirildikten sonra yaylada kızılca bir kıyamet kopar, fırtına 
tipi başlar. Yaylada taş üstünde taş kalmaz. Bu duruma birçok insan şahit olur. Köylü 
Şeyh’in sayesinde sürüsünü kurtarır. 

İnsanların canlı olarak tanık olduğu bir diğer durum da şudur: Şeyh öldüğü 
zaman, mezarının etrafı yaklaşık bir metre yüksekliğinde Ahlat Taşı denilen özel bir 
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taşla çevrilir. Bu taşların arasında hiçbir harç bulunmamasına rağmen bugüne kadar 
bir tek taşı yerinden oynamamıştır. 

Günlerden bir gün torunları dedelerinin mezarının üzerine bir türbe yaptırmak 
istediklerini söyleyerek, mezarın etrafındaki taş duvarı yıkıp, türbe inşa ederler. Bu 
taşları da Alyar’a götürüp oradaki bir ziyaretin etrafını örmede kullanırlar. Şeyh’in 
türbesini de Ahlat’tan getirdikleri taşlarla inşa etmişler. Bir gün köylüler bir gece 
yarısı korkunç bir patlama sesiyle dışarı fırlarlar. Bir süre bu sesin nerden geldiğini 
anlayamazlar. Mezarlığa yakın evlerde oturan köylüler, sesin mezarlık tarafından 
geldiğini söylemeleri üzerine, bütün köylü mezarlığa koşar. Bir de ne görsünler 
Şeyh’in türbesi param parça olmuş ve her bir parça bir yere dağılmış. Sadece Kuran-ı 
Kerim’lerin konulduğu yer sağlam kalmış. Bunun dışında taş üstünde taş kalmamış. 
Köylüler ise bu durumu şöyle açıklamaktadır. Bu türbeyi yaptıran Şeyh’in torununun 
kazandığı para helal kazanılmış bir para olmadığı için patlamış. Diğer bir söylence 
ise Şeyh üzerinin betonla kapatılmasının istememesi üzerinedir. Türbeyi ziyaret 
ettiğimiz zaman, türbenin inşası devam etmekteydi. Yöre halkı bunun tekrar 
patlayacağına inanıyor. 
 
3.Şeyh Badin III  
 

Bundan elli yıl öncesine kadar (2007), her Kurban Bayramında iki geyiğin 
dağdan inip Şeyh Badin’in mezarı başında beklediği ve halkın da gidip onları getirip 
kurban olarak kestikleri söylenmektedir. Bir bayram günü köylülerden biri Şeyh’in 
mezarı başında bekleyen geyikleri usulüne uygun olarak yakalayacağı yerde, onları 
silahla vurur. O günde sonra Şeyh’in mezarı başına geyikler gelmez olur. Bunu 
yapan köylü de fer geçirip yedi yıl süründükten sonra ölür. 
 
4.Şeyhmus 
 

Şeyh Mus Uyanık Köyü’nde yaşayan kendi halinde biriymiş. Eşi ve 
kendisinden başka kimsesi de yokmuş. Bir kış mevsimi kapılarını bir misafir çalar. 
Misafiri buyur etmişler. Şeyh eşine bir “helise”85 yap da misafirimiz yesin, der. 
Ancak evde yağ yoktur. Eşi bu durumu misafirin yanında Şeyh’e anlatamaz. İçeri 
girip çıkar. Şeyh eşinin davranışındaki tuhaflığı fark eder. Bunun üzerine eşine ne 
olduğunu sorar. Eşi de “evde yağ yok ki ben nasıl helise yapabilirim”, der. Bunun 
üzerine Şeyh eşine, “merak etme yağımız var”, der. Eşi ısrarla “biraz önce baktım, 
yağ yoktu.”der. Şeyh “şimdi bakarsan olduğunu görürsün”, der. Bunun üzerine kadın 
daha fazla direnmeyip gider. Çömleğin kapağını açtığı zaman, çömleğin ağzına kadar 
yağla dolu olduğunu görür. Kadın yemeği yapıp misafirine sunar. Misafir gittiği 
zaman, kadın bu olağanüstü durumu eşine sorar. Bunun üzerine Şeyh “Allah’ın bir 
hikmetidir. Bizi misafirimiz karşısında mahcup etmedi.”der.  
 

                                                
85 Bir çorba tası den (yarma), bir adet tavuk, tuz, tereyağı. Den bir tencereye konarak üstünü 
kaplayacak şekilde su konularak kaynatılır. Aynı şekilde başka bir kaba konulan tavuk da pişirilip 
kemiklerinden ayrıştırılır. Ayıklanan kemiksiz tavuk eti ile den karıştırılarak 10dk. Pişirilir. İyice 
pişen karışım daha sonra bir kepçe yardımıyla 20-30dk. Boyunca sürekli karıştırılarak macun 
kıvamına getirilince tabaklara alınarak üzerine tereyağı döküldükten sonra sıcak olarak servis yapılır.  
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5.Şeyh A. Aziz 
 

Mezarı doğup büyüdüğü, Hasanpaşa Köyü’ndedir. Şeyh bir iftira sonucu 
vurularak öldürülür ve vurulduğu günkü elbiseleriyle gömülür. 
Rivayete göre, hayvanlar Şeyh’in mezarına bastıkları zaman çarpılırmış. Ayrıca, 
insanların rüyalarına girip, iftiraya uğradığını, ölmediğini halan yaşadığını ve 
hayvanların çarpılmaması içinde mezarından uzak tutulmasını söylüyormuş. 

Köylüler onu rüyalarında gördükleri zaman, sıkıntı ve dertlerin bittiğine 
inanırlar. Bunun dışında Şeyh’in mezarının yanından geçen insanlar kötü niyetli 
iseler Şeyh o gece onların rüyalarına girip kendilerine çeki düzen vermeleri 
konusunda ikaz eder. Buna uymayanlar da türlü belalara uğrarlar. Şeyh mezarı 
yanından geçerken, insanların kendilerine çeki düzen vermesi gerektiğini de söyler. 

 
6.Şeyh Muhammed-i Lal 
 

Bir gün Bane’ye bir misafir gelir. Şeyh Muhammed-i Lal’ın babası, Şeyh’e 
misafirin atını otlaması için götürüp bir yere bağlamsını söyler. Şeyh o zamanlar 
küçük bir çocukmuş. Babasın isteğini yerine getirmek için harekete geçer. Atı alıp 
görürmüş. Atın silkesini86yere çakıp çakıp çıkarmış. Bir türlü uygun bir yere 
bulamaz. Bu durumu gören misafir, çocuğu yanına çağırıp, çocuğa neden böyle 
davrandığını sorar. Şeyh de “çaktığım her yerde silkenin ucu bir hayvanın sırtına 
denk geliyor, onun için çakamıyorum” der. Tam başka şeyleri de açıklayacağı sırada 
Şeyh’in babası dayanamaz ve oğluna “inşallah lal olursun, bir daha konuşamazsın” 
der. Bu beddua sonucu Şeyh lal olur. o günden sonra da adı Şeyh Muhammed-i Lal 
olarak kalır. 

 
7.Şeyh Abdullah 
 

Şeyh Abdullah, Şeyh Muhammed-i Lal’ın kardeşidir. Şeyh Abdullah Bitlisin 
Norşin87İlçesi’nin bir tepesinde ibadet ediyormuş. Kız kardeşi de abdest alması için, 
Şeyh’e her gün su götürüyormuş. Yine günlerden bir gün kız kardeş Şeyh’e abdest 
alması için su götürürken yolda elindeki su testisi düşüp kırılır.  Kız buruma çok 
üzülür ve çok utanır. Suyun döküldüğü yerde bir kaynak çıkmaya başlar. Rivayete 
göre bu kaynak Şeyh’in bir kerameti olarak değerlendirilir. 
 
8.Şeyh Hasan 
 

Şeyh Hasan, Abdülmecit zamanında yaşamış. İşlediği söylenen bir suçtan ötürü 
aranıyormuş. Askerler köye Şeyh’i almaya geldikleri zaman, köydeki bir çocuk 
saklanması için Şeyh’i uyarmaya gider. Şeyh de o sırada bahçede oturuyormuş. 
Çocuğa “sen benden uzaklaş” der. Bunun üzerine çocuk oradan uzaklaşır. Askerler 
şeyh’in yerini söylemeleri için köylüye baskı kuruyorlar. Bu duruma dayanamayan 
Şeyh ayağa kalkıp evine doğru yol alır. O sırada komutan Şeyh’i görür. Şeyh’in 

                                                
86 Silke, hayvanların bir yere ayrılmamaları için zincirlerinin ucuna takılan 20-30 cm uzunluğunda ucu 
sivri büyük bir çividir. 
 
87 Norşin, Bitlis İli’ne bağlı bir ilçedir. Adı daha sonraları Güroymak olarak değiştirildi. 
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sağında ve solunda iki kişi daha vardır. Komutan “yanındakiler kim” diye köylülere 
sorar. Köylülerde hiç kimsenin olmadığını söylerler. Komutan dönüp askerlere sorar 
“ siz yanındakileri görüyor musunuz” der. Askerler de hiç kimseyi görmediklerini ve 
Şeyh’in tek başına yürüdüğünü söylerler. Komutan çok korkara ve Şeyh’i 
tutuklamaktan vazgeçer. 
 
9.Şeyh Bahattin 
 

Ölmeden bir gün önce başında bulunan oğlu, Abdüllatif’e “oğlum hazırlığınızı 
yapın, bu akşam misafirim gelecek ve beni götürecek” demiş. Oğlu da misafirin kim 
olduğunu sorar. Şeyh, misafirinin Cüneyd-i Bağdadi olduğunu söyler. Onun kim 
olduğunu sorunca Şeyh, Bağdadi’nin İmam Zeynel Abidin’in soyundan olduğunu ve 
kendilerinin de onun soyundan geldiklerini söyler. Bağdadi şu an yanımda, yarın 
beni götürecek dedikten sonra o gece vefat eder. Oğlu kendisine sorar. “baba 
öldüğün zaman seni nerde gömmemizi istersin” der. Bunun üzerine Şeyh önce “beni 
memlekete götürüp orada gömün” der. Daha sonra bu fikrinde cayıp “beni burada, 
İstanbul’da, gömün” der. Bunun sebebini sordukları zaman da şöyle cevap verir. 
“Memlekettekiler onlara yeter. Bana asıl burada ihtiyaç var” der. Bunun üzerine 
Şeyh İstanbul’daki Armutlu mezarlığına gömülür. 

 
10.Şeyh Şemdil 
 

Şeyh Şemdil her sabah kalkıp Bane’nin karşısındaki dereye gidip orada akşama 
kadar ibadet edermiş. Derenin içinde 4-5 m²lik bir yassı taş var. Sabah namazından 
yassı namazına kadar bu taşın üzerinde ibadet eder karanlık çöktükten sonra eve 
dönermiş. Bütün ömrünü burada ibadet etmekle geçirmiş. Çok sinirli bir yapıya 
sahipmiş. Şeyh öldükten sonra bir gün karşı köyün ağası gelip zorbalıkla köylünün 
arazisine el koyup ekip biçmeye başlar. Bu durum karşısında çaresiz kalan halk hiç 
bir şey yapamaz ve geri çekilmek zorunda kalır. Şeyh’in torunu bu duruma çok 
üzülür ve dedesinin mezarı başına gelip isyan eder. Keramet sahibi olduğuna 
inandığı dedesinin, bu durum karşısında hiçbir keramet göstermemesine çok 
içerlenir. Yerden aldığı bir taşı, dedesinin baş mezar taşına vurarak şöyle der. “ Köy 
işgal altında sen burada durmuş seyrediyorsun, varsa göstersene kerametini” diye 
yakarır. Bu durumdan kısa bir süre sonra, bu işgalci ağalardan birinin oğlu iki kişiyi 
öldürür. Bu durum üzerine ailesi köyde barınamayıp, köyü terk etmek zorunda kalır. 
Bu da Şeyh’in bir kerameti olarak düşünülüyor. Herhangi bir kimse hasmına kızıp 
Şeyh’in mezarı başına gidip, hasmına beddua ederse o kişinin bir daha iflah 
olmayacağı söyleniyor. Bu sebeptendir ki Şeyh’in ailesi dedelerinin mezar taşını 
kaybetmek için büyük bir çaba sarf etmektedirler. Mezar taşına herhangi bir isim 
yazmamışlardır. Bu istismarı önlemek için. 
 
11.Şeyh Yunus 
 
 Şeyh hastalanır, yakınları onu Erzurum’a hastaneye götürürler; ancak yolda 
vefat eder. Ölmeden önce, “öldüğümde beni Erzurum’daki Abdurahman Gazi’nin 
yanına gömün” diye vasiyet eder. Çocukları da babalarının vasiyetini yerine getirmek 
için, valiye çıkıp izin isterler. Vali “hiç kimseyi A.Gazi’nin yanına hiç kimsenin 
gömülmesine izin veremem”, der. Çocukları ve yakınları bunun bir vasiyet olduğunu 
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ve yerine getirilmesi gerektiğini söyleseler de vali izin vermez. Çaresiz kalırlar ve o 
gün orada kalıp ertesi gün köylerine dönme kararı alırlar. Vali, o gece rüyasında 
Şeyh’i görür ve çok korkar. Sabah olur olmaz Şeyh’in çocuklarını buldurup yanına 
getirtir. “Bu adamı buraya gömmezsem hayatım boyunca beni rahat bırakmayacağını 
anladım”, der ve bunun üzerine Şeyh’i oraya gömerler. Şeyh’in bir kerametine daha 
şahit olunmuş. Şeyh, bir kış günü Adakent’ten Ağrı’ya gitmeye karar vermiş; ancak 
inanılmaz bir tipi ve kar yağışı varmış. Köylüler Şeyh’i gitmemesi konusunda ikna 
etmeye çalışırlar. “Bu havada gidersen asla sağ dönemezsi” demelerine rağmen, 
Şeyh’i gitmemesi konusunda bir türlü ikana edemezler. Şeyh bütün bu söylenenlere 
kulak asmayıp “gitmem gerek”, deyip, yardımcısıyla birlikte yola çıkar. Ancak 
yardımcısının kişiliğini beğenmeyen Şeyh, yola çıkmadan önce yardımcısını uyarır. 
“Sen istediğim ölçüde temiz kalpli değilsin, onun için seni uyarıyorum. Yola 
çıkacağız. Yolu yarıladığımız zaman karşımızda Beyza bir ata binmiş bir kişiyle 
karşılaşacağız. O kişi, Hoca Hızır’dır. Ben onunla karşılaşıp dua aldıktan sonra, sen 
de dua et ve dileğini söyle. Sakın bu fırsatı kaçırma”, deyip yollarına devam ederler. 
Dediği gibi yolun yarısına geldikleri zaman, beyaz ata binmiş Hoca Hızır’la 
karşılaşırlar. Şeyh, yanına gidip selamlaşır ve dua eder; ancak yardımcısı dona kalır. 
Hoca Hızır gider, Şeyh yardımcısına, Arif’e, döner, “ne oldu”, diye sorar. Yardımcısı 
ancak kendine gelebilmiştir. Dönüp arkasına baktığında ise Hoca Hızır’ın artık orada 
olmadığını görür. Bu olayı anlatan da Şeyh’in yardımcısı Arif’tir. 
 
12.Kutbaba I 
 

Mezar, kışla ile eski mezarlık arasında olan Kutbaba’nın savaşta şehir edilen bir 
evliya olarak kabul edilir. 

Kışlada nöbet tutan askerden biri, bir gün Kutbaba’nın mezarlıktan çıkıp çarşıya 
gittiğini, çarşıda gezip mezarlığa geri döndüğünü görmüş. En yaygın anlatılan rivayet 
budur.  
 
13.Abdulvahap Gazi 
 

Abdulvahap Gazi, Hz. Ömer zamanında Ahlat’ta şehit düşmüş. Ordugâh o 
zamanlar Çatbaşı’nda olduğu için getirip bu günkü yere gömerler. 

O zamanlar çobanlık yapan Şeyh Şeref her zaman sürüsünü getirip, Abdulvahap 
Gazi’nin mezarının yanında otlatıp, sürüyü burada dinlendirirmiş. Bir gün rüyasında 
Şeyh, Abdulvahap Gazi’yi görür. Abdulvahap Gazi, Şeyh’e sürüyü bir daha buraya 
getirmemesini söyler. Şeyh Şeref, ertesi gün sürüyü götürüp sahibine teslim ettikten 
sonra, mezarda ölü olup olmadığını kontrol etmek üzere mezarı kazar; ancak 
herhangi bir şeye rastlamaz. Gece rüyasına giren Abdulvahap Gazi, o şekilde 
kendisine ulaşamayacağını söyler. “Yarın Muş’a Şeyh Hasan Banoki gelecek. Git, 
yolun üzerinde onu bekle. Mezarımın başına getir. Benim gömülü olduğum yeri 
ancak o, sana gösterebilir”, der. Bunun üzerine Şeyh Şeref, gidip yolun üzerinde 
beklemeye başlar. Bir atlının geldiğini görür. Yanına yaklaşıp sorar. Şeyh Hasan 
Banoki olduğunu öğrendikten sonra, durumu anlatıp onu mezarın başına götürür. 
Şeyh Hasan Banoki etrafa göz gezdirdikten sonra, bir yer işaret eder ve “burayı kaz”, 
der. Şeyh Şeref, orayı kazmaya başlar ve Abdulvahap Gaz’nin naşıyla karşılaşır. 
Bunun üzerine bir türbe inşa edilir. 
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14.Şeyh Cürûh 
 

Şeyh Cürûh, Ben-i İsrail döneminde yaşamış olup, peygamber soyundan geldiği 
söylenir. Şeyh Cürûh, sürekli gidip ibadet ettiği bir mağara varmış. Her sabah gidip 
bu mağarada gidip ibadet edermiş. Annesi, yaşlı ve çaresiz olduğunu söyleyerek 
gitmesini engellemeye çalışır; fakat Şeyh Cürûh, annesini dinlemeyip gider. Bunun 
üzerine annesi dayanamayıp Şeyh’e beddua eder. 

Günlerden bir gün, kadının biri eşi yanında olmadığı halde hamile kalır. 
Köylüler bu durumu sorup soruştururlar. Kadına kimden hamile kaldığını sorarlar. 
Kadın da Şeyh Cürûh’tan hamile kaldığını söyler. Şeyh bunun doğru olmadığını ve 
iftiraya uğradığını söyler. Köylüler de Şeyh’ten söylediklerini kanıtlamasını isterler. 
Bunun üzerine Şeyh “Benim tanıklarım kadının karnındaki çocuk, söğüt ağacı ve 
çobanın keçesidir”, der. Köylüler bu durumu yadırgasalar da kabul ederler. Bütün 
köylü toplanır. Şeyh Cürûh elindeki asayı kadının karnına dokundurarak “senin 
baban kimdir?” diye sorar. Çocuk dile gelip “Benin babam çobandır.”, der. Söğüt 
ağacına “Sen ne gördün?”, diye sorar. Söğüt ağacı “Kadınla çoban her zaman benim 
gölgemde buluşurlardı.”, der. Şeyh, keçeye sorar. “Sen ne gördün?”. Keçe, “benin 
üzerimde birlikte oldular.”,der. Bunun üzerine köylüler büyük bir şaşkınlık yaşarlar. 
Bunun üzerine köylüler, kan ile çabanı recim ederler. Bu recim taşlarından yan yana 
iki tepecik oluşur. Şeyh’in en büyük kerameti, anne karnındaki cenini, ağacı ve keçe 
konuşturmasıdır. 
 
15.Şeyh Ayn-el Melik 
 

Şeyh, köye cami yaptırmak ister. Cami yapımında kullanacağı malzemeyi, eski 
yerleşim yerine götürüp bırakır. Sabah uyandığı zaman, malzemenin şimdiki 
yerleşim yerindeki bataklık içinde olduğunu görür. Oradan malzemeyi alıp, tekrar 
eski yerine taşır. Ertesi gün malzemenin yine bataklığın içinde olduğunu görür. 
Rivayete göre Şeyh, burasının cami yeri olması gerektiğini anlayıp dua eder. Şeyh’in 
duasından sonra bataklık kurur ve buraya cami inşa edilir. Bundan dolayıdır ki 
buraya “suyu kesilen yer” anlamına gelen “awbir” adı verilmiştir. Köyün adı eskiden  
“awbir / abir” di. Eski adı “awbir88 / abir” olan Esenlik Köyü adını buradan alır. 
Şeyh, cami yapımda kullandığı malzemeyi de kedilere taşıtmıştır. 

Bir rivayete göre, şeyhlerden biri bir gün Şeyh Aynıl Melik’ten daha iyi 
olduğunu ispatlamak ister. Bir ayıya binip, yılanı da kamçı olarak kullanarak89Şeyh 
Aynıl Melik’in yanına gelir. O sırada Şeyh Aynıl Melik de cami yapımında 
çalışıyormuş. Şeyh, Şeyh Aynıl Melik’e “Şeyh’im, bak benim kerametime, ayıya 
bindim, yılanı da kamçı olarak kullanıyorum. Senin kerametin nedir? Görelim.”,der. 
Bu duruma çok sinirlenen Şeyh, o sıra çalıştığı inşaatın çatından inip binaya “Yürü!”, 
der. Ve bina yürümeye başlar. Bunun üzerine diğer Şeyh “Pes”, der. “Ben canlıyı 
yürüttüm, sen ise cansızı yürüttün.”,deyip Şeyh’ten af diler. 

                                                
88 Awbir: aw: su, bir: kesilmek. Awbir: suyu kesilen yer anlamına gelir. 
89 Birçok efsanede özellikle dini efsanelerde, aslana binilip yılanın kamçı olarak kullanılması motifine 
rastlanır. Burada ise aslan yerine ayıya binilmesi durumu göze çarpmaktadır. Bu değişikliğin sebebi 
bu coğrafyada aslanın yaşamaması olabilir. Bu coğrafyadaki en yırtıcı hayvan ayıdır. Bunun zapt 
edilip, kontrol altına alınmış olması bir aslanı zapt etmek kadar ürkütücüdür.  
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16.Şeyh İbrahim Kevseri 
 

Şeyh’in mezarı hazine avcılarında kazılır. Bu durum üzerine çevre halkı toplanıp 
Şeyh’in mezarını onarmak isterler. Bu sıra bu onarımda çalışan işçilerden biri gece 
rüyasında Şeyh İbrahim Kevseri’yi görürü. Şeyh, kendisine mezarda üç kişi 
olduklarının söyler. İşçi bu durumu arkadaşlarına anlatır. Ertesi gün mezarı kazıp 
baktıklarında üç cesedin olduğunun görürler. Buna rağmen tek mezar olarak inşa 
ederler. 

 Çevredeki halkın anlattıklarına göre, yatırın etrafındaki apartmanlarda 
yaşayanlar, yatıra gereken önemi vermedikleri için sık sık başlarına türlü belalar 
geliyormuş. Kiminin dili tutuluyor, kimi felç geçiriyor kimi ise ölüyor. Küçük bir kız 
çocuğunun ölümü ise, ailesinin bu yatıra gereken önemi verilmemesine bağlanıyor. 

Şeyh İbrahim Kevseri, öldükten sonra da keramet gösterebilen biridir. İnsanlarla 
konuşyor. Türbenin yakınlarında oturan bir bayan, havanın karardığı bir akşam, 
çarşıdan eve yalnız başına dönmek zorunda kalır. Eve gideceği sokak pek tekin bir 
sokak olmadığından kız korka korka ilerlemeye başlar. Bir türlü eve gitmeye cesaret 
edemez. Biraz ilerledikten sonra geri dönmek zorunda kalır. O sırada Şeyh İbrahim 
Kevseri kızın yanına gelerek “Korkma evine gidebilirsin, senin yanında 
peygamberimizin annesi var” dedikten sonra kaybolur. Kız, bundan cesaret alarak 
evine gelir ve olup biteni babasına anlatır. 

 
17.Molla Hasan 
 

Mele Hasan, yaşadığı ve şu an mezarının bulunduğu Eralanı Köyü’ne ilk geldiği 
zaman, köylüler onu istemeyip, ona yerleşecek bir yer de vermezler. Bunun üzerine 
Mele Hasan, şu an mezarının bulunduğu yere bir çadır kurup, orada yaşamaya başlar. 
Mevsim de kışmış. Her taraf karlarla kaplıymış. Bir sabah köylülerden biri çeşmeye 
su almaya giderken Mele Hasan’ın çadırlının önündeki alanın yeşil olduğunu görür. 
Gelip bu durumu köylülere anlatır. Bütün köylü merakla Mele Hasan’ın çadırının 
olduğu yere toplanır. Bir de ne görsünler, Mele Hasan’ın, kışın ortasında çadırının 
önünde üzüm ve salatalık yetiştirdiğini görürler. Mele bunlarla besleniyormuş. Bu 
durum karşısında ürken köylüler, Mele’yi köye getirip ona barınabileceği bir yer 
verip, onu ömrünün sonuna kadar hoş tutmaya çalışırlar. O güne kadar Gayrı Müslim 
olan halk bu olaydan sonra İslamiyet’i kabul ederler. 

Diğer bir durum ise, Mele’nin mezarına basan hayvanlar hemen oradan 
uzaklaştırılmazlarsa ölürler. Hayvanlarına hastalık bulaşan insanlar, sürülerini getirip 
topluca mezarın etrafında birkaç tur attırdıktan sonra, hayvanlarından birini de orada 
kurban kestikten sonra hayvanlarına bulaşan hastalıktan kurtulacağına inanırlar. 
Yakın bir geçmişe kadar her bahar ayında çevre illerden ve ilçelerden gelen şeyhler, 
Mele Hasan’ın mezarı başında toplanıp zikrederlermiş. Bu zikir törenleri bir bayram 
havası taşırmış. Önce arbaneler90 eşliğinde zikredilir, zikir töreni bittikten sonra aş 
kazanları kurulup gelenler ağırlanırmış. Şimdilerde bu ritüel terk edilmiş.  

                                                
90 Arbane: Genellikle zikir törenlerinde kullanılan bir müzik aleti olup, diğer bir adı ise “Def”tir.  
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18.Şeyh Ali Ose 
 

Şeyh Ali Ose91, Ose’nin oğlu Şeyh Ali anlamına gelir. Şeyh’in sihirli bir asası 
vardır. Bu asasıyla denizin üzerinde hiç batmadan karşı tarafa geçermiş. 
Rivayet edilir ki, bir gün şeylerden biri Şeyh Ali’yi ziyarete gelir. Ev halkı Şeyh’in 
tarla sürmeye gittiğini söylerler. Bunun üzerine misafir kalkıp Şeyh’in tarlasına 
gider. Tarlaya vardığı zaman orada kimseleri göremez; ama tarla etrafa kimseler 
olmadığı halde sürülüyor. Biraz bekledikten sonra Şeyh Ali gelir. Şeyh, üzerindeki 
şaşkınlığı attıktan sonra Şeyh Ali’ye nasıl oluyor da kendisi ortalarda olmadığı halde 
tarlanın kendi kendine sürüldüğünü sorar. Bunun üzerine Şeyh Ali tarlada olduğunu 
söyler. Oysa Şeyh Ali, tarlada değildir. Tarlada olan sihirli asasıdır. Şeyh Ali, işi 
olduğu zaman çiftin yanına asasının bırakıp gidermiş. Döndüğünde tarlasının 
sürülmüş olduğunu görürmüş. 

Şeyh Ali Ose ile Şeyh İdris sürekli yarış halindedirler. Gayb âleminde 
güçlerini yarıştırıyorlarmış. Aralarında sürekli bir rekabet söz konusu olup her iki 
aileden kim diğer aileden herhangi birini rüyasında görürse, bu durum gören aileden 
birinin öleceğinin işaretidir. Şeyh Ali Ose’nin ailesindeki tüm erkekler yetmiş yaşına 
kadar yaşarlar. Hepsi yetmiş yaşında ölürler. Bu yaşı geçen birine rastlanılmamış. Bu 
durum Şeyh Ali Ose’nin ailesindeki erkeklere has bir durum olup kadınları veya 
kızları etkilemez. 
 
19.Şeyh Muhammed Tahir 
 

Şeyh’in mezarının etrafı, yörede ziyaret ağacı olarak bilinen meşe92 ağaçlarıyla 
çevrilidir. Bu ağaçların kutsal olduğuna inanılır. Bunların kesilmeleri veya 
yakılmaları durumunda, yakan veya kesen kişinin ya kendisi ya da yakınları türlü 
belalara uğrarlar. Bir gün yakın çevrede yaşanlardan biri, bu ağaçlardan bir kaçını 
kesmiş. Bedeli ne ise götürüp camiye ödeyeyim, demiş.  

Çok geçmeden adam ağır bir hastalığa yakalanır. Gitmediği doktor, 
başvurmadığı çare kalmaz; ama nafile, bir türlü iyileşmez. Sonunda sebebinin bu 
ziyaret ağaçları olduğunu düşünerek, kestiği ağaçları geri getirip yerine bırakır. 
Kurbanlar kesip, aç gördüğünü doyurur, çıplak gördüğünü giyindirir. Bu durumdan 
sonra ancak iyileşir.  
 

                                                
91 Ose: Kadın adı. Ose’nin oğlu Şeyh Ali. Ataerkil toplumlarda pek sık rastlanılmayan bir durum. Bir 
erkeğin annesinin adıyla anılması veya tanınmış olması. Bunun pek çok sebebi olmakla birlikte en 
kuvvetli ihtimal Şeyh’in annesinin de Şeyh oyundan geliyor olmasıdır. Tanınan bir aileye mensup 
olması bu ihtimali güçlendiriyor. 
92 Meşe ağacı: Çevrede çok yaygın olarak bulunan bir orman ağacıdır. Buna rağmen ziyaret ağacı 
olarak kabul edilip kesilmezler. Kesildikleri takdirde kesen, türlü belalara uğrar. Uzun zaman 
kesilmediklerinden diğer meşe ağaçlarından oldukça farklı bir görüntüye sahiptirler; çünkü çevredeki 
hiçbir ağaç bu ziyaretlerdeki ağaçlar kadar büyüyüp kalınlaşmazlar. Etrafta hiçbir mezar, yatır, türbe 
vb. herhangi bir şey bulunmasa bile toplum içinde bu yerlerin kutsal sayılıp görüntülerinden ötürü 
dokunulmağını göze çarpmakta. Bu durum böyle süregelmektedir. 
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20.Şeyh Bahattin 
 

Şeyh Bahattin, arkadaşlarıyla bir şehre gider, tanıdık, bildik kimseler olmadığı 
için bir mağaraya sığınırlar; ancak aç kalmamak için de her gün gruptan biri şehre 
inip erzak alıyormuş. Sıra Şeyh Bahattin’e gelince, Şeyh içi su dolu bir kabı yanan 
ateşin üzerine koyar. Biraz sonra baktıklarında suyun süte dönüştüğünü görürler. 
Bunun nasıl olduğunu Şeyh’e sorarlar. Şeyh “Bunu bana sormayın.”, der. 

 
21.Şeyh Mustafa  

 
Adamın biri bir gün suçsuz yere ceza evine düşer. İdamla yargılanır. Hücresinde 

infaz sateni beklerken, birden yanında yaşlı bir adam belirir. Kendisinin Şeyh 
Mustafa olduğunu söyleyerek “Korkma, yarın serbest bırakılacaksın.”,deyip sır olur. 
Adam, kimsenin kendisine inanmayacağını düşünerek de, bu durumu çevresindekiler 
“rüyamda gördüm”, şeklinde anlatır. Ertesi gün olur. Adamın yakınları başta olmak 
üzere herkes adamın, infaz saatini beklemeye başlarlarken adamın serbest 
bırakıldığını görürler. Hiç kimse olanlara bir anlam veremez. Adam, memlekete 
döner dönmez Şeyh Mustafa’nın yatırını ziyaret edip, adaklar adayıp kurbanlar keser. 
Uzun yıllar bu sırla yaşayan adam bu sırrını yaşlılığının son demlerinde yakınlarıyla 
paylaşır.  

Buna benzer bir diğer durum ise Sırrı Bey yaşar. Sırrı Bey, çok kötü hastalanır. 
Acilen hastaneye kaldırılır. Ankara’da bir hastanede ameliyat saatini beklerken bu 
ameliyattan sağ kurtulamayacağının düşündüğü bir an, içeri yaşlı bir adam girip, 
kendisinin Şeyh Mustafa olduğunu söyleyerek, korkmaması gerektiğini ve bu 
ameliyattan da sağ çıkacağını söyledikten sonra odadan çıkıp gider. Sırrı Bey, bu 
durumu yakınlarına anlatır. Yakınları da Sırrı Bey’in halisünasyon gördüğünü 
düşünürler. Ölüm kalım savaşı veren Sırrı Bey, ameliyattan sağ çıkar. O da 
memlekete gelir gelmez Şeyh Mustafa’yı ziyarete gider. 

Yoldan geçenler, karanlığa yakalandıkları zaman ormanın içindeki Şeyh 
Mustafa’nın yatırına sığınırlar. Geceyi orada geçirenler “sanki kendi evimizdeymişiz 
gibi rahat hissettik kendimizi”, diye anlatıyorlarmış. Burasının insanların 
korkularının giderecek, kendilerini evlerinde hissettirecek bir yer olduğu anlatılıyor. 
 
22.Şeyh Hasan 

Şeyh Hasan’ın Yörecik köyünde iki yerde mezarı bulunuyor. Hangisinin Şeyh 
Hasan’a ait olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Her ikisini de ziyaret etme şekli 
aynıdır. Suriye Hanımın anneannesinden Şeyh Hasan’la ilgili dinlediği anekdota 
göre; yörede son derece çetin geçen bir kış mevsiminde köyde hayvanları besleyecek 
hiçbir şey kalmaz. Bütün köylünün elindeki ve avucundaki hayvan yemi tükenir. 
Köylü bu durum karşısında çaresiz kalır. Yaşlı bir kadın, hayvanları için yem almak 
için Şeyhin evine gider. Şeyh, kadına elinde hayvanlarına verebilecek yeminin 
olmadığını söyler. O yıl kış çok çetin geçtiğinden köylü, oldukça büyük bir zararla 
ilkbahara girer. Şeyh ise hayvanlarını kış boyunca bir kez bile olsun dışarı 
çıkarmadığı halde, onlara hiç yem vermediği halde hiçbir kaybı olmadan ilkbaharda 
hayvanlarını dışarı salar. Yemi, otu olmadığı halde bir tek hayvan bile telef olmadan 
kışı atlatır. Bunu gören köylü büyük bir şaşkınlık içinde bu durumun sebebini Şeyh’e 
sorarlar; ama hiçbir cevap alamazlar. Bu olaya birçok kişi şahit olmuştur. Bu durum 
da Şeyh’in bir kerameti olarak algılanmıştır. 



 125 

 
23.Seyda Molla Halit 

 
Savaşa katılan insanlar, savaş sırasında dönüp arkalarına baktıkları zaman hep 

Seyda Mele Halit’i gördüklerini anlatırmış. Şeyh, her gece ev halkı uyuduktan sonra, 
gece yarısı, yatağından kalkıp gider, sabah namazından önce eve dönermiş. Bir karısı 
uyandığı zaman Seyda’nın yatağında olmadığını görür ve dışarı çıkmış olduğunu 
düşünerek beklemeye başlar; ancak Seyda sabah namazına az bir süre kalmışken eve 
gelir. Karısın uyanık olabileceğini düşünmeden, cübbesini çıkarıp silkeler. 
Silkeledikçe cübbesinden yere kurşunlar dökülür. Daha sonra oturup yaralarına 
merhem çalar. Seyda’nın karısı çok korkar ve kocasına hiçbir şey söylemeden 
yatağına geri döner.  

Bu durumdan şüphelenen kadın, ertesi gün Seyda’yı takip etme kararı alır. Gece 
olunca kadın uyuyormuş taklidi yapıp beklemeye başlar. Gece yarısı ortalıktan el 
ayak çekilince Seyda yatağından kalkıp giyinir ve sessiz bir şekilde dışarı çıkar. 
Kadın beklemeye başlar. Her zamanki saatte yani sabah namazından az önce Seyda 
eve geri döner. Yine cübbesini çıkarıp silkeler ve yine kurşunlar yere saçılır; daha 
sonra oturup yaralarına merhem çalar. Bu durum birkaç gün böyle devam eder. Bir 
gün kadın dayanamayıp eşine sorar. Her gece nereye gittiğini, neden cübbesinden 
kurşunlar döküldüğünü ve neden yaralandığını sorar. Seyda, karısına durumu 
anlatmak zorunda kalır. “Ben her gece savaşa gidiyorum. İslam için savaşıyorum. 
İnsanlar benden yardım istiyorlar ve ben de bu sebepten gitmek zorunda 
kalıyorum.”,der. Karısını, bu durumu hiç kimseye söylememesini konusunda sıkı sıkı 
tembih eder; fakat kadın bu sırrı uzun süre taşıyamaz ve komşularıyla paylaşır. Kısa 
bir süre geçtikten sonra Seyda vefat eder. 

 
24.Şeyh Mersal Efendi 
 

Türbe yıkılmadan önce şeyh ailelerinden bir bu türbeye bekçilik yapıyormuş. 
Bekçi her akşam bir testi su ile bir leğeni türbenin içine bırakıyor. Sabah gidip 
baktıkları zaman testinin boş, leğenin ise dolu olduğunu görürlermiş. Bu durum her 
gece böyle devam edip gidermiş.  

Bir gün bekçi kapıda uyuya kalmış. Gece yarısı kırk kişinin yanından geçerek 
türbeye girdiğini ve sırayla abdest aldığını görür. Bundan sonra her gece aynı saatte 
bu kırk kişi türbeye gelip abdest aldıktan sonra çıkıp gidermiş. Bunu gören bekçi 
durumu çevresindekilere anlatır. Böylece gece su dolu olarak bırakılan testinin sabah 
neden boş olduğu anlaşılır. 

Hamile kadınların yatırın yanından geçmemeleri öğütlenir; geçecekleri takdirde 
ellerini karınlarına dokundurmaları söylenir. Aksi takdirde dokundukları yer çocuğun 
neresine denk gelirse çocuğun vücudunda bir nişan93 çıkarmış. Bu yüzden hamile 
kadınların buradan geçmesi nerdeyse yasaklanmış gibidir. O çevredeki birçok 
insanda bu nişanlara rastlamak mümkün. 

                                                
93 Nişan: Halk arasında nişan olarak bilinen şey genellikle insan vücudunun herhangi bir yerinde var 
olan izdir. Yaygın bir inanca göre bu izler hamile kadınların kutsal yerleri ziyaret ettikleri veya oradan 
geçtikleri bir an dua ettikleri zaman dualarının kabul olduğunun bir işareti olarak veya kendi 
varlıklarının bir göstergesi olarak çocuğun vücudunda ortaya çıkan izdir. 
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Gece yatırda mum yandığını ve zorunlu olmadığı sürece insanların buradan 
geçmemeleri gerektiği söyleniyor. Geçtikleri zaman Fatiha okuyarak hiç durmadan 
yollarına devam etmeleri tembih ediliyor. Bunun başlıca iki sebebi var olup 
bunlardan birincisi insanların görecekleri şeylerden korkup zarar görmelerini 
engellemek ikincisi ise orada bulunan bu zatların rahat hareket etmelerini 
sağlamaktır. 

Şeyh Mersal Efendi, çevredeki insanların anlattıklarına göre, niyeti temiz olan 
insanları sürekli ziyaret edermiş. Bir gece hamile bir kadın kocasının beklerken 
kapının açıldığını ve içeri birinin girdiğini duyar. Kapı da kilitlidir. Anahtar ise 
eşinde başka hiç kimsede yoktur. Kadın eşinin geldiğini düşünüp beklemeye başlar; 
fakat aradan epey bir zaman geçmesine rağmen içeri kimse gelmez. Kapının tekrar 
açılıp içerdekinin dışarı çıktığını duyar. Eşinin bir şeyler unuttuğunu ve almaya 
gittiğini düşünür. Aradan bir hayli zaman geçtikten sonra kapı tekrar açılır ve gelen 
kadının kocasıdır. Kadın, kocasına “Biraz önce içeri girdin, beni görmeden neden 
çıkıp gittin?”, diye sorunca adam “Ben çarşıdan yeni geldim.”deyince karı koca, 
Şeyh Mersal Efendi’nin kendilerini ziyarete geldiğini anlayıp ve ertesi gün lokma 
dağıtırlar. 
 
25.Seyyitlik / Şehitlik 
 

Ziyaret alanı içinde şehitliğe ait bir kaynak, bir çeşme ve bir mezar bulunuyor. 
Burası ağaçlarla kaplı bir mekân olup, bu ağaçların hiçbir şekilde odun olarak veya 
herhangi bir amaç için kullanılması mümkün değildir. Ağaçlardan bir tek yaprak 
alınsa dahi, alan kişiye gece rüyasında bunun hesabı sorulur; ancak bu mekâna piknik 
amaçlı veya ziyaret amaçlı gelenler kurbanlarının pişirmek istedikleri zaman veya 
çay kaynatmak istedikleri zaman yerdeki kurumuş odun parçalarının çalıyı çırpıyı 
kullanabilirler. Bu durumda hiçbir felakete uğramazlar. Aksi takdirde buradan 
herhangi bir odun parçası dışarı çıkarılsa çıkaran kişi önce ikaz edilir, ikazlara 
uymadığı takdirde o kişi bir daha iflah olmayıp, türlü belalara uğrar. 
Mahmut Ataç’ın, dedesinden duyduğuna göre, Osmanlı- Rus Harbi sırasında 
Şehitliğe ordugâh kuran Ruslar, buradan odun alarak yemek pişirmek isterler. 
Askerler odun almaya gönderilir. Kucak kucak odunlarla askerler geri döner. Aş 
kazanları kurulur ve odunlar tutuşturulur. Tam bu sırada korkunç bir patlama sesiyle 
birlikte kazanlar havaya fırlayıp birkaç metre uzakta yere çakılır. Bu duruma hiçbir 
anlam veremeyen Ruslar sonunda bu odunları aldıkları yere bırakmak zorunda 
kalırlar. 

Mahmut Ataç da buna benzer bir durum yaşar. Şehitliğin yakınında tarlası olan 
Mahmut Ataç, ekini ekip kaldırdıktan sonra, tarlada ateş yakması gerekmiş. 
Şehitlikten topladığı çalı çırpıyla ateşi tutuşturur. O gece rüyasında bunun hesabı 
kendisine sorulur. Bu durumdan korkan M. Ataç tövbe edip bir daha şehitlikten odun 
almayacağını söyler. Böylece hiçbir bilinmeyen ama köylü içinde Sahabe mezarı 
olarak bilinen bir mezara yakın bir yerde mezar belaya uğramaz. 

 
26.Sahabe 
 

Bir gün köyde biri vefat eder. Köylü mezar kazması için M. Ataç’ı yollar. M. 
Ataç, adı kazmaya başlar. Biraz kazdıktan sonra tepsi şeklindeki paslı bir metalle 
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karşılaşır. Bu durum M. Ataç’ın aklıda acaba burada bir gömümü var, düşüncesini 
doğurur.  
Kazdığı yeri kapatıp, başka bir yeri kazmaya başlar. Gece olunca kazmasını küreğini 
alıp mezarlığa doğru yol alır. Kazmış olduğu yere gelir ve kazmaya devam eder. Bir 
hayli kazdıktan sonra metali çekip çıkarmak ister. Tam bu sırada korkunç bir gürültü 
kopar ve gürültüyle birlikte toz duman arşa kalkar. Buna rağmen uğraşmaya devam 
eder; ama nafile. Sonunda vazgeçip evine döner. Bu durumu ise yakındaki yatıra 
bağlar. 
 
27.Seyyid-i Birka 
 

Seyyid-i Birka,94 bir aile kabristanıdır. Burada Seyyid Kamer ve ailesine ait 
mezarlar bulunuyor. Seyyid Kamer, evli bir kadına âşık olur ve kadının kaçırır. 
Kadının evde çocukları kimsesiz kalır. Bu durum karşısında üzülen koca beddua 
eder. Bu bedduadan sonra Seyyid Kamer,  gör olur ve tam otuz yıl kör yaşadıktan 
sonra ölür. Bu durum toplum içinde şöyle değerlendirilir. Seyyitlik mertebesine 
ulaşmış bir kimsenin, toplum içinde onaylanmayan davranış ve söylemlerde 
bulunması veya halka haksızlık ve zulmetmesi ne kul tarafından ne de Tanrı 
tarafından asla affedilmez. Haksızlık yapan mutlaka cezasını bulur. 
 
28.Büyük Hasan 
 

Ülke iki büyük Cihan Harbi yaşamış ve ekonomisi çökmüş bir vaziyette. Bu 
dönemde devlet çiftçinin elindeki ürünün bir kısmını  “ofise” vermesini zorunlu 
kılmıştır. Böyle bir dönemde Büyük Hasan, mahsulünü vermek istemeyip, mahsulün 
bir kısmını heybelere doldurup tarlanın içindeki kurç95, denilen taş yığınının içine 
saklar. Bunu gören bir köylü, köylerindeki en meşhur hırsıza gördüklerini anlatır. 
Akşam olunca hırsız da tarif edilen yere gider ve mahsulü oradan alıp evine gider. 
Bunun yapanın kim olduğunu bilen Büyük Hasan, doğruca hırsızın evine gider ve 
“Mahsulü aldın, ondan vazgeçtim bari çuvallarımı ve heybelerimi ver de 
gideyim.”,der. Bu duruma kızana hırsız, Büyük Hasan’a hakaret eder ve bununla da 
yetinmeyip yaşlı olan Büyük Hasan’ı döver. Büyük Hasan, bu duruma çok üzülür ve 
dayanamayıp beddua eder. “Ya Rab bunu yanına bırakma!”,der ve oradan uzaklaşır. 
Büyük Hasan da seyyittir. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra, adam kör olur. Gelip 
Büyük Hasan’a yalvarır yakarır, kurbanlar kesip af dilenir ama nafile gözleri 
iyileşmez ve ömrünün sonu kadar kör olarak yaşamına devam eder.     
 
29.Seyyit Haydar 
 

Seyheyder, Seymomın’ın oğludur. Bir gün Seyheyder’ın Bingöl’deki bir 
talibi (Hasan) bir iftira sonucu haksız yere tutuklanır. Askerler bunu alıp görürlerken, 

                                                
94 Seyyid-i Birka: Birka bu seyyitliğin bulunduğu yerin adıdır. Birikinti anlamına gelir. Eskiden 
burada çok su biriktiği için köylüler buraya Birka adını vermişler. Burada Seyyit olan bir aileye ait bir 
aile mezarlığı bulunuyor. Bu yüzden buraya Birka’daki Seyyitlik anlamına gelen, Seyyid-i Birka adı 
verilmiştir. 
95 Kurç: Genellikle bağ bostan, çayır veya tarla içinde bir araya toplanmış taş yığınına verilen addır. 
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yol kenarında bir ağacın altında dinlenirken, talip eline toprağa vurarak “Ya Pir, 
zordayım, beni yalnız bırakma, sana ihtiyacın var.”, deyip figan eder. Bu sırada 
Seyheyder de Varto’da alış veriş yapıyormuş. Yanındakilere, “Talibim bir ağaç 
altında oturmuş benden yardım istiyor. Çok zor bir durumda olsa gerek, yardımına 
gitmem gerek.”,deyip Bingöl’e doğru yola çıkar.  

Mahkemede sırasının bekleyen Hasan’a, yanındakiler bu suçlamayla asla 
kurtulamayacağını söylerler. Sıra Talib Hasan’a gelir. Hasan’ı içeri alırlar ve içeri 
alınır alınmaz hâkim suçsuz olduğuna karar verip beraat eder. 
 Seyheyder’in kendisini yalnız bırakmadığını anlayan Talip Hasan, eve gelince 
olup biteni ailesine anlatır. “Yarın Pir’mi ziyarete gideceğim.”der. O akşam kapı 
çalınır, kapıyı açtıkları zaman Seyheyder’i karşılarında görürler. Ağlayıp sızladıktan 
sonra ertesi gün evde cem yaparlar.  
  
30.Şeyid Mümin I 
 

Halk arasına Seymonın olarak tanınır. Seyyit Mümin’in bir müsahibi96 vardır. 
Her Hızır gecesi Seymonın’ın evinde Hızır Cemi97yapılır. Bu Hızır ceminde de 
Seymonın’ın müsahibi mutlaka bulunur. Yine bütün millet toplanmış, yemekler 
yenmiş ve ceme geçilmiş. Cemden önce orada bulunanlardan biri Seymomın’ın 
müsahibine, “ Sen, müsahibini ne kadar çok seviyorsun?”, diye sorar. Müsahibi de “ 
Çok seviyorum, müsahibim için her şeyi yaparım.”,der. Bunun üzerine öteki adam 
“Seni ahırda eşeğin yerinde bağlasam kabul eder misin?”,der. Müsahip, çok kırılır 
ama yine de münasibi için bunu yapmaya razı olur. Seymonın’ın, bütün bu olup 
                                                
96 Müsahiplik, Alevilerde yol kardeşliği anlamında kullanılır. Bu kardeşlik "kan kardeşliği", "Kan 
yolu ile akrabalık" dışında kurulan sosyal-toplumsal bir akrabalıktır. "Kan bağına" dayanan 
"akrabalık" bir anlamda zorunlu akrabalık iken, bu türdeki akrabalık tamamen gönüllülük esasına 
dayalı bir akrabalıktır. Müsahip şöyle olunur: İyi anlaşan iki arkadaş "Yol kardeşi" olmaya karar 
verdiklerinde önce ailelerinin ve eşlerinin bu konuda rızalarını almaları gerekir. Müsahiplik 
taraflardan biri ölmedikçe bir kere yapılır. Hayatta sadece bir kişi ile yapılır. Evli olunması ve 
eşlerinde benimsemesi, anlaşması şarttır. Eğitim düzeyleri, sosyal-toplumsal konumları ve ekonomik 
yapılarının birbirleriyle uyumlu olmaları gerekir. Bu uyum sağlanmazsa ileride sorun çıkabilir. Tabi 
en önemlisi de iki müsahibin ve eşlerinin çok iyi anlaşması gerekir. Müsahip eşleri birbirinin kardeşi, 
çocukları da kendi çocukları sayılır. Kan bağı ile olan amca çocukları, teyze, hala çocukları 
birbirleriyle evlenebildiği halde müsahip çocukları asla birbirleriyle evlenemezler. Onlara evlilik 
düşmez. Müsahipler arasında hem dinsel anlamda yol kardeşliği hem de toplumsal anlamda yol 
kardeşliği vardır. Müsahiplikte ise; iki taraf birbirinin hatasından ve sevabından sorumludur. Namus 
dışında neredeyse her şey ortaktır. Yani kurulan bu kardeşlik toplumsal sorumluluk ve paylaşım 
açısından kan kardeşliğinden daha kapsayıcı ve sorumluluk gerektiren bir işleve sahiptir.http: 
//.aleviweb.com.            

97 Cem ibadeti Aleviliğin temel kurumlarındandır. Bu sadece dinsel değil sosyal içeriğe de sahiptir. 
Alevilerin ibadetlerinin temeli bu cem törenlerine dayanır. Cem kurumunun dinsel işlevi ön plandadır. 
Aleviliğin temel ibadeti bu yolla icra edilir. Cem kutsal bir ritüeldir. Cem’deki işleyişin de temeli Hz. 
Muhammed ve Hz. Ali’nin de katıldığı Kırklar Cemi ile atılmıştır. Cem, Alevinin inancını oluşturan 
düzenli bir ibadeti olmaktadır. Cemlerdeki dualar büyük ölçüde Türkçedir. Anadili kırmanci veya 
zazaca olan Alevi topluluklarda bile - istisnalar olmakla birlikte - Türkçe dualar ve Şah Hatayi, Pir 
Sultan Abdal, Kul Himmet vb. Alevi ozanlarının Türkçe deyişleri okunmaktadır.  Ali Yaman, 
“Geçmişten Günümüze Kızılbaş Alevi Dedeleri”, I. TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ 
SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ (22-24 Ekim 1998), Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı 
Bektaş Veli Merkezi, Ankara 1999,  s. 405-423. 
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bitenlerden habersiz ceme devam eder. Adam, Seymonın’ın müsahibini ahıra götürür 
ve eşeğin yerine bağlar. Adamın şartı sabaha kadar ise müsahibin sabaha kadar orada 
kalmasıdır. Bunun içindir ki yerinden kıpırdayamaz. 
  Seymonın’ın, cem ayini sırasında bir aralık müsahibi gözünün önünden geçer.  
Seymonın, trans halindeyken müsahibini tekrar görür. Müsahibine seslenir; fakat 
Müsahip bağlı olduğundan gelemez.  Cemaata müsahibin bağlı olduğunu söyler ve 
kalkıp onu transtayken gördüğü yere gider. Seymonın önce cemaat arkada ilerlerler.  
Seymonın, bir ahıra girer ve orada müsahibinin eşeğin yerinde ve onun yularıyla 
bağlı odlunu görür. Yanına gidip bu durumunun sebebini müsahibine sorar. Müsahibi 
“ Ahırın sahibi bana müsahibimi ne kadar sevip sevmediğimi, onun için her şeyi 
yapıp yapmayacağımı sordu. Ben de seni çok sevdiğimi ve senin için 
yapamayacağım şeyin olmadığını söyledim. O da seni ahırda eşeğin yerinde 
bağlasam, sabaha kadar orada durur musun, dedi. Ben de evet seve seve kalırım 
dedim. Bunun üzerine beni getirip buraya bağladı.”,der. Bunun üzerine feryat ve 
figanlar arşa yükselir. Cemaat müsahibi oradan çıkarmaya çalışırsalar da bir türlü 
başaramazlar. Müsahip, “Ben bir söz verdim, onu çiğnemem.”,deyip gitmeye razı 
olmaz. Seymonın da, Müsahibinin sözünü yerine yetirmesi için onun başında oturup 
bağlamasını çalıp ceme devam eder. Bunların buradan çıkmayacağına anlayan 
köylüler, ahırdaki hayvanları dışarı çıkarıp, ahıra toplanıp ceme devam ederler.  
Seymonın, sabaha dek Müsahibinin başında hem çalıp hem söyleyerek figan eder. Bu 
durum, hem Seymonın ile müsahibinin birbirine bağlılığını hem de, müsahiplik 
mertebesinin kutsallığıyla ilgili olarak anlatılır. Müsahibi, Seymonın’dan önce ölür. 
Seymonın’ın öldüğü zaman ikisi aynı yere gömülürler. Ve Seymonın şöyle vasiyet 
eder. “Beni sevip, mezarımı ziyarete gelenler, önce müsahibimi selamlasınlar daha 
sonra gelip beni selamlasınlar.” Bu durumu bilenler, Seymonın’ın vasiyetine sadık 
kalırlar. 

Seymonın, müsahibini bu hale sokan adama beddua etmediği halde, adam 
Tanrı tarafından cezalandırılır. Adam, cüzama yakalanarak ölür. Bu hastalık uzun bir 
süre adamın ailesinde varlığını sürdürür. İnsanlar bu ailenin Tanrı tarafından 
lanetlendiğine inanırlar. Aile uzun yıllar bu hastalıkla mücadele edip durdu. 
 
31.Seyyid Mümin II 
 

Köprücük Köyü’nde yaşayan, Yaşar Sofu’nun bütün çocukları doğar doğmaz 
ölüyorlarmış. Karısının doğumu yaklaştığı zaman, Yaşar Sofu eşine “Hanım bir 
niyaz98 pişir, Dağcılardaki pirlerimizi ziyarete gidip hayır dualarını alalım; belki bu 
sefer doğacak çocuğumuz yaşar.”,der. Karısı da kabul eder. O gece Yaşar Sofu’ya 
biri, “Niyazının alıp sana daya yakın olan Seymomın’a niçin gitmiyorsun da, ta 
Dağcılar’a gidiyorsun. Al niyazını komşun olan Seymomın’a git.”,der. Sabah olunca 
rüyasına eşine de anlattıktan sonra, niyazlarının alıp Seymomın’a giderler. Ağlayıp, 
sızlayıp dua edip evlerine dönerler. Komşuları eşini doktora götürmesi söylerler. 
Bütün bu baskılara rağmen Yaşar Sofu, eşini doktora götürmeye razı olmaz. “Biz 
Seymomın’a gittik, bizim doktorumuz o, şifamızı o verecek.”,deyip eşini doktora 
götürmeyip bekler. Zamanı gelir ve kadın doğum yapar. Nur topu gibi bir oğlu olu; 

                                                
98 Niyaz: Lokma anlamına gelir. Kökeni Habil ile Kabil’e dayanan kansız kurban olarak Tanrı’ya 
sunulan kurbandır.  Genellikle yiyecek ve içecekten oluşur. Yatır ziyaretlerine gidilirken kurbanı 
olmayan insanları götürüp orada dağıttıkları lokma, ya bir dileğin gerçekleşmesinden sonra çevreye 
dağıtılan bir nevi zekât veya Pirin, Rahber’in evine giderken götürülen yiyecek ve içeceklerdir. 
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bundan sonra doğan bütün çocukları da yaşar. Çift bunu, Seymomın’ın bir kerameti 
olarak kabul edip, kurban keserler. 

Seymomın’ın öldükten sonra da keramet gösterdiğine inanılır. Köylülerden 
biri, Seymomın’ın torunu Seynuri ( Seyyit Nuri) ile alış veriş yapar. Köylü 
Seynuri’ye iyi bir inek verip karşılaştığında ise birkaç keçi alır. Ama Seynuri bir hile 
yapıp en bakımsız işe yaramaz keçileri seçip, yollar. Köylü bunları görünce itiraz 
eder ve Seynuri’yi görmeye gider. “Bana verdiğin bu keçiler işe yaramaz, hastalıklı 
keçiler. Bizim anlaşmamız böyle değildi. Ben şimdi o keçileri getirip sana 
verebilirdim ama bu ailenin adından utandığım için, Seymomın’ın torunun böyle 
yapmış dedirtmek istemediğim için getirmeyeceğim. Sen bana haksızlık yaptın beni 
zarara uğrattın; ama umarım Seymomın beni unutmasın.”,der ve çıkıp gider. O yıl, o 
keçilerin hemen hepsi ikiz doğurur. Ölecekleri düşünülen, kışı kesinlikle 
atlatamayacakları düşünülen bu keçiler her şey inat en verimli dönemlerini yaşarlar. 
Köylü bunun, kendi iyi niyetine karşılık, Seymomın’ın gösterdiği bir keramet 
olduğunu bilir. 
 
32.Seyyit Haydar 
 

Seyheyder, Seymomın’ın oğludur. Bir gün Seyheyder’ın Bingöl’deki bir 
talibi (Hasan) bir iftira sonucu haksız yere tutuklanır. Askerler bunu alıp görürlerken, 
yol kenarında bir ağacın altında dinlenirken, talip eline toprağa vurarak “Ya Pir, 
zordayım, beni yalnız bırakma, sana ihtiyacın var.”, deyip figan eder. Bu sırada 
Seyheyder de Varto’da alış veriş yapıyormuş. Yanındakilere, “Talibim bir ağaç 
altında oturmuş benden yardım istiyor. Çok zor bir durumda olsa gerek, yardımına 
gitmem gerek.”,deyip Bingöl’e doğru yola çıkar.  

Mahkemede sırasının bekleyen Hasan’a, yanındakiler bu suçlamayla asla 
kurtulamayacağını söylerler. Sıra Talib Hasan’a gelir. Hasan’ı içeri alırlar ve içeri 
alınır alınmaz hâkim suçsuz olduğuna karar verip beraat eder. 
 Seyheyder’in kendisini yalnız bırakmadığını anlayan Talip Hasan, eve gelince 
olup biteni ailesine anlatır. “Yarın Pir’mi ziyarete gideceğim.”der. O akşam kapı 
çalınır, kapıyı açtıkları zaman Seyheyder’i karşılarında görürler. Ağlayıp sızladıktan 
sonra ertesi gün evde cem yaparlar.  
  
33.Seyyit Safi I 
 

Köprücük Köyü’ndeyaşayan ve mezarı da bu köyde olan Seysafi ile ilgili şu 
olay anlatılmaktadır.  

Birgün, Seysafi ile komşusu topraklarını sulamak için yola çıkarlar. Suyun 
başında beklerken komşusu Seysafi’ye “Aşağıdan bir grup asker geliyor, 
saklanalım.”,der.  Seysafi, “Biz, rençber adamız, suçlu değiliz ki neden 
saklanalım.”,deyip saklanmak istemez. Arkın önünde başını küreğe yaslamış 
vaziyette oturur. Askerler önünden geçip giderken, bunlardan biri Seysafi’yi sebepsiz 
yere çekip vurur. Kimse buna bir anlam veremez. Komutan, “neden vurdun, adamı?” 
diye sorunca, asker “Bıyığını beğenmedim, ondan.”,der. Tam bu sırada Seysafi’yi 
vuran askerin atı şahlanıp kurşun gibi fırlayıp gider. Önceleri askerlerin sevinçten atı 
koşturduğu sanılır; ancak biraz sonra durumun böyle olmadığı, atın askerin kontrolü 
dışında koşmaya başladığı anlaşılır. Gidenin geri dönmediğini görünce arkasından 
giderler. Askerin yerde yattığını görürler. Yanına gittikleri zaman ölmüş olduğunu 
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anlarlar. Dörtnala giden at taşlık bir yerde askeri yere çakar ve askerin başı taşa denk 
geldiğinden orada can verir. Bu durumu şüpheli gören askerin babası, Seysafi’nin 
mezarını açtırmak ister. Köylü bunu kabul etmez; ama özel bir izinle mezar açılır. 
Aradan baya bir zaman geçmiş olmasına rağmen Seysafi’nin sanki yeni vurulmuş 
gibi boncuk boncuk terlemiş olduğunu görürler. Bu durum karşısında askerin babası 
oğlunun haksız olduğunu ve bu yüzden cezalandırıldığını anlar. Seysafi’ye kendisi de 
kefen yapmak ister; fakat köylü bunu kabul etmez. Seysafi’yi tekrar gömerler. 
Seysafi’nin yeni ölmüş gibi terliyor olması ir keramet olarak telaki edilmiş. 

     
34.Seyyit Safi II 
 

Çevredeki halk, Seysafi’yi genellikle koruyucu vasfıyla tanır. Öldükten sonra 
da kendisinden yardım isteyenin yardımına yetişir. Bedriye Bulut, büyüklerinden 
dinlediği ve bize aktardığı olayı göre; bir gün askerler Zeynel Ağa’yı fena kıstırırlar. 
Zeynel Ağa ise köyün ileri gelenlerinden biridir. Bu sefer kurtuluşu mümkün 
görünmez. 

Kaç kere böyle baskınları atlattığı halde, bu sefer hazırlıksız yakalanır ve 
yakalanması an meselesidir. Bunun anlayan annesi, Seysafi’nin mezarı başına koşar. 
“Ya Seysafi, askerler köyde, Zeynel yakalanmak üzere. Eğer Zeynel’i korumazda ele 
verirsen, ant olsun sana, mezarını darmadağın eder, her bir taşını dereye kadar 
yuvarlarım. Sana yürekten bağlıyız göster kendini.”,dedikten sonra birden toz duman 
arşa kalkar, yağmur başlar ve şimşekler çakmaya başlar. Askerde bir şaşkınlık, bir 
panik baş gösterir. Zeynel Ağa, bu durumu fırsat bularak kaçıp, kurtulur. 

Seysafi’nin kendisine emanet edilen şeylere sahip çıkar. Bir zamanlar 
memlekete hayvan hırsızları dadanır. Köylüye aman dedirtiyorlarmış. Herkes 
korkudan hayvanını ahıra koyar ve çalınmasın diye de ahıra sabaha kadar bekçilik 
ederler. Bir tek Bey Ali, ahırında bekçilik yapamazmış. Köylüler “Senin ahırın 
köyün dışında kuytu bir yerde, niçin ahırında hayvanlara bekçilik etmiyorsun, 
hayvanlarının çalınmasından korkmuyor musun?”, dedikleri zaman Bey Ali de 
onlara cevaben “Ben malımı komşum olan Seysafi’ye emanet ettim.”,der. 

Bey Ali Amca, her ilkbahar ayında, hayvanlarını yazıya salmadan önce 
niyazını alır ahırının yanındaki yolun başında bekler. Gelene gidene niyazını 
dağıttıktan sonra, hayvanını yazıya salarmış. Sonbaharda da hayvanı yazıdan 
döndüğü ilk gün, hayvanı içeri almadan önce komşusu Seysafi için kapının önünde 
bir kurban kesip, hayvanı öyle içeri alırmış. Bunu ölene dek yapmış. Ve bir tek gün 
bile ne bir hayvanı ölmüş ne de çalınmış. Bunun komşusu Seysafi’ni bir kerameti 
olduğunu biliyormuş.  
 
35.Şeyh Keke 
 

Şeyh Keke, bir gün eve dönerken yolda, birkaç kişi tarafından eşyaları gasp 
edilir. Gasp edilen eşyalar içinde, Şeyh Keke için manevi değeri yüksek, çok değer 
verdiği bir büyüğü tarafından kendisine hediye edilen bir tespih de vardır. Şeyh 
Keke, bu duruma çok üzülür ve daha fazla dayanamayıp, kendisini gasp edenlerin 
köyüne gider. Çevre köylerde de tanınan biridir. Cemaat toplanır, namaz kılındıktan 
sonra hoca Şeyh Keke’nin, köylerine geliş sebebini cemaate anlatır. Şeyh Keke’ye 
hırsızların kim olduğunu sorarlar. Şeyh Keke, “Adlarının bilmiyorum; ama simaları 
aklımda, görürsem mutlaka tanırım.”,der. Bunun üzerine köylüye haber salınır ve 
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herkes caminin önünde toplanır. Şeyh Keke, adamı görür görmez tanır ve “Bu 
adamdı.”, der. “Aldığın her şey senin olsun, senden sadece tespihimi 
istiyorum.”,dedikten sonra hırsız, inkâr eder. Ben çalmadın, der. Bunun üzerine 
cemaatten biri dayanamayıp hırsızı övmek ister. Şeyh Keke, buna mani olur. “ Sen 
karışma, o yakında belasının bulur.”,deyip köyden ayrılır. O sırada cemaat içinde bir 
de hekim varmış. Hekim “Şeyh böyle söylediyse vardır bunda bir şey, diye düşünür. 
Bu gün kesinlikle bu adama bir şey olacak. Ben en iyisi mi köyü terk edeyim. Belki 
benlik bir durum olur. Burada olursam yardım etmek zorunda kalırım; ama ben bu 
adama yardım etmek istemiyorum. En iyisi köyü terk etmek” deyip, köyden çıkıp 
gider. 

O gün bütün köylü toplanıp ayı avına çıkar.  Bir süre sonra köylülerden biri 
ayıyı yaralar. Ayı o hızla yaralayan adama doğru gelir. Adam kaçıp kurtulur; fakat 
Şeyh Keke’yi soyan hırsız daha ne olduğunu anlamadan ayının saldırısına uğrar. Ayı 
can havliyle hırsızı parçalar. Köylü yetişir ve hırsızı ayının elinden alıp, köye getirir; 
fakat hekim köyde olmadığından hırsız ölür. Bu da Şeyh Keke’nin bir kerameti 
olarak değerlendirilir. 
 
36.Şeyh Hamza 
 

Şeyh Hamza, bir gün rüya görür. Rüyasında biri kendisine “şimdi yola 
çıkıyorsun, asan nerde yeşerirse, orayı yurt edin.”,der. Şeyh Hamza, bu rüyaya pek 
bir anlam veremez. Kalıp ailesini de yanına alarak yola çıkar. Bu günkü Kolan / 
Kulan Köyü’ne geldiği zaman abdest almak için bir kuyunun başında soluklanır. Bu 
kuyunun alır tarafında ise bir bataklık vardır. Şeyh Hamza, abdest aldıktan sonra 
çadırına döner. Dinlendikten sonra, toparlanıp yola çıkmaya hazırlanırlar. Tam bu 
sırada Şeyh, asasının yanında olmadığı fark eder. Çocukları kuyunun başına yollar. 
“Gidin, asamı mutlaka orda unutmuşum, alıp getirin.”, der. Çocuklar kuyunun başına 
gelirler, asayı bulurlar; fakat bir türlü saplandığı yerden söküp alamazlar. Gelip 
durumu dedelerine anlatırlar. Şeyh Hamza kalkıp bataklığın başına gelir ve asasının 
Şeyh Hamza yeşerip ağaca döndüğünü görür. Rüyası aklına gelir ve burasının 
kendileri için en uygun yer olduğuna karar verip, buraya yerleşirler. Kolan’ı yerleşim 
yerine dönüştüren, Şeyh Hamza’dır. 

Bugün Dara Şeyidi olarak bilinen bu yerde bir göl oluşur. Bu gölün içinde bir 
balık ile sarı bir yılan yaşarmış. Balık her Cuma günü su yüzüne çıkıp yüzünü 
kıbleye dönermiş. İnsanlar balığı yakalayıp sudan çıkardıkları an, balık ışığa dönüp, 
ellerinden kayıp suya düştükten sonra tekrar eski halini alırmış. Kolan’da 
yaşayanların hemen hepsi aynı aileye mensuptur. Toplanıp kaynağın çıktığı yeri 
düzenlemeye karar veririler. O günden sonra bir daha hiç kimse, balığı ve yılanı 
görmez. Bu durumu ise , “Bunlar, yapılan bu düzenlemeyi kabul etmeyip küstüler ve 
burayı terk ettikler.”,şeklinde kabul ediyorlar. 

Bunun dışında, bu ziyarete ait ağaçlar sadece köyün camisi tarafından 
yakacak olarak kullanılıyor. Köyden birkaç kişi bu ağaçları alıp evlerinde yakmayı 
denemiş. Odunların yandıktan sonra ısı vermediğini ve parlak bir ışığa dönüşerek 
kaybolduğunun görmüşler. Bunu dedeleri Şeyh Hamza’nın kerameti olarak 
değerlendiriyorlar. 
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37.Şeyh Ahmet 
 

Kolan Köyü, adının Şeyh Ahmet zamanında alır. Rivayete göre sonbahar 
mevsimi gelinse, sıcak ülkelere göç eden turnalar, gitmeden önce Şeyh Ahmet’le 
vedalaşırlarmış. Şeyh Ahmet, onların dilinden anlar ve onlarla konuşurmuş. Turnalar, 
göç ettikleri zaman hep bir ağızdan ötüşerek şeyhle vedalaşırlar. İşte çıkardıkları bu 
sesten dolayı bu köyün adı o günden sonra bu sesten de esinlenerek “Kulan” olarak 
kalıyor. 

 Şeyh Ahmet, Şeyh Sait’in kardeşidir. Şeyh Sait99, Muş’a doğru yol aldığı 
zaman, Şeyh Ahmet da onunla gitmek ister. Şeyh Sait, köye dönmesini ister. “Bu 
sefer yakalanacağız, sen daha gençsin, birinin kalıp bizim düşüncelerimizi, 
inançlarımızı gelecek nesillere aktarmalı. Hepimiz ölürsek her şey burada biter.”, 
deyip kardeşinin geri dönmesi konusunda ısrar eder. Şeyh Ahmet, geri dönmek 
zorunda kalır. O sırada Şeyh Ahmet’tin bindiği beyaz kısrak geri dönmek istemez. 
Şeyh Ahmet, ata baskı kurunca at dile gelir ve “Şeyh Sait, bu sefer tutuklanacak ve 
idam edilecek, bu yüzden onun yanında olmak istiyorum. Bırak beni gideyim.”,der.  
Kısrakla baş edemeyeceğini anlayan Şeyh Ahmet, inip köye doğru yol almak 
zorunda kalır. At gidip Şeyh’in kafilesine yetişir. Kafile Varto ile Muş arasındaki 
Abdurrahmanpaşa köprüsüne gelince tutuklanır ve istiklal mahkemesinde 
yargılanarak idama mahkûm edilir. 

 
38.Şeyh Ali 
 

Şeyh Ali, Şeyh Ahmet’in oğludur. Şeyh Ali ile ilgili şu rivayet 
anlatılmaktadır. Hamile bir kadın aş erer. Kadının canı bal yemek ister. Utandığı için 
Şeyh Ali’den bal isteyemez; ama nefsine de hâkim olamaz. Eli bal kavasının içine 
daldırıp bal alacağı sırada kovanın ağzı büzülür ve kandın eli kovanın içinde sıkışıp 
kalır. Bir hayli çırpınır ama nafile bileğini kovadan kurtaramaz. Çaresiz, Şeyh 
Ali’nin yanına gider. Utana sıkıla durumunu izah eder. Şeyh Ali, kovanın tılsımının 
bozulacağını bilmesine rağmen, kadın kurtulsun diye dua okur ve kovanın ağzı açılır. 
Kadın utancından ne diyeceğini bilemez. Özür diledikten sonra oradan ayrılır. 

Bu, tılsımlı bir kovadır. O güne kadar içindeki balın bittiğini gören olmamış. 
İçine hiçbir zaman bal doldurulmadığı halde her zaman ağzına kadar dolu olurmuş; 
ama Şeyh Ali, kadını kurtarmak için dua okuduktan sonra kovanın tılsımı bozulur. 
İçindeki bal da kullanıldıkça azalıp, biter. 
 
39.Şeyh Abdurrahman-ı Koruyucu 
 

Şeyh Abdurrahman’ın, koruyucu olduğuna inanılıyor. Köylüler Şeyh’in 
kendilerini koruduklarına inandıkları için ona “koruyucu” adını vermişler. Şeyh 
Abdurrahman ile ilgili anlatılan bir rivayete göre;  bir dağ keçisi tazıların saldırısına 
uğrar. Keçi kaçıp köyün içindeki Şeyh’in mezarına sığınır. Tazılar mezarın etrafında 
dönüp dolaştıkları halde, dağ keçisini bir türlü bulamazlar. Bu arayıştan vazgeçip 

                                                
99 Şeyh Sait, 1925’te isyan eder. İsyandan sonuç alınamayınca Abdurrahmanpaşa köprüsünden, 
Bulanık İlçesi istikametinden İran’a geçmek isteyen Şeyh Sait, Abdurrahmanpaşa köprüsüne gelince 
pusuya düşürülür. Yanındaki yetmiş iki kişiyle tutuklanıp Diyarbakır cezaevine götürülür. İstiklal 
Mahkemesinde yargılandıktan sonra idam edilir. Tutuklanmadan önce ailesinin bulunduğu Kulan 
Köyü’ne gelir. 
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köye geldikleri sırada, Şeyh’in mezarının bulunduğu bahçeden çıkan keçi dağa doğru 
kaçmaya başlar. Tazıların, bu keçiyi görmemesinin sebebi ise Şeyh Abdurrahman-ı 
Koruyucudur. O kendisine sığınan her nesneyi korur. Bu sebeptendir ki köylüler ot 
yığınlarını Şeyh Abdurrahman’ın mezarına yakın bir yerde yaparlar. Bu otları 
yakmaya gelen birkaç kişi çarpılarak geri dönmüşler. Bütün köylü, Şeyh 
Abdurrahman’ın kendilerini, köylerini ve mallarını koruduklarına inanırlar. Bu 
yüzdendir ki kendisine Şeyh Abdurrahman-ı Koruyucu adını vermişler. 
 
40.Seyyit Nesimi I 
 

Halk arasında “Âlemin Çırası” olarak tanınan Seynesimi, herkesçe tanınan ve 
kendisine saygı duyulan bir ermiştir. Kerametlerinin açığa çıkmasından hoşlanmayan 
biridir. Herkesçe bilinen ve kendi adıyla özdeşleşen ise “İyiler iyidir.”,sözüdür. 

Bir gün Seynesimi, Varto’da arkın100 başında oturmuş, bir taraftan dalgın 
dalgı suyu izliyor, bir taraftan da eliyle adeta suyla oynuyormuş gibi hareket eder. 
Varto’nun en bilinen aşiretlerinden biri olan Fero aşiretinin ileri gelenlerinden 
Haydar Dikmen ( Haydar Bey)  Varto kaymakamı da o sırada oradan geçiyorlarmış. 
Haydar Bey, Seynesimi görür görmez kaymakamdan izin isteyerek Seynesimi’nin 
yanına gider. Saygıyla elini öpüp, halini hatırını sorar. Kaymakam, Haydar Bey’in 
sıradan bir köylüye gösterdiği bu hürmete çok şaşırır ve onun kim olduğunu sorar. 
Haydar Bey, “Bu bizim Pirimizdir. Pirler, 101keramet sahibi ermiş kişilerdir.”,diye 
cevap verir. Kaymakam, bu durumu yadırgar ancak Haydar Bey’e de bir şey 
söylemez. Seynesimi’ye dönerek alaycı bir ifadeyle “Amca, nasılsın?”, diye sorar. 
Seynesimi döner ve “İyiyim, bakkalın oğlu, senin evin yanmakta şu an onu 
söndürmeye çalışıyorum.”,der. Kaymakam bundan hiçbir anlam çıkarmaz; ama 
Haydar Bey, Pir’inin kerametlerinin bildiği için bunun boşa söylenmiş bir laf 
olmadığını anlar. Kaymakam, şaşırmış bir vaziyette Haydar Bey’e dönüp “Evet, 
benim babam bakkalcı, ama bu adam nereden biliyor.”,der. Bunun üzerine Haydar 
Bey, “Sayın kaymakamım evinize bir baksak, iyi olur.”,dedikten sonra kaymakam ve 
Haydar Bey birlikte, kaymakamın evine doğru yol alırlar. Eve vardıkları zaman evin 
yandığını ve Seynesimi’nin de orada evi söndürmeye çalıştığını görürler. 
Kaymakam, şaşkınlığını üzerinden attıktan sonra, Seynesimi’nin yanına gider, elini 
öpüp af diler. Seynesimi’nin talibi102 olur.    

                                                
100 Ark: Su kanalı. 
101 Pir (dede): İkrar ile bağlanılan ve Peygamber soyundan gelen ve büyük hata ve günahlardan 
zahiren temiz bilinen züht ve takva sahibi kamil insandır. Kendisini her türlü kötülüklerden arındıran 
Ali evladı ve Hz. Muhammed soyundan gelen pak seyyid candır. Rehber: O talibe rehberlik eden ve 
onu pire götüren kamil kişidir. İbrahim Arslanoğlu, Dede Mustafa Güvenç ile Söyleşi, Türk Kültürü 
ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi, 9. Sayı - Bahar 1999, Ankara. 
102 Talip: Tarikat yolunda bir mürşid-i kâmile(dedeye) ikrar ile bağlanan ve o pirden marifetullah ve 
sırr-ı hakikat hakkında kendisinin eğitilmesini isteyen ve Allah’a ulaşmayı talep eden  her candır. 
İbrahim Arslanoğlu, Dede Mustafa Güvenç ile Söyleşi, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma 
Merkezi, 9. Sayı - Bahar 1999, Ankara. 
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41.Seyyit Nesimi II 
 

Seynesimi, bir gün Çallıdere Köyü’ndeki Seterij ailesine misafir gider. Bağ 
ve bostanların çiçek açtığı bir dönemdir. Bostanlardaki, sebzelerin çiçek açtığı yaz 
ayının ilk aylarıdır. Seynesimi, ev sahibine “Bostandan bize salatalık getirsene.”,der. 
Ev sahibi “Piro, benimle dalga mı geçiyorsun, bostandaki sebzeler daha yeni çiçek 
açmış, bu sabah yeni suladım.”,der. Seynesimi, “Sen bir daha gir bak, belki 
salatalıklar oluşmuştur.”,der. Adam, isteksiz isteksiz, pirini de kırmamak için gidip 
bostana bakar. Biraz sonra eli eteği salatalıklarla dolu bir şekilde döner. 
Seynesimi’nin eline öpüp, “Keramet sahibi pirim ben affet, itirazımdan dolayı.” 
Bütün bunlar Seynesimi’nin kerametleri olarak anlatılır. 
  
42.Gül Mustafa / Gul Mustafa I 
 

Gul Mustafa, Çaylar Nahiyesinde bulunan dört kardeşten biridir. Gul 
Mustafa, Gul Zerin, Gul Hemer ve Horto Kemer, bunların kardeş olduğu söyleniyor. 
Menkıbesi en fazla olan Gul Mustafa’dır.  Çaylar’da yaşayan Filit ailesi, 
Diyarbakır’dan gelip Çaylar’a yerleşmişler. Gul Mustafa’ya yakın bir evde 
oturuyorlar. Burasının ziyaret olduğunu bilmiyorlarmış. Filit’in gelini, üst üst üç 
cuma günü Gul Mustafa’nın olduğu yerde ışık yandığının görür. Bunu komşularına 
anlatır. Komşularından, ışık yanan yerin Gul Mustafa’a ait bir yatır olduğunu 
öğrenince, kurban keser. Çevrede, bu tür alametlerin birisi tarafında görülmesi, onun 
temiz biri olduğunun ve buna karşılık ödüllendirildiğinin göstergesi olarak kabul 
edildiğinden, gören kişi de bu lütfe, elinden geldikçe karşılık verir ve genellikle 
şükür amaçlı kurban kesilir. Filit’in gelini de kurban keser. 

Bu ağaçların kesilmesi, yakılması vb. durumlar kesinlikle yasaktır. Bu yasağı 
ihmal edende mutlak suretle bir belaya uğrar. Yine bir gün, karakolun odun ihtiyacı 
olur. Komutan askerleri köye yollar, köylüden odun alıp getirsinler, diye. Askerler 
Gul Mustafa’nın önünden geçerken, askerlerden biri, “Bakın burada bir sürü ağaç 
var, yerdekileri, kırılmış olanları, çürümüş olanları toplayıp götürelim, kimse bize bir 
şey diyemez.”,dedikten sonra, bahçeye dalarlar. Askerlerin birçoğu niyetsiz 
olduğundan ağaçlara pek dokunmaz. Bu fikri ortaya atan asker ise, baltayı eline alır 
almaz ağaçları kesmeye başlar. İlk balta hamlesinde kestiği ağaçtan kan aktığını 
görür. Bu durum karşısında şaşkına dönen askerler, hemen orayı terk edip karakola 
dönerler. Ağacı kesen asker, üç gün sonra sebepsiz yere ölür. Arkadaşları bu ölümün 
sebebini çok sonraları komutanlarına anlatırlar. Komutanı yaptığı araştırma sonucu 
buranın yatır olduğunu anlar ve askerleri bu yatırlardan uzak durmaları konusunda 
uyarır.   

Varto’dan gelip, Bingöl’e giden bir yolcu Çaylar’a vardığı zaman hava iyiden 
iyiye kararmıştır artık. Yolcu, bu karanlıkta yola devam etmenin tehlikeli odlunu 
düşünerek, geceyi Çaylar’da geçirmeye karar verir. Birkaç kişinin kapısını çalar; ama 
hiç kimse bu yolcuyu eve almak istemez. Adam, geceyi geçirecek yer ararken, köyün 
ot yığınlarının yanına gelir. Otlardan kendisine bir yer ayarlar ve geceyi orada 
geçirir. Köylüye kızdığından içinden şöyle düşünür “Bunlar, beni eve almadılar ya 
ben de bunlara iyi bir ders vereyim. Henüz kimse uyanmadan kalkarım, yığınları 
yakıp yoluma devam ederim.”,deyip uykuya dalar. Yolcu, sabah olmadan uyanıp 
etrafı kol aşan ettikten sonra cebinden kibritini çıkarıp çakacağı sırada yanında bir 
yüzbaşı belirir. Yolcunun eline kelepçe takıp, yanında beklemeye başlar. Sabah olur. 
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Cemal Demirtaş, yığına ot almaya gelirken, otun içinde elleri kelepçeli bir adama 
görür. “Hayırdır, bu ne hal, kim bağladı seni?”, diye sorar. Yolcu, “Şu giden yüzbaşı 
bağladı beni.”,der. Cemal Demirtaş, adamın gösterdiği yöne bakar fakat hiç kimseyi 
göremez. Yolcu, başından geçenleri, olup biteni ve niyetinin ne olduğunu Cemal 
Demirtaş’a anlatır.  Cemal Demirtaş da bulunduğu bu yerin bir yatır olduğunu ve 
kendilerini koruduğunu anlatır, adama. Adam özür dileyip, oradan ayrılır. Çaylar’da 
yaşayanlar, Gul Mustafa’nın kendilerini koruduklarına inanır. 
 
43.Gül Mustafa / Gul Mustafa II 
 

Turan Demirtaş’ın anlattığına göre, Çaylar ile komşu köyleri arasında arazi 
paylaşımı konusunda sürekli anlaşmasızlıklar çıkarmış. Bu sorun genellikle arazileri 
birbirine sınır olan Alevi ve Sünni köyler arasında oldukça sık karşılaşılan bir 
durummuş. Yine böyle bir sorunla karşı karşıya gelen bu köyler, aralarındaki sorunu 
halledemeyince savaşmaya karar veririler. Çaylarlıların yaylada olduğu bir dönemde 
köye baskın yapmaya karar veririler. Köyde birkaç kişiden başka kimse yoktur. 
Bunlar da köyü korumak için yaylaya çıkmayanlardır. Her gece Gul Mustafa’nın 
yanında nöbet tutarlarmış. Yine böyle bir gece, aşağıdaki köylüler baskına gelir. 
Çaylarlılar, hiç ateş açmadıkları halde kendi taraflarından aşağıya sürekli kurşun 
yağdığını görüp, Mustafa’nın kendileriyle birlikte olduğunu anlarlar. Karşı tarafta ise 
birkaç kişi yaralandığı için, geri çekilmek zorunda kalırlar. 

Bu yenilginin acısını çıkarmak için tekrar saldırma kararı alıp uygun zamanı 
kollamaya başlarlar. Aradan bir hayli zaman geçtikten sonra, Çaylarlıların artık nöbet 
tutmadıklarının öğrenirler. Dolunayının olduğu bir günü beklemeye başlarlar. 
Dolunaylı bir gecede bütün köylü toplanıp baskına gelir. Asıl amaçları ot yığınlarını 
yakmaktır. Yığınları yakarlarsa kış kapıda olduğundan hiçbir şey 
yapamayacaklarından, bütün hayvan telef olur. Bundan daha büyük zarar olamaz 
diye düşünürler. Gece yarısı yola düşerler. Çaylar’ın alt tarafında mevzilenip bekleye 
başlarlar. Tam saldıracakları sırada, ortalık birden bire zifir karanlık olur, bir sis 
perdesi çöker ve göz gözü görmez olur. Köylüler saldıramayacaklarını anlayıp geri 
dönerler. Gul Mustafa’nın onları koruduklarına, onlar da inanırlar ve o günden sonra 
bir daha saldırmazlar.  
 
44.Gül Mustafa / Gul Mustafa III 
 

Gul Mustafa’yı, yüzbaşı olarak görenleri yanı sıra yaşlı bir adam olarak 
görenler de var. Büyük bir çoğunluk, Gul Mustafa’yı yüzbaşı olarak kabul eder. 
Bunun dışında yaşlı bir olarak anlatılan iki menkıbeyle karşılaştık. Bunlardan bir 
Turan Demirtaş’ın yeğeninin yaşadığı olay sonucunda görüp anlattığıdır. Turan 
Demirtaş’ın, Türkeş adlı bir yeğeni varmış. Türkeş, henüz dokuz yaşındayken başına 
bir olay gelir. Babası Türkeş’i traktörün başında bırakıp, marangoza gider. Kontağı 
kilitleyip anahtarı da beraberinde götürür. Birden traktör hareketlenip son hızla 
çarşıya doğru gelir. Çocuk çok korkuttuğu için bağırıp çağırmakta. Bütün köylü 
çıdarı çıkar. Traktör, Gul Mustafa’nın yanında geçerken durur. Millet toplanıp ne 
olduğunu sorar. Adam hayretler içindedir. Traktörün anahtarı kendisinde; ama traktör 
en az yüz metre ilerleyip kendi kendine durdu. Bütün bu olup bitenlere bir anlam 
vermez. Oğluna sorar “Nasıl oldu, ne yaptı?” der. Çocuk, “Hiçbir şey yapmadım. Sen 
gittikten sonra, traktör birden bire hareket etti. Buraya gelince yaşlı bir adam geldi, 
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eliyle traktöre dokundu ve traktör durdu.”, der. Bunun Gul Mustafa’nın bir kerameti 
olduğunu anlarlar. Bunun üzerine adaklar adayıp kurban keserler. 

Şimdilerde ise Gul Mustafa’nın bulunduğu yerde bir oda inşa ediliyor. 
Kendisi böyle bir talepte bulunmuş. Taşlıyayla Köyü’nün mezrasında yaşayan bir 
köylü, bir gece rüyasında yaşlı bir adam görür. Adam, “Ben, Gul Mustafa’yım, 
başımda bir dam istiyorum.”,der. Adam uyanır ve bunun bir rüya olduğunu düşünüp 
tekrar uyur. Yaşlı adam tekrar rüyasına girip “Sen beni anlamdın galiba, ben başımda 
bir dam istiyorum.”, der. Yaşlı adam, bunun sıradan bir rüya olmadığını anlar. Sabah 
olunca bu rüyasının komşularıyla paylaşır ve aralarında para toplayarak bir dam 
yapmaya karar verirler. Bu inşaatta orada geçen herkes gönüllü olarak çalışıyor. Bu 
rüyada da Gul Mustafa yaşlı bir adam olarak görülmüştür. 
 
45.Düldül’ün Ayağı / Nınğa Düldül 
 

Turan Demirtaş, on yaşındayken bir gece rüyasında, bir cinin kendisini 
kovaladığını görür. Ondan kurtulmak için dağa doğru kaçar. Bu dağ, Turan 
Demirtaş’ın hayvan otlatmak için sıkça geldiği, Taşlıyayla Köyü’nün alt tarafındaki 
bir dağdır. Cin kendisini kovalarken 
Turan Demirtaş, koşarken karşısına çıkan bir odaya sığınır. Kapıdan içeri girdiği 
zaman, odanın ortasında bir tepsi büyüklüğünde aya benzeyen bir ışık görür. Bu 
parlak cisim, kendisine olduğunu sorar. O da durumu anlatır. Parlak cisim “Korkma, 
ben o cinle savaşıp senin kurtaracağım.”,dedikten sonra dışarı çıkar. Odanın 
önündeki düzlükte cenge hazırlanırlarken, parlak cisim, cine “İlk hamleyi sen 
yap.”,der. Bunun üzerine cin bir ışık yığını yollar. Tıpkı bir yıldırım gibi gürleyip yer 
çakılır. Parlak cisim bu hamleden kendisini kurtarıp karşı hamle yapar. Parlak cisim 
de bir ışık otu yollar. Cin, bu topun kendisine çarpmasıyla parçalanıp yok olur. 
Parlak cisim, “Seni kurtardım artık evine gidebilirsin, babana da benden selam 
söyle.”,der. Turan Demirtaş, sabah olunca rüyasını ailesine anlatır. Bir gün yine 
hayvan gütmeye giderken, rüyasında gördüğü yere gider ve orada yassı bir taşın var 
olduğunu ve bu taşın üstünde de at nalına benzer bir iz görür. Daha önce buraya hiç 
gelmemiş ve buradaki bu taşın varlığından haberi olmayan Turan Demirtaş, gelip 
durumu babasına anlatır. Babası da tarif ettiği yerde, Nınğa Düldül’103 adlı bir 
ziyaretin var olduğunu söyler. Bunun üzerine Turan Demirtaş, oraya gidip kurban 
keser. Çaylar’da bulunduğu süre içinde her yıl ziyarete gidip, lokma dağıtır. 
 

                                                
103 Düldül: Hz. Ali’nin atının adıdır. Ziyaretteki yassı taş üzerinde var olan iz at nalına benzediği için 
çevredekiler bunun ancak kutsal bir güce ait olabileceğini düşündükleri için bu izin Hz. Ali’nin atı 
Düldül’e ait olduğunun düşünerek de bu ziyarete Nınğa Düldül, (Düldül’ün Ayağı anlamına) adını 
vermişler. Alevi toplumlarda iki at kutsaldır. Biri Hızır’ın atı, diğeri ise Hz. Ali’nin atıdır. Bu iki 
motife oldukça sık rastlanılır. Bu nal izleri aynı zamanda bolluğun ve bereketin simgesidir. Varto’da, 
iki ziyarette Hızır’ın atına ait nal izleri birinde ise Hz. Ali’nin atına ait olduğu kabul edilen üç nal izi 
var. Bu gelenek, Varto’da yaşayan Ermenilerde de varmış. Onlar da altınlarını, yiyeceklerini, 
erzaklarının depolara doldurduktan sonra ve özellikle unlarını da ambara doldurduktan sonar 
üzerlerini bir süreliğine açık bırakırlarmış. Hızır’ın gelip bereketli olması için bir iz bırakmasını 
bekliyorlarmış. Bir nevi kutsanmayı bekliyorlar. Bu, yılın bolluk ve bereket içinde geçmesi için her yıl 
sonbaharda hasat toplandıktan sonra herkesçe yapılan bir ritüeldir.  



 138 

46.Goşkar Baba 
 

Goşkar Baba, herkesçe bilinen bir yatırdır. İnsanlar çeşitli sebeplere Goşkar 
Baba’yı ziyaret ederler. Çocuk sahibi olmak isteyenler, evlenmek isteyenler, hastalar 
vb. her türlü sıkıntısı olanlarca ziyaret edilir. İnsanlar ziyarete çıktıkları zaman, 
kumlu ve çakıllı bir yamaçtan inip çıkmaya çalışırlar. Kötü niyetli insanların bu 
yokuştan inişleri ve çıkışları oldukça güç olurken, iyi niyetli insanlar ise hiçbir 
problem yaşamadan bu yokuşu inip çıkarlar. Çevrede bir diğer yaygın inanışsa, 
çocukları ölen aileler doğan çocuğu Goşkar Baba ile kirve yaparlar. Bu kutsal zatın 
hatırı için doğacak çocuklarının yaşayacağına inanırlar. Bu yüzdendir ki Goşkar 
Baba, birçok insanın kirvesidir. Onun için adaklar adanıp kurbanlar kesilir. 

Naciye Hanım’ın doğan bütün erkek çocukları, doğduktan birkaç saat sonra 
ölüyormuş. Bunun üzerine Naciye Hanım, Goşkar Baba’yı ziyaret eder. Bu 
ziyaretten sonra Naciye Hanım iki erkek çocuğa sahip olur. Oğullarının kirvesi de 
Goşkar Baba’dır. Oğulları doğduğu zaman Naciye Hanım, Goşkar Baba’ya çıkıp 
kurban keser.  

Goşkar Baba’yı ziyarete gelenler, dilek dileyip uyurlar. Dilek dileyip uyuma 
ritüeli bu çevrede oldukça yaygındır. Rüyasında Goşkar Baba ile ilgili herhangi bir 
şey görmek veya davul sesi duymak, tutulan dileğin gerçekleşeceğinin işaretidir. 
Birçok insan Goşkar Baba’yı ziyaret ettiği zaman davul sesini duyduklarını 
söylüyorlar. 

İnsanlar, rüyalarında Goşkar Baba’yı gördükleri zaman, sıkıntılarından 
kurtulacaklarına, işlerinin yoluna gireceklerine inanırlar. Turan Demirtaş da 
bunlardan biridir. Turan Demirtaş, Almanya’ya işçi olarak çalışmaya gider. Yıllarca 
burada çalışır. Ciddi sağlık sorunları yaşar. Bu sorunlarından biri de mide ağrısıdır. 
Ameliyat olması gerekiyor. O ise ameliyat olmaya pek yanaşmamaktadır. Yine böyle 
ağrılarla kıvrandığı bir gece, yarı uykulu bir halde iken kapının açıldığını duyar. 
Gözlerini açtığı zaman karşısında çok uzun bir adamın durup kendisine baktığının 
görür. Adama o kadar uzundur ki başı tavana değmektedir. Turan Demirtaş, kim 
olduğunu anlamaya çalışırken, adam eğilip “Ben Goşkar Baba’yım, seni 
iyileştirmeye geldim.”,deyip elini Turan Demirtaş’ın midesine sürer. Turan 
Demirtaş, o günden sonra bir daha mide ağrısı çekmez. Memlekete gelir gelmez de 
Goşkar Baba’ya çıkıp kurban keser. Bunu, her Türkiye’ye gelişinde de tekrarlar. 

 
47.Şeyh Hüseyin 
 

Şeyh Hüseyin, Gölköy Köyünün imamıdır. Bir gün Melakanlı bir Şeyh, Şeyh 
Hüseyin’i ziyarete gelir. Köyün camisi olmadığını görünce de köylüden para toplayıp 
cami yaptırmak ister. Bu şeyh oldukça tanınan biridir. Şeyh, herkesin maddi 
durumunu göz önüne alarak, gelirleri ölçüsünde verecekleri miktarı belirler. Köyün 
en zengini olan Hacı Muhammed’in ise iki altın vermesini ister. Hacı Muhammed, 
bu duruma itiraz eder ve sadece bir altın vermeye razı olur; ancak Şeyh bu durumdan 
hiç hoşnut kalmaz ve bunun üzerine köyü terk eder. 

Şeyh Hüseyin, cemaate namaz kıldırdıktan sonra, bir kenara çekilip dua 
etmeye başlar. Birden başındaki puşuyu fırlatarak “ Hacı Muhammed’in ahırına kurt 
girdi, koşun hayvanları kurtarın.”,der. Bütün cemaat ahıra doğru koşar. Ahıra 
geldikleri zaman, kurdun içeri girdiğini ve hayvanlara saldırmak üzere olduğunu 
görürler. Hayvanları kurtardıktan sonra, Şeyh Hüseyin’in yanına gelirler. Bunun 
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sebebini sorarlar. Şeyh Hüseyin, “Giden Veli Hacı Muhammed’e beddua etti; ancak 
benin komşum olduğu için bu zarara gönlüm razı olmadı, bu yüzden sizi 
uyardım.”,der. 
 
48.Halat Ziyareti I 
 

Bu ziyaretin kılavuzunun adı Ahmet’tir. Ahmet, genç bir delikanlıdır. 
Genellikle çocuk sahibi olmak isteyen çiftler burayı ziyaret ederler. Yıllarca çocuk 
sahibi olmak için her türlü çareyi deneyen, buna rağmen çocuk sahibi olmayan üç 
çift, son çare olarak Halat Ziyaretine gelip, çocuk dilerler. Bu üç çift de çocuk sahibi 
olduktan sonra, Halat Ziyaretine gelip, kurban keserler. Bir çiftin ise doğan her 
çocuğu, doğduktan bir kaç saat sonra ölüyormuş. Bu aile de son çare olarak Halat 
Ziyaretine gelirler. Adak adayıp kurban keserler. Bundan sonra, doğan bütün 
çocukları yaşar. Bu ziyaretin ihtisas alanı çocuksuz aileleri çocuk sahibi yapmasıdır. 

Halat Ziyaretinin yaklaşık elli metre yukarısında bir yatır daha var. Bu yatırın 
Faki Halit’e ait olduğu söyleniyor. Faki Halit de büyük bir ermiştir. En büyük 
kerameti ölülerle görüşüp gayb âleminden haber vermesidir. Faki Halit, Halat 
Ziyaretinin sahibi olan Ahmet’le sürekli görüşüp konuşurmuş. Bir gün yukarı 
köydeki Şeyh Ahmet, cami yapmak ister. Gelip dua edip izin istedikten sonra Halat 
Ziyaretindeki ağaçları kesip götürür. Şeyh Ahmet’in ailesi büyük felaketlere uğrar. 
Feki Halit, Halat Ziyaretinin sahibi olan Ahmet’e “Neden böyle yaptın?”, diye 
sorunca Ahmet, “Gelip benden istedi, vermek zorunda kaldım; fakat canım çok acı, 
içten gelerek vermedim, alma da diyemedim.”,der. Bunun üzerine Feki Halit, gidip 
Şeyh Ahmet’e “ Neden Halat’taki ağaçları kesip götürdün, onların kesilmeyeceğini 
bilmiyor muydun?”, der. O da “Ben, dua edip izin aldım. O da verdi.”. Feki Halit, 
“Evet, sen izin istedin, o da seni kırmayıp verdi; ama gönüllü vermediği için ailen bu 
belalara uğrardı. Bunun üzerine Şeyh Ahmet, ailesinin geri kalanları kurtarmak için 
kestiği ağaçları geri getirip, Halat’a bırakır.  

Yine bir gün adamın biri, köylünün bütün uyarılara rağmen ziyaretin 
ağaçlarının kesip götürür. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra adam, Diyarbakır’a 
gider. Uzun bir süre kendisinden haber alınamaz. Daha sonra ölü olarak bulunur. 
Niçin ve kim tarafından öldürüldüğü bir türlü bulunamaz. Bütün bu durumlar 
ziyaretin bir kerameti olarak kabul edilir. Ağaçları hangi amaçla keserlerse kessinler 
mutlaka kesenin başına bir felaket gelir. Yani kesen iflah olmaz. 

Halat Ziyaretinin bir diğer özelliği ise, belirli günlerde ziyaretin üstünde mavi 
bir ışık görülmesidir. Bu ışığın görüldüğü zamanlar arbane sesi arşa yükselir. Yakın 
çevrede yaşayan insanların birçoğu bu sesi duyduğunu, çobanlar ise bazı geceler 
ziyaretin bulunduğu yerin mavi bir ışıkla aydınlandığını ve sabaha kadar buradan 
arbane sesleri yükseldiğini, sabahın ilk ışıklarıyla mavi ışığın kaybolmasından sonra 
seslerinde kesildiğini söylüyorlar. Ses ve ışık oldukça yaygın bir motiftir. Yaratılış 
efsanesinde de karşımıza çıkar. 
 
49.Halat Ziyareti II 
 

Bu ziyaretin kılavuzunun adı Ahmet’tir. Ahmet, genç bir delikanlıdır. 
Genellikle çocuk sahibi olmak isteyen çiftler burayı ziyaret ederler. Yıllarca çocuk 
sahibi olmak için her türlü çareyi deneyen, buna rağmen çocuk sahibi olmayan üç 
çift, son çare olarak Halat Ziyaretine gelip, çocuk dilerler. Bu üç çift de çocuk sahibi 
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olduktan sonra, Halat Ziyaretine gelip, kurban keserler. Bir çiftin ise doğan her 
çocuğu, doğduktan bir kaç saat sonra ölüyormuş. Bu aile de son çare olarak Halat 
Ziyaretine gelirler. Adak adayıp kurban keserler. Bundan sonra, doğan bütün 
çocukları yaşar. Bu ziyaretin ihtisas alanı çocuksuz aileleri çocuk sahibi yapmasıdır. 

Halat Ziyaretinin yaklaşık elli metre yukarısında bir yatır daha var. Bu yatırın 
Faki Halit’e ait olduğu söyleniyor. Faki Halit de büyük bir ermiştir. En büyük 
kerameti ölülerle görüşüp gayb âleminden haber vermesidir. Faki Halit, Halat 
Ziyaretinin sahibi olan Ahmet’le sürekli görüşüp konuşurmuş. Bir gün yukarı 
köydeki Şeyh Ahmet, cami yapmak ister. Gelip dua edip izin istedikten sonra Halat 
Ziyaretindeki ağaçları kesip götürür. Şeyh Ahmet’in ailesi büyük felaketlere uğrar. 
Feki Halit, Halat Ziyaretinin sahibi olan Ahmet’e “Neden böyle yaptın?”, diye 
sorunca Ahmet, “Gelip benden istedi, vermek zorunda kaldım; fakat canım çok acı, 
içten gelerek vermedim, alma da diyemedim.”,der. Bunun üzerine Feki Halit, gidip 
Şeyh Ahmet’e “ Neden Halat’taki ağaçları kesip götürdün, onların kesilmeyeceğini 
bilmiyor muydun?”, der. O da “Ben, dua edip izin aldım. O da verdi.”. Feki Halit, 
“Evet, sen izin istedin, o da seni kırmayıp verdi; ama gönüllü vermediği için ailen bu 
belalara uğrardı. Bunun üzerine Şeyh Ahmet, ailesinin geri kalanları kurtarmak için 
kestiği ağaçları geri getirip, Halat’a bırakır.  

Yine bir gün adamın biri, köylünün bütün uyarılara rağmen ziyaretin 
ağaçlarının kesip götürür. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra adam, Diyarbakır’a 
gider. Uzun bir süre kendisinden haber alınamaz. Daha sonra ölü olarak bulunur. 
Niçin ve kim tarafından öldürüldüğü bir türlü bulunamaz. Bütün bu durumlar 
ziyaretin bir kerameti olarak kabul edilir. Ağaçları hangi amaçla keserlerse kessinler 
mutlaka kesenin başına bir felaket gelir. Yani kesen iflah olmaz. 

Halat Ziyaretinin bir diğer özelliği ise, belirli günlerde ziyaretin üstünde mavi 
bir ışık görülmesidir. Bu ışığın görüldüğü zamanlar arbane sesi arşa yükselir. Yakın 
çevrede yaşayan insanların birçoğu bu sesi duyduğunu, çobanlar ise bazı geceler 
ziyaretin bulunduğu yerin mavi bir ışıkla aydınlandığını ve sabaha kadar buradan 
arbane sesleri yükseldiğini, sabahın ilk ışıklarıyla mavi ışığın kaybolmasından sonra 
seslerinde kesildiğini söylüyorlar. Ses ve ışık oldukça yaygın bir motiftir.104 Yaratılış 
efsanesinde de karşımıza çıkar. 

                                                
104 Işık: Yaratılış destanında, Tanrı’ya yaratma ilhamı veren Ak Ana, ışıklı hatta ışıktan bir kadın 
hayalidir. Tanrı Kayra Han’ın, kendisi için yarattığı, on yedinci gök katı, bir ışık âlemidir. Oğuz 
Kağan Destanı’nın başkahramanı Oğuz, doğduğu zaman, onun yüzü mavi, yani ışıklı idi. Oğuz’un, 
Gün, Ay, Yıldız adlı büyük oğullarının doğuran ilk karısı, ortalığı karanlık bastığı zaman, gökten bu 
karanlığı yararak inen mavi bir ışıktan doğmuştu. Oğuz’u ve çocukları doğuran annelerin doğum 
anında gözleri parlıyor; yüzlerine gizli bir nur iniyordu. Oğuz ordularına yol gösteren ve destan 
boyunca ordu önünde yürüyen gök tüylü, gök yeleli erkek kurt, bir sabah Oğuz’un çadırına düşen bir 
ışıktan doğmuştu. Oğuz’un birinci karısından doğan çocukların üçünün de adları Gün, Ay, Yıldız gibi 
ışıklı isimlerdir. Uygur Destanı’nda, Uygurlara hakan seçilen Bugu Han, öteki dört kardeşiyle birlikte, 
Tuğla ve Selenge ırmakları arasında bir ağaç veya toprak üstüne inen semavi bir ışıktan yaratılmıştı. 
İslamiyet’ten sonraki destanlarda ısrarla devam edecek bu mukkades ışık, Türk inanış ve destanlarına 
Orta Asya coğrafyasının, güneşi hayat saçan ikliminden akseden, engin bir ışık sevgisi’nin eseridir. 
Nihat Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, C.I, İstanbul 2001,s.30-31. 
Müzik: Dokuz Oğuz Destansı Öyküsü adlı bölümde Ziya Gökalp, bir gece bir ışığın yeryüzüne 
inmesinden sonra hamile kalan ağaçta seslerin geldiğini şöyle anlatıyor. … Daha çocuklar doğmadan, 
bu ağaçların çevresinde otuz ayak yarıçapında gümüşten bir daire oluşmuştu. Ağaçlardan müzik 
sesleri işitilirdi.( Müziğin dinsel ve büyüsel bir güce sahip olması da bundan geliyor.) Ziya 
Gökalp,Türk Töresi (Haz.: Yusuf Çotuksöken), İstanbul 1977, s.86. 
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50.Kalo Sipi ( Beyaz Yaşlı Adam) 
 

Zerdile Hanım’ın kardeşi ağır bir hastalığa yakalanır. Yıllarca gitmedikleri 
doktor, başvurmadıkları şey kalmaz. Bir gün köydeki yaşlı kadınlardan biri bir rüya 
görür. Kadının biri Kalo Sipi’nin başında oturmuş, hasta kardeşi için ağlayıp dua 
ediyormuş. Kalo Sipi, dile gelip kadın “Hamza Bektaş’a söyle, yazın güneşten kışın 
kardan fırtınadan kendimi koruyamıyorum, sığınacağım bir dama ihtiyacım var. Hem 
de yol üstündeyim, gelip geçenin de sığınacak bir dama ihtiyacı var.”,der. Kadın 
uyandığı zaman gidip rüyasını Zerdile Hanım’a anlatır. Zerdile Hanım da rüyayı 
kardeşine anlatır. Kardeşi, rüyanın ne manaya geldiğini anlar ve eniştesini arayıp 
Kalo Sipi’ye kendisini vekâleten bir dam inşa etmesini rica eder. Baba Öndeş, 
kayının bu isteğini derhal yerine getirir. Damın inşası biter bitmez Hamza Bektaş 
iyileşir. Doktorlar bile bu iyileşmeye bir anlam veremezler; ama Hamza Bektaş ve 
ailesi bunun Kalo Sipi’nin bir kerameti olduğunu anlarlar. O yaz Hamza Bektaş köye 
gelir ve Kalo Sipi’ye gidip kurban kesip, şükreder. 

Kalo Sipi ile ilgili iki anlatı var. Bu anlatılardan birinde bu ziyaret Kalo Sipi 
olarka adlandırılırken diğerinde ise, Muriya Teke / Yalnız Armut Ağacı olarak 
adlandırılır. Bunun sebebi ise bu yarın başında bir tek armut ağacının var olmasıdır. 
Kalo Sipi’nin kılavuzu konusunda da bu ikilik göze çarpar. Kimilerim, ne göre bu 
ziyaretin kılavuzu yaşlı bir adam ola Kalo Sipi’dir kimilerine göre ise bir yılandır. 
 
51.Seğsafi 
 

Köprücük Köylülerinden Gülnaz Hanım, Ankara’da iken ağır şekilde 
hastalanır. Çocukları doktora götürmek isterler; ama annelerini bir türlü razı 
edemezler. Ne kadar uğraşsalar da nafile, doktora gitmeye razı olmaz. Çocuklarına 
“Beni memlekete götürün, benim doktorum orada. Beni Seğsafi’ye götürün, bana 
ancak o çare bulabilir.”,der. Annelerini ikna edemeyeceklerini anlayan çocuklar, 
annelerini alıp memlekete getirirler. Gülnaz Hanım, memlekete gelir gelmez, kendi 
eliyle niyazını(Miyaz) hazırlayıp Seğsafi’yi ziyarete gider. Sağlığına kavuşmak için 
dua eder. Getirdiği lokmasını da gelene geçene dağıtıp eve gelir. kısa bir süre sonra 
iyileşir ve hayatının sonuna kadar da bir daha ciddi bir sağlık problemiyle de 
karşılaşmaz. Herkes, bunun Seğsafi’nin bir kerameti olduğunu bilir. 

Yine bir gün, Heves adlı bir kadın çok erken yaşta gözlerini kaybeder. Uzun 
bir süre böyle yaşar. Bu duruma çok üzülür. Onun üzüldüğünü gören komşusu 
“Heves Teyze, gel seninle Seğsafi’ye bir çıkalım.”,der. Heves Teyze, “Bu 
durumdayken nasıl gelebilirim ki.”, komşusu, “Olsun, ben senin elini tutarım, yavaş 
yavaş çıkarız. Belki bir şifa buluruz.”,deyip niyazlarının hazırlayarak yola çıkarlar. 
Seğsafi oldukça uzak bir yerdedir. Seğsafi’ye geldikleri zaman oturup dua ederler. 
Lokmalarından da yedikten sonra tekrar yola çıkarlar. Seğsafi yüksek bir dağın 
tepesindedir. Bu dağın eteğinde ise yine kendi adıyla anılan bir yayla vardır. Bu 
yayla Heves Teyzelerin köyüne aittir. Heves Teyze ile komşusu dağdan yavaş yavaş 
inip yayladaki evlerin arasından geçerlerken, Heves Teyze “Bu benin babamların evi 
değil mi, şu ağabeyimin evi değil mi?”,diye sormaya başlayınca komşusu dönüp 
“Sen görüyor musun?”,der. Heves Teyze “Evet, görüyorum.”,der. Bu duruma çok 
sevinirler. Köye geldikleri zaman bütün köylü olup biteni öğrenmek için Heves 
Teyze’nin yanına gelir ve bu işin nasıl olduğunu sorarlar. Heves Teyze, “Seğsafi’ye 
çıktım, dedimki bir gözüm senin olsun, diğer gözüme bana bağışla. O da duamı 
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kabul etti ve şuan tek gözüm görüyor.”,dedikten sonra köylülerden bir “Bari 
dilemişken, diğer gözünün de görmesini dileseydin.”,der. Heves Teyze, “Bana bir 
göz yeter, o kerametini gösterdi bu da bana yeter.”,der. Ölünceye kadar bir daya gözü 
kör olmaz. 

Sefer Amca, evler Seğsafi Yaylasındayken, yaylada doğra. Halası kundağa 
sarmadan onu eteğine koyup Seğsafiye çıkar. “Sana şükürler olsun amcamın oğluna 
bir oğul verdin, ocağı tütsün diye. Verdiğin oğlu sana getirdim gölgeni onun 
üzerinden eksiltme.”,dedikten sonra bebeği alıp yaylaya döner. Bu bebeğe “Safi” 
adini takarlar; ancak nüfus memuru böyle bir ad olmaz, gelin biz bunu Sefer yapalım 
dedikleri için adı Sefer olur. Sefer amca yaşlandığı için gözleri bek iyi görmüyor 
artık. Ameliyat olmasına rağmen değişen bir şey olmamış. O da Seğsafi’ye çıkmaya 
karar verir. Seğsafi’ye çıktığı zaman şöyle dua eder. “Sana ilk olarak geldiğim zaman 
henüz kundaklanmamıştım, senin üstünde gözümü açtım. Şimdi ise yaşlı olduğum 
için gözleri pekiyi görmüyor. Sana sığındım beni ışığından mahrum etme. Bana ilk 
ışığı sen versin, son ışığı da sem ver. Kör edip elden ayaktan düşürme.”,dedikten 
sonra evine döner. Kısa bir süre sonra daha iyi gördüğünü fark eder. Seğsafi’nin 
kendisini yalnız bırakmadığını anlayıp, şükreder.  
 
52.Çelkani / Çılk Kani 
 

Kırk çeşme, kırk göze anlamına gelir kırk sayısı tesadüfî bir sayı değildir. 
Destanlarda da kutsal sayılan bir sayı olmasına rağmen, Alevi inanıcında 
“Kırklarar’ı” temsil eder. Öyle ki Kırklar Cemi105 diye bir cemleri bile var. Çelk 

                                                
105 Kırklar Cemi, Alevi Bektaşi ibadetinin esası olarak kabul edilen Cem ve Semah döneminin 
mitolojik kaynağı varsayılmaktadır. Bu, Alevi dünya görüşünün kaynağı sayılır. "Birimiz Kırk 
Kırkımız Birdir Bizim.."  
Kaynaklara göre, "Hz. Muhammet, atı Burak ile bir gece Miraç’a çıkar. Cenab-I Hak ile 90 bin kelam 
konuşur. Bunun 30 bini sırrı hakikat olup Hz. Ali'de kalır. Miraç'ta Hz. Muhammet'e; süt, bal ve elma 
verildiği rivayet edilir. Bal aşka, süt sevgiye elma ise dostluğa işaret eder. Hz. Muhammet, Miraç’a 
çıkarken yoluna bir kükremiş aslan çıkar. Aslan yolunu keser. Gaipten bir ses (nida) gelir. 
"Parmağındaki yüzüğü aslanın ağzına atması" istenir. Muhammet böyle yapar aslan sakinleşir, yoluna 
devam eder.  
Muhammet, Cenab-ı Hak ile görüştükten sonra şehre döner. Yolda bir dergâha rastlar. Merak edip 
gidip kapısını çalar. İçerdeki ses    : "Kimsiniz?" der. Muhammet ise: "Ben peygamberim içeriye 
girmek istiyorum" der. Kapı açılmadan içerden gelen ses: "Peygamberliğini git ümmetine yap. Bizim 
aramıza peygamber sığmaz" der.  
Hz. Muhammet kapıdan ayrılıp yürümeye başlayınca gaipten gelen ses ayrılmamasını kapıyı yeniden 
çalmasını ama yanıtı farklı vermesini söyler. Muhammet yine kapıyı çalar. İçerden yine: "Kimsiniz" 
diye sorulur. Bu kez Hz. Muhammet: "Ben de sizden biriyim. Bir insanım. Sizi görmek istedim" der.  
Bu yanıttan sonra kapı açılır. Muhammet içeri alınır. İçerden "Hoş geldin  sefa getirdin, uğur getirdin" 
diyerek karşılarlar. Hz. Muhammet içerde oluşmuş bir meclis görür. Hatta sayımını da içinden yapar. 
Tam 39 kişi vardır. Üstelik bu meclis kadın ve erkeklerden oluşmuştur. Bunların 22'si erkek 17'si 
kadındır. Muhammet' yer gösterilir. O'da gösterilen yere oturur. Hz. Ali'de meclistedir. Muhammet 
tesadüfen Ali'nin yanına oturur. Hz. Muhammet sorar. "Size kimler denir?" der. "Bize Kırklar denir" 
diye yanıt alır. "Ama burada 39 kişi saydım" der. "Selman-ı Pak Can Parstadır" denir. "Peki, sizin 
ulunuz, büyüğünüz, küçüğünüz kim" diye sorar Hz. Muhammet. Gelen yanıt şöyle olur: "Bizim 
küçüğümüz, büyüğümüz yoktur. Küçüğümüz de uludur, büyüğümüz de uludur. Birimiz kırkımız, 
kırkımız birimizdir" denir. Bunun üstüne Muhammet meclisten bunu kendilerine kanıtlamalarını 
söyler. O sırada Ali kolunu uzatır ve gömleğini sıyırır. İçlerinden biri "destur" diyerek bıçağın ucu ile 
kolunu hafif kanatır. Kolundan bir damla kan akar. Onu, her can'ın kolundan birer damla kanın 
gelmesi izler. 40. canın bir damla kanı da pencereden içeri gelir. Bu ise Selman-ı Pak'ın kanıdır. Sonra 
Hz. Ali kolunu bağlar, hepsinin kanaması durur. Selman-ı Pak, Parstan dönüşte bir üzüm tanesi getirir. 
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Kani, bir rivayet göre Hz. Fatıma ve Kırk Huriyi temsil eder.  En büyük kerameti ise, 
susuz geçen bir mevsimde suyunu çoğaltarak köylülerin imdadına yetişmesidir. Çok 
yüksek bir noktada bulunduğu için Varto’nun birçok köyünde bakıldığı zaman çok 
rahatlıkla görülebiliyor. Yolu çetin olduğundan çok az kişi gidip görebiliyor. Çıkışı 
kadar inişi de oldukça zahmetlidir.  Beşikkaya ve Eryurdu köylerinin kuzeyinde yer 
alan dağın doruk noktasına yaklaşık yüz metre kala, dağdaki yalçın kayaları delip 
dışarı fışkıran bir gözedir. Bu kayalar, sanki özel bir çaba harcanarak oyulmuş 
gibidirler.  

Dağın alt tarafındaki ovada ise Hızır Çeşmesi vardır. Hızır’a gelen 
insanlardan kendisine güvenenler Çelkani’ye çıkar. Buraya çıkmak, dik ve çakıllı bir 
dağ yolunu aşmakla mümkün olur. Yükseklere çıkıldık nefes almak güçleşir.  
Gittikçe dikleştiği için baş dönmelerine sebep olur; bu yüzden birçok kişi yarı yolda 
geri dönmek zorunda kalır.  

Beşikkaya, köylüleri Hızır’a gitme kararı alırlar. Ayten Fırat da o zamanlar on 
beş yaşlarında bir genç kızmış. Çok samimi olduğu bir kız arkadaşı varmış. Ertesi 
gün bütün köylü niyazını alıp yola çıkar. Gençler toplanıp Çelkaniye’e çıkmak 
isterler. Kız arkadaşı, Ayten Fırat’a “Biz gruptan ayrılalım, içimde bu gün Hızır’ı 
göreceğime dair bir his var.”,der. Bunun üzerine ikisi gruptan ayrılarak başka bir 
yoldan Çelkani’ye doğru tırmanırlar. Birden çalılıklar içinde yaşlı bir adamın yukaı 
doğru tırmandığını görürler. Ayten Fırat’ın arkadaşı koşup yaşlı adamın eline 
ayağına kapanır. Ayten Fırat ise adamın kim olduğunu anlamak için ona sorular 
sorup durur. Yaşlı adam, Eryurdu köyünden olduğunu, buradan Hınıs’a girmeye 
çalıştığını söyler. Ayten Fırat, Eryurdu’ndan herkesi tanıdığı halde bu yaşlı adamı bir 
türlü hatırlayamaz ve sorular sormaya devam eder. Hınıs’ın çok uzak olduğunu, bu 

                                                                                                                                     
O'nu Hz. Muhammet'e verir ve bölüştürmesini ister. Muhammet verilen kapta üzüm tanesini ezer, 
çıkan dem meclisteki kadın-erkek canlara dağıtılır. Kırklar üzüm suyunu içerler. Hep birlikte mest 
olurlar. "Ya Allah" deyip semah dönerler. Hz. Muhammet'te onlara katılır. Büyük bir coşku ile vecd 
halinde semah dönülürken Hz. Muhammet'in başından sarığı (imamesi) düşer. Kırk parçaya bölünür. 
Kırklar parçaları bellerine bağlarlar, kemerbest olurlar.   
Hz. Muhammet, Kırklar Meclisi'ne pirlerini sorar. "Pirimiz Ali'dir" derler. Böylece, Hz. Muhammet, 
Ali'nin de orada olduğunu öğrenmiş olur. Ali, Hz. Muhammet'in yanına gelir. Hz. Muhammet Ali'nin 
parmağında, Mirac'a giderken "aslana" verdiği yüzüğü (hatemi) görür. Ali'ye sarılır, O'nu bağrına 
basar." Alevi inancında; kadın ve erkek canlardan oluşan Kırklar Cemi'nin tayin edici önemi vardır.  
Anadolu Aleviliği'nin inanç temellerinin, yaşam biçiminin, dünya görüşünün, felsefesinin kökleri bu 
söylencede aranmalıdır. Kadın ve erkek canlardan oluşan Kırklar Meclisi, mitolojik anlamda da olsa 
Alevilerin dinsel ve sosyal örgütlenmelerinin tarihsel kaynağı kabul edilebilir. Bu anlamda da bu 
söylencede geçen sembolik özellikler Alevilik açısından ayırt edici öneme sahiptir.   
Kırklar Meclisi'nin kadın ve erkekten oluşumu kadın ve erkek eşitliğinin önemini vurguluyor. Kırklar 
Meclisi ile Hz. Muhammet arasındaki diyalogdaki vurgulardan; "birimiz kırk, kırkımız bir" olgusu 
eşitliği, insan olmayı, türab olmayı vurguluyor. Gerçeğin gökte değil, yerde olduğu meclisin sembolik 
önemi ile vurgulanıyor. Herkesin eşit ve ulu olması; vahdette kesret, kesrette vahdet (varlıkta birlik, 
birlikte varlık) ilişkisini ifade ediyor.   
Kaynakta, Alevi inancında Tanrı'nın, Peygamber'in ve insanın yeri belirtilmektedir. Aslan ve yüzük 
sembolü ise, insanın Tanrı'nın bir ifadesi, O'nun bir yansıması, parçası olduğu, Adem'in Hakk'ın 
halifesi olduğu anlayışını vurgulaması açısından önemlidir. Bu örnekte Alevi-Bektaşi ibadeti olan 
Cem'in ve Semah'ın da kökleri belirtilmiş oluyor. Bu söylence, Anadolu'da yaklaşık bin yıldır her tür 
olumsuzlanmaya karşılık Alevilerin Cem ve cemaatlerinde, sosyal hayatlarında kadını bir bütünün 
ayrılmaz parçası gören, lokmasını yoksullarla kırka bölerek paylaşmasını bilen, insana en yüksek 
değeri veren Aleviliğin sağlam mayasını da ele veriyor.( Kaynak Kişi: Ahmet Uluyol, Seyyit 
Süleyman Tekkesi) 
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dağı aşmasının mümkün olmayacağını anlatıp durur. Yaşlı adam ise “ Ne kaldı ki 
.”,der. Ayten Fırat’ın arkadaşı ısrarla bunun Hızır olduğunu ve kendisi için bir dilekte 
bulunmasını ister; Ayten Fırat adamın kim olduğunu anlama çabası içinde 
olduğundan hiç bir şey dilemez. Yaşlı adam ayrıldığı zaman, “Sakın, arkamdan 
bakmayın, yolunuza devam edin.”,der. Vedalaşıp ayrılırlar. Ama Ayten Fırat, merak 
ettiğinden hemen dönüp arkasına bakar; fakat hiç kimseyi göremez. O an bu yaşlı 
adamın Hızır olduğunu anlar ama iş işten geçmiş olur. 

 
53.Şeyid-i Kavak I 

 
Şeyid-i Kavak, yolun kenarında küçük bir tepe üzeride kavak ağaçlarının 

oluşturduğu bir ziyarettir. Buradaki ağaçlar kutsal sayıldığından kesilmesi veya 
yakılması halinde; yakan veya kesen kişi ya kendisi ya da ailesi felakete uğrar. 

Mustafa Kılıç, köylülerin bütün uyarılarına rağmen, ziyaretin ağaçlarını kesip 
yakmak için evine götürür. Kısa bir süre sonra yirmi yaşındaki oğlu sebepsiz yere 
hastalanır ve çok kısa bir süre içinde ölür. Köylülere göre bunun sebebi, ziyaret 
ağaçlarının kesilmesidir. Benzer bir diğer olay ise Hüseyin Sürmeli’nin ağaçları 
kesmesiyle yaşanır. Hüseyin Sürmeli de bu ziyaretin kutsallığına inanmayıp, ağaçları 
keser. Mustafa Kılıç’ın başına gelenlerin birer tesadüften ibaret olduğunu düşünür. 
Köylünün yapma etme uyarılarına kulak asmayıp, ağaçları kesip, bu ağaçlardan 
evinin etrafına çit örer. Bunun üzerine aile inanılmaz dramlar yaşar. 

Mehmet Akdeniz adlı köylü ise bu ağaçları kesip, başkalarına satar. Köyün 
ileri gelenlerinden biri olan Haşim Fırat ise gidip bu ağaçları alıp getirir. Bizim 
ziyaretimizin ağaçlarıdır. Bunları yabancılara veremeyiz, diyerek getirdiği ağaçları o 
sıra inşaatı devam eden evinin tavanında kullanır. İnşaat bitip de taşınacakları sıra, 
ziyarete ait bu ağaçlar birer birer çatlayıp tavanın çökmesine sebep olurlar. Haşim 
Fırat, ağaçları alıp ziyaret götürüp bırakır. Herhangi bir belaya uğramamak için de 
kurban kesip af dilenir. Bütün bunlar ziyaretin bir kerameti olarak bilinir. 

 
54.Şeyid-i Kavak II 
 

 Şeyid- Kavak’ın karşısında bir un değirmeni var. Çevre köylerden herkes 
buğdayını bu değirmende öğütürmüş. İnsanlar, günler öncesinde değirmene gelmek 
zorunda kalırlarmış. Çevredeki tek değirmen olduğu için kış bastırmadan herkes 
buğdayını, mısırını öğütmek istermiş. Sonbahar soğuklarının baş gösterdiği bir gün, 
komşu köyden biri değirmene öğütmek için buğday getirir. Akşama ancak sıra 
kendisine gelir. Gecenin ilerleyen saatlerinde soğuk iyiden iyiye bastırınca 
dayanamayıp odun bulmak için dışarı çıkar. Hemen karşısındaki ağaçlığa yönelir. Bir 
kucak odunla geri döner. Odunların bir kısmını kapının önünde bırakır, bir kısmını 
da şömineye koyar, artanı da kapının arkasında indirir. Kibriti odunlara çakar çakmaz 
şöminedeki, kapının önündeki ve kapının arkasındaki bütün odunlar aynı anda 
tutuşur. Adam bütün bu olup bitenlere bir anlam veremez. Değirmenci koşup yetişir. 
“Bu odunları nereden getirdi?”,der. Köylü “Karşıdaki ağaçlıktan toplayıp 
getirdi.”,deyince değirmenci olayı anlar ve şöminedeki odunları hemen söndürür. 
Şöminedeki odunlar sönünce kapının önündeki ve arkasındaki odunlar da söner. 
Köylü odunları aldığı yer bırakır. Bilmeden yaktığı için herhangi bir felakete 
uğramaz. 
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Şeyid- Kavak’ın, kılavuzunun yılan olduğu söyleniyor. Bir gün köylülerden 
biri traktörüyle Şeyidin yanından geçerken, şeyide selam vermez. Henüz köprüye 
yetişmeden karşısına bir yılan çıkar. Yılan, başını kaldırıp adama bakar; adam yılanı 
ezmek ister ve traktörü yılanın üstüne sürer. Ne olduğunu anlamadan traktör dümdüz 
bir yolda birkaç takla açarak yoldan çıkar. O sırada çevrede bulunan insanlar şoförü 
kurtarmaya geldiklerinde, şoförün dilinin tutulduğunu görürler. Şoför şoku atladıktan 
sonra yılanın ziyaretin kılavuzu olduğunu anlar. Ertesi gün kurbanını alıp ziyaret 
gelip af diler. Kısa bir süre sonra eski sağlığına kavuşur. 
 
55.Seyyit Veli 
 

Halk içinde Velo Jenğ106 olarak tanınan, Seyyit Veli Güney, seyyid 
soyundandır. Adıyla, hasmına korku salmış bir silahşordur. Namı değer Velo Jenğ, 
adını duyan sığınacak yer arar, hiç kimse karşısında olmak istemez. Kılavuzu 
kartaldır. Dara düştüğü zaman “Ya Ali-yi Sultan Duzgun!”, diye nara attığı an kartalı 
yanında hazır olurmuş. 

Bir gün pusuya düşürülür. Kırk elli tarafından kuşatılır. Arkasına sığınacağı 
bir taş bile kalmayınca, birden bir nara atar. “Ya Ali-yi Sultan Duzgun, beni 
düşmanlarımın kurşunundan kurtar.”,diye bağırınca kartalı hemen oracıkta peyda 
olup kanadını toprağa sürüp tozu dumana katar. Bu kargaşadan yararlanan Velo Jenğ, 
tek atışta karşı tarafın liderini vurur. Zaten, Velo Jenğ’le savaşma taraftarı olmayan 
adamlar, liderlerinin vurulmasıyla da paniğe kapılarak kaçmaya başlarlar. Yavaş 
hareket eden attığını vuran bir silahşordur. Bölgede nam salmış biridir. 

Her dara düştüğünde, Allah’a dua ettiğinde kara pençeli kartal yanında 
belirirmiş. Yine böyle bir günde, bir çatışmada bütün yandaşları kaçar, Velo Jenğ 
ağır hareket ettiğinden kaçamaz. Yine bir nara atıp Allah’a yalvarır; kara pençeli 
kartal pençesini Velo Jenğ’in sırtına vurur. Kimse ne olduğunu anlayamaz; ama Velo 
Jenğ’ın orada olmadığını anlayıp ateş etmekten de vazgeçerler. Velo Jenğ, gelip 
arkadaşlarına yetişir. İnsanlar keramet sahibi olduğunu bildikleri için bunun nasıl 
olduğunu, oradan nasıl kurtulduğunu sormazlar bile. 
 
56.Şeyh Yusuf-i Kadi 
 

Şeyh Yusuf-i Kadi’nin, yatırının yanında torunlarını kendisi için yaptıkları bir 
kuran kursu binası var. Torunlarının amacı dedelerinin izini devam ettirmek 
olduğundan dedelerinin emek harcadığı bu topraklarda onun ülküsünü devam 
ettirmek için böyle bir girişimde bulunmuşlardır. Dilekleri gerçekleşen insanlar 
adadıkları adakları bu kuran kursuna bağışlıyorlar.  Yatıra gelenler, yatırın yanın 
başındaki odada bir rekât namaz kıldıktan sonra kurbanlarını kesip, kesilen bu 
kurbanları da vakfa bağışlayıp giderler. Şeyh, çevrede sevilip sayılan biriymiş. 
İnsanlar birçok kerametine şahit olmuşlar. Bunlardan biri; bir gün Şeyh hacca gider. 
Namaz vakti geldiğinde insanlar abdest almak için su ararlar; fakat çölün ortasında 
oldukları için hiçbir yerde suyu bulamazlar. Gelip durumu Şeyh’e bildirirler. Şeyh, 
bir yeri işaret ederek orayı kazın, der. Yanındakiler, Şeyh’in gösterdiği yeri biraz 
kazdıktan sonra suyun fışkırarak yeryüzüne çıktığını görürler. Abdest alıp namaz 
kıldıktan sonra yolluna devam ederler. 
                                                
106 Velo Jenğ: Jenğ, keskin mavi renk anlamına gelir. Asıl adı veli olan ve gözlerinin renginden dolayı 
kendisine mavi gözlü Veli denmiştir. Jenğ, Veli’nin lakabıdır. 
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Tanköy’de yaşayanlar, Şeyh’in her zaman kendilerini koruduklarına inanırlar. 
Bir gün düşman köyü esir almak ister. Köyün karşısındaki en yüksek tepeye 
mevzilenip köyü top ateşine tutmak isterler; ama bir tek top bile patlamaz. Buna bir 
anlam veremeyen düşman geri kaçmak zorunda kalır. Köylüler ise bu durumu 
Şeyh’in kerameti ve köyün koruyuculuğunu üstlenmesine bağlıyorlar. 

Şeyh ve Şeyh’in ailesi hakkında olumsuz konuşanlar beleye uğrarlar. Yine bir 
gün, adamın biri köye gelir; niyeti oldukça kötüdür. Köyün ot yığınlarını yakmak 
ister. Ancak emelini gerçekleştiremeden kör olur. Sonra Şeyh Yusuf-i Kadi’nin, 
dergâhına gelip, yalvarıp yakarıp dua eder; ancak ondan sonra gözleri açılır. İşte 
bütün bunlar Şeyh’in kerameti olarak değerlendirilmektedir. 
 
57.Baba Hüseyin I 
 

Baba Hüseyin’in mezarı Devraşan Köyündedir. Burada doğup büyüyen Baba 
Devreşan aşiretine mensuptur. Bu aşiret de tıpkı Baba Mansur aşireti gibi peygamber 
soyundan gelmiştir. Varto’da, Kureyşan, Baba Mansur ve Devreş Kurıj, aşiretleri 
peygamber soyundan gelirler. Devreşanlar, Rayber; Kureyşanlar ve Baba Mansur 
aileleri pirdirler. Baba Hüseyin de Rayberdir. Aralarında biraz da rekabet vardır. 
Açıktan açığa dile getirmeseler bile zaman zaman ima ederler. Her iki aile de 
keramet sahibidir; ama pirler rayberlerden bir üst mertebededirler. 

Baba Mansurlardan bir pir, günlerden bir gün yörenin ileri gelenlerinde ve 
Feran aşiretine mensup Mehmet Şerif Fırat’ın evine gider. Hürmette kusur edilmez. 
Başköşeye bir döşek atılır107 ve pir108 bu döşeğe oturtulur. Köylüler, piri ziyarete 
gelirler. O sırada kapı açılır, Devreş Babalardan Baba Hüseyin (Babahusen) içeri 
girer. Mehmet Şerif Fırat, aynı saygıyı ve hürmeti ona da gösterip, bir döşek de 
rayberi109 için yere atar. Bu eşit muameleye bozulan Pir, rahberden daha üstün 
olduğunu kanıtlayıp, rayberi mahcup etmek ister. “Babahusen, şu an cebimde ne var 
sence?”,der. Baba Hüseyin, mahcup bir tavırla bilmediğini söyler; ancak pir üsteler. 
Bunun üzerine Rayber “ Bir parça pestil ve bir avuç ceviz içi var.”,der. Pir, bu 
duruma çok bozulur ama toplum önünde böyle bir gösteriye giriştiği için, 
cebindekileri de göstermek durumunda kalır. Cebinden bir parça pestil ve bir avuç 
ceviz içini çıkarıp ortaya bırakır. “Benim burada artık yerim yok.”,deyip gitmek ister. 
Ev sahibinin ve bütün köylünün itirazına rağmen kalmaz. Dönüp Rayber’e “Rahber, 
ne yaptı?”,der. Rahber de “Hak ettin.”,der. 
  
                                                
107 Döşek Atmak: Döşek atmak bir deyimdir. Genellikle saygın misafirlere, ev sahibinin saygı 
göstergesi olarak başköşeye döşek konur. Bu saygının ölçütüdür. 
108 Pir: Peygamber’in çocukları ve torunları, amcaoğlu ve damadı birinci İmam Ali’nin eşi ve 
Peygamber’in kızı olan Hazreti Fatma’dan türeyen bir soyu oluşturmuşlardır. Bunlardan Hz. 
Hasan’dan gelenlere şerif, Hz. Hüseyin’den gelenlere ise seyyid denir.  
Dedenin en genel ve temel tanımını şöyle yapabiliriz: 12 İmamlara dayanan bir ocağa dayalı ve 
karizmatik soyu olan manevi bir önderdir. Dedeler Alevilerin İnanç önderleridir. Alevilerce yarı kutsal 
olarak algılanan dede, dini önderliğinin yanı sıra, toplumsal yaşamda da önemli roller vardır. 
Taliplerini, Alevi töresine ve geleneklerine göre terbiye eder, onları eğitir ve aydınlatır. Yani, Dede, 
Alevi toplumunun dini lideri olarak, mürşitlik eder, irşad edicidir, terbiye edici bir mürebbidir, 
aydınlatan üstadadır, “pîr ve rehberdir”dir. 
109Rayber / Rehber: Alevilikte dedenin yöneteceği törenleri hazırlama işlerine bakan, yola girecek 
canlara yolu yordamı öğreten ve dede tarafından seçilmiş kişilere verilen addır. Varto’da bu kişilere 
“rayber” denir. Bu isim “Yola götüren” anlamına gelir. 
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58.Baba Hüseyin II 
 

Beşikkaya köyünden Mehmet Ali Fırat ( Mehmet Ali-yi Mahmur Ağa) ile 
Baba Hüseyin ile arası oldukça iyi olup hoş muhabbet ederler. Birbirlerini çok 
sevmekte ve zaman zaman da birbirlerine takılıp espri yapmaktadırlar. Bir gün 
Mehmet Ali Bey, Baba Hüseyin’e “Rayber ne zaman öleceğini biliyor musun?”,diye 
sorar. Baba Hüseyin de “Onu bilemiyorum; ancak ikimizin aynı gün öleceğini 
hissediyorum.”,der. Bu duruma Mehmet Ali Bey çok bozulur; çünkü kendisi genç 
Rayberi ise oldukça yaşlıdır. 

Aradan zaman geçere ve Varto’da 1966 yılında, tarihinin en büyük kaybını 
verdiği 66 depremi olur. Bunlar ayrı ayrı köylerde yaşıyorlar. Deprem olur Baba 
Hüseyin göçük altında kalıp can verir. Öte tarafta Mehmet Ali Bey de göçük altında 
kalmıştır; ancak kurtarılır. O, yukarı köydeki Rayberinden haber beklemeye başlar 
gelenden gidenden haber sorar. Sonunda Rayberinden haber alır ki, rayberi göçük 
altında kalıp ölmüştür. Bu haberi alır almaz kalp krizi geçirip ölür. Çevredeki herkes 
bu konuşmadan haberdar olduğu için Rayberin ve Talibinin randevularına sadık 
kaldıklarını anlatıp dururlar. 
 
59.Derviş Baba 
 

Tunceli kökenli olan Baba Derviş Varto’ya gelip kendi adının verdiği 
Devreşan köyünde yaşamaya başlar. Torunlarının anlattığına göre, bir gün Devreş 
Baba, Baba Mansur ve Kureşanlardan bir rayberle yola çıkıp Karakoçan’ın Bağı 
köyüne giderler. Orada cem bağlayıp, keramet gösterirler. Bu duruma inanmayan bir 
köylü, bunları ihbar eder. Ve bu ihbardan sonra tutuklanırlar. Bunlar halkın dini 
duygularını istismar edip, halkı dolandırdıkları iddiasıyla, fırına atılırlar. Ertesi gün 
gidip baktıkları zaman üçünün de sapasağlam olduklarını, Devreş Baba’nın ise saçı 
ve sakalının buz bağladığını görmüşler. Büyük bir şaşkınlık geçiren halk, bunları 
fırından çıkarıp evlerine götürürler. Özür dileyip, yalvarmışlar. İnanmayanlar da bu 
kerametten sonra inanmaya başlamışlar. Bu kerametin sahibi ise Devreş Baba’dır. 
 
60.Seyyid Süleyman Tekkesi 
 

Ayten Fırat, 1966 Depreminden önce geçici bir süreliğine Seyyid Süleyman 
Tekkesi’nde kalır. Kızı, gece yarısı çok huysuzlanır. Kızını bir türlü susturamaz. 
Elektrik olmadığından oldukça zorlanır. Süt ısıtmak için ateş yakmaya çalışır; ama 
bir türlü ateşi tutuşturmayı başaramaz. O sırada birinin kendisini izlediğini fark eder. 
Bu kişinin tekkenin sahibi olduğunu anlar ve kendisine yardımcı olmadığı için 
öfkelenip elindeki değneği sallayıp “Ne bakıyorsun gâvur gibi, yardım et de ateşi 
tutuşturayım yoksa kızım açlıktan ölecek.”,demesiyle ateşin tutuşması bir olur. 
Ayten Hanım, sütü ısıtıp kızına içirirken o sırada da söylenmeye devam eder. 
“Sopayı göstermeyince yardımcı olmuyorsun.” Çocuklar, uyuduktan sonra, Ayten 
Hanım, gaz lambasını idareye alır ve yatağa girer. Tam bu sıra kapı açılır ve elinde 
teraziyle bir kadın içeri girer. Ayten Hanım’a “Rahat duruyorsan dur yoksa seni 
pişman ederim.”,dedikten sonra çıkıp gider. Ayten Hanım, çok korkar ve yorganı 
başına örter. Bir hafta sonra deprem olur (66 Depremi) ve bu depremde Ayten 
Hanım’ın iki çocuğu ölür. Buna ise kendisinin sebep olduğuna inanıyor. 
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SONUÇ 
 

Ölüm olgusuyla birlikte anılan yatır-ziyaret, evliya, veli kavramları, ilkel 
dönemlerden günümüze taşınan ölüm kültüyle paralel giden inançlardandır. İnancın 
yaygınlığı ve önemiyle bağlantılı olarak da kendine özgü uygulanan pratiklere sahip 
olmasıdır. Bu uygulamaların en önemli ayağını ise, bugün Anadolu’nun her yerinde 
rastlayabileceğimiz yatırlar üzerlerinde oluşturulan menkıbelerin halen varlıklarını 
sürdürüyor olmalarıdır.  Hemen hemen her yerde bu ziyaretlere rastlamak 
mümkündür. İbadetgah olarak düşünüldüğünden buraya gidişler de ritüel şeklinde 
olmaktadır. Belirlenen günde birden çok ziyarete sırayla gidilip buralarda ibadet 
edilmesi, özellikle geleneksel inanç içinde önemli sayılan günlerde buralara 
gidilmesi dini bir farz olarak değerlendirilmektedir. Bulanık İlçesi’nin Esenlik 
Köyü’nde bütün köylü bayram namazından sonra, topluca Şeyh Tar Efendi, Şeyh 
Aynıl Melik, Şeyh İbrahim ve Çile Hane’yi ziyaret eder. Bu ritüel her bayramda 
tekrarlanır. Bunun sonucu olarak da bu yatırlar hakkında sayısız menkıbeler 
oluşmuştur.  

Orta Asya’dan Anadolu’ya göç eden Oğuzlar, yerleşik hayata geçenler ve 
göçebe yaşayanlar olmak üzere iki grup halinde varlıklarını sürdürmeye başladılar. 
Alpaslan, 1071 yılının 26 Ağustosundaki ünlü Malazgirt zaferinden sonra Anadolu 
yollarını açıp Oğuzları bu ülkeye göçe hazır duruma getirdiler. Oğuzlar gelirken 
yanlarında inançlarını, şeyh ve dervişlerini de birlikte getirdiler. Müslümanlıkları 
yüzeyseldi. Eski Türk gelenek ve inançlarına sıkı sıkıya bağlıydılar. Anadolu’da var 
olan etnik ve dinsel ayrılık bu bağlılıklarını sarsmadı. Selçukluların Abbasi Halifesini 
koruma rolünü üstlenmeleriyle, yeni bir dönem başlar. Artık yönetimde oğuzların 
rolü gittikçe azalmaya ve hatta yok olmaya başlar. Buna alınan Türkmenler Tuğrul 
Bey’le ilişkilerini kesip Anadolu’ya göç etmeye başladılar. Anadolu’nun 
Türkleşmesinde büyük rol üstlenen Oğuzlar, yönetimle yollarını ayırmaya başlarlar. 
Öyle ki kendi aralarında Tuğrul Bey’le barışmama yeminleri ederler. Bu grup, 
dervişleri önderliğinde Anadolu’ya doğru hareket ederler. Bunlardan biri de Koçgar 
Baba’dır. Gelip Varto’ya yerleşen Koçgar aşireti ve reisleri Koçgar Baba’nın, bu 
Türkmenlerden biri olduğu sanılıyor. Kırgızistan’da Koçkar Ata diye bilinen bu kişi 
ile Varto’daki Goşkar Baba birçok yönüyle büyük bir benzerlik göstermektedir. 
Gerek Anadolu Selçuklularında, gerekse daha sonra Osmanlıların kuruluşunda bu 
gezici dervişler uçlara gönderiliyor ve bunların yardımıyla devlet güvence altına 
alınıyordu. Bu politika ile doğudan gelen göçleri kontrol altına almanın yanı sıra 
Anadolu’nun da fethini kolaylaştırıyorlardı. 

Ertuğrul Gazi, Osman Gazi ve Orhan Gazi dönemlerinden, Yavuz Sultan 
Selim dönemine kadar yönetimde söz sahibi olan ve topluma yön veren Türkmenler, 
Yavuz Sultan Selim döneminde yaşanan bazı olaylarla tekrar yönetimden 
uzaklaştırıldılar. Böylece dağlık kesimlerde yaşamaya başlarlar. Burada yaşayan bu 
Türkmenler, Orta Asya’dan getirmiş oldukları inançları bugün büyük bir canlılıkla 
koruyup yaşatmaktalar. Bunun en büyük sebebi ise küstürülüp dışa kapatılmış 
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olmalarıdır.  Bugün Varto’da yaşayan Alevilerin de bu Türkmenlerden olduğu 
düşünülüyor.  
 İnan, “Orta Asya’dan günümüze ya da ilkel dönemlerden günümüze çok uzun 
zaman geçmiş olmasına rağmen insanların taşıdığı geleneksel inanç değerlerinde çok 
büyük değişiklikler olmamaktadır. Günümüzün modern insanı, iletişim araçları ve 
ilerleyen eğitim seviyesiyle küreselleşmeye doğru gitse de geleneksel inançlar ve 
pratikler bu değişim içinde yeni gelen değerle kimi zaman sentez oluşturarak  
kendisini korumaya devam etmektedir.”,der(İnan:1986). Muş da  farklı geleneksel 
inançları ve pratikleri geçmişten geleceğe taşıyan küresel dünya içinde yer alırken 
kendi değerlerini saklı tutmaya özen gösteren yörelerimizden olmaya devam 
etmektedir. 

Kalafat,  “büyük çoğunluğu Müslüman olan Türkler yerlere göre değişen, 
geçen yüzyıllara rağmen eski ve yeni inançlarının karmasını yaşamaktadırlar” der.  

İlkel toplumlarda ve eski Türklerde, dağ, su, taş vb. birçok kültün var olduğu 
tespit edilmiştir. Bu tür kültlerin var olma sebebi, insanoğlunun doğayı tanımaması, 
doğal olaylar karşısında çaresiz kalması, işte bütün bu sebeplerden dolayı son çare 
olarak bunlara inanma yolunu seçmek zorunda kalmıştır. Kötü güçlerin gazabından 
korunmak için onlara kurbanlar adanmıştır. İşte kurbanın ilk çıkış noktası bu ilkel 
ritüellere kadar dayandırılır. Bu inanma aslında insanoğlunun kendisinden daha 
güçlü olanın karşısında boyun eğmekten başka bir şey değildir. Zamanla insan 
doğaya hükmetmeye başlayıp onu kontrolü altına aldı. İlahi dinler, bu tür inançların 
doğru olmadığını hatta bu tür davranışların günah olduğunu söylemelerine rağmen, 
insanoğlu yine de bu inançlarından vazgeçmedi. Vazgeçmektense, ona yeni bir 
kimlik uydurma çabası içine girdi. Bu yüzdendir ki bu gün birçok inancın temelinde 
eski inanç ritüellerinin izlerine rastlanmaktadır. Bu kültlerin temeli ve günümüzdeki 
konumuna kısaca değinmek istiyorum. 

 Eski Türk’lerin ölen büyüklerini kutsallaştırmak için yüksek dağ tepelerine 
gömdüklerini, ulu dağların tepelerinin de aynı şekilde kutsallaştırıldığı, atalarına ait 
mezarları bu mekânlarda yapıldığı, gökyüzüne yakın kabul edilişi ve uzaktan mavi 
renkte görünmelerinden ötürü kutsal mekânlar olarak nitelendirildikleri 
anlaşılmaktadır. Kaldı ki Altay dağlarında rastlanılan kurganların çoğunun yüksek 
dağlarda bulunuş sebebinin bu olduğu bilinmektedir. Tanrı’nın gökte, yukarıda 
bulunduğu inancı Dede Korkut boylarında da görülmektedir. Anadolu’da da bu 
gelenek devam etti.  

Bu inanışların Anadolu’da da aynı şekilde yaşandığını görmekteyiz. İslam’ın 
etkisiyle eski Şamanist inanışlarındaki ulu dağlar ve üzerindeki Ata Ruhlarının 
yerini, aynı dileklerin yapıldığı Evliyaların ve Yatırların ruhu almıştır. İşte, ilimizin 
Varto ilçesinde dağ kültü ile ata kültünü andıran “Koçkar Baba” adı verilen ve adına 
törenler yapılıp dualar okunan bir ‘Ziyaret Tepesi’ mevcuttur.  

Koçkar Baba ya da Köşker Baba Ziyaretinde, çevredeki bütün halkı 
bayramlık elbiselerini giyer, yiyeceklerini hazırlar tepeye çıkarlar. Burada kurbanlar 
kesilir, çeşit çeşit yemekler yapılır, gönüllerdeki dileklerin tutması için Evliyanın 
yattığına inandıkları (Ata ruhu) mezar taşına dualar edilip ve mezar taşı öpülerek dile 
getirdiklerini, dağdan aşağıya, düzlüğe indiklerinde at koşturup eğlendiklerini ve bu 
arada davul sesine benzeyen sesler işitildiğini, halkında bunun “Koçkar – Köşker 
Baba tarafından çalındığına inanılır. Koçkar ya da Köşker Baba, bazı kaynaklarda 
786’da Varto’ya Oğuz Boylarından Akkoyunlu Oymak Başı olarak geldiği ve burayı 
yurt tuttuğu, vefatı ile birlikte de Bingöl dağlarının üzerinde yüksek bir tepenin 
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üzerine defnedildiğidir. Dağlar, yüksekliği ve haşmetli görünüşlerinden dolayı 
insanoğlunda sürekli bir hayranlık uyandırmıştır. Çoğu zaman bu türlerin yerlerin 
kutsallığını artırmak için buralarda ulu bir zatın, evliyanın, velinin yattığı söylenir. 
Eski Türklerde, “Gök Tengri” inancına göre Tanrı gökyüzündeydi. Kutsal olan 
yüksekte olur. Kötüler ise yeraltında olur.  Altay Türklerinde Gök- Tanrı Bay Ülgen, 
Yağız-Yer Tanrısı ise Erlik Han’dı. Tanrılar, göğün çeşitli katlarında ikamet ederler. 
Ayrıca ölen kişilerin de göğe çekildikleri düşünce doğal olarak göğü ve göğe yakın 
olanı kutsallaştırmıştır. Yunan mitolojisinde de buna benzer bir inanış söz konusu. 
Tanrılar, Olympos Dağı’nda ikamet ederler. Kaf Dağı da mitolojik bir dağdır. 
Muş’taki bazı yatırlar bu inancın izlerini taşımakta. Gıre Boğa, Şeyid-i Gola, Şeyid-i 
Keloşke, Hazır Baba, Kollu Baba, Şeyid-i Aylar, Goşkar Baba, Çelkani, Seğsafi vb. 
birçok yatırın, dağların doruk noktalarında oluşları tabiî ki tesadüfî değildir. 

 Ağaç kültü, kökeni en ilkel toplumlara dayanan bir külttür. Bu gün de 
varlığını devam ettiren; İslamiyet’le de bağdaşsın diye birçoğunda herhangi bir yatır, 
mezar veya ölü bulunmamasına rağmen, birçok menkıbede bu ziyaret yerlerinde 
şehit edilmiş birilerinin- ya bir komutan ya bir şeyh ya da bir veli- olduğu anlatılır. 
İslamiyet’te kutsal bir dava uğrunda savaşırken vurulup öldürülmüş kimselerin 
şehitlik mertebesine yükselmiş oldukları kabul edilir. İşte bu yaklaşım ziyaret 
yerlerini İslami bir kimliğe büründürüp günümüzde de yaşamasına olanak 
sağlamıştır. 
 Ağaç, eski Türklerde kutsal sayılan bir külttür. Öyle ki her boyun kendisine ait 
bir ağacı vardı ve bu ağaç kutsal sayıldığından kesilmesi kesinlikle yasaktı. Altay 
Türklerinin evrendoğumuna göre Tanrı Kara Han, yeryüzünün ortasında dokuz dallı 
bir ağaç yaratmış, bunun her bir dalı altında bir adam yaratmış, bu dallar 
yeryüzündeki dokuz insan ırkını temsil eder. Yani bu yaratılış efsanesine göre ağaç, 
insanoğlundan önce yaratılmış. Bu yüzden kutsal sayılması gayet normal. Bu 
kutsallık Anadolu’ya kadar taşındı. Anadolu’da ağaçlardan oluşan yatırlar oldukça 
fazla. Kutsal kabul edilen ziyaretlerin ağaçları kesilmez, yakacak olarak kullanılmaz, 
cami yapımda kullanılmak için bile olsa kesilmeleri hoş karşılanmaz; kısacası her ne 
sebeple olursa olsun kesilmeleri, yakılmaları ve kullanılmaları yasaktır. Bu yasağı 
ihlal edenler de iflah olmaz. Şeyid-i Kavak’ın ağaçlarını kesen Mustafa Kılıç’ın 
yirmi yaşındaki oğlu öldü, Hüseyin Sürmeli’nin ailesi türlü felaketlere uğradı. Gül 
Mustafa’nın ağaçlarını kesen asker aynı gece ölüyor, Halat Ziyaretindeki ağaçları 
cami yapımında kullanmak için götüren Şeyh Ahmet’in çocukları hastalanıp, ölür. 
Her ne amaçla olursa olsun, kesilmeleri, yakılmaları, inşaat malzemesi olarak ki 
kutsal bir amaca hizmet ediyor olsa bile hoş karşılanmaz ve bunu yapanlar mutlak 
suretle cezalandırılırlar. Şeyid-i Kavak, Şeyid-i Ciran, Gul Mustafa, Gul Hemet, Gul 
Zerin, Horto Kemer, Şeyitlik, Halat Ziyaret, Şeyh Hasan, Muriya Teke vb. birçok 
yatır sayılabilir. Bu yatırlar bir ağaç veya koruluktan ibaret olup içinde herhangi bir 
mezara rastlanmadı. 
 Su Kültüne de rastlamak mümkün. Su, Eski Türklerde de kutsal sayılırdı. Dede 
Korkut Kitabında “Su, Hak didarını görmüştür.”,deniliyor. Altay Türklerinde evrenin 
doğumunda “ilk önce su vardır.”, su evrenin ilk maddesidir. Cengiz yasalarında ise 
suya tükürmenin cezası ölümdü. Kirli bulaşıklar otla temizlenirken, kirlenen 
çamaşırla atılırdı. Öyle ki ölüler suyu kirletir diye yıkanmazlardır. Böylece suyun 
ruhu temiz tutulmaya çalışılırdı. Muş’ta da Anadolu’nun her yerinde olduğu gibi 
kutsal sayılan sulara rastladık. Bunların başlıcalar:  Yılanlı Çeşme, Hızır Çeşmesi I, 
Hızır Çeşmesi II, Kaniya Merazi, Dara Şeyidi, Çelkani, Du Çırtık, Şeyh Muhammed-
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i Şorike, Kutbaba II. Bunların yanı sıra hemen hemen her yatırın yanında suyu kutsal 
kabul edilen bir çeşmeye rastlamak da mümkün. 

Genel olarak, yatır ile çevre halkı arasında bir bağ bulunur. Çevre halkı bu 
yatırlara koruyucu bir görev yüklemiştir. Kendilerinden üstün gördükleri yatırda 
yatan bu kişileri Allah ile aralarında birer aracı olarak kabul ediyorlar. Bunun çeşitli 
nedenleri ise birebir yaratıcı güç ile ilişki kurmaktan korkmak, utanmak ya da onun 
yüceliği karşısında ezilmek olabilir. Bu insanlar bütün bu nedenlerden dolayı ilk 
olarak şanslarını Tanrı’nın da ayrıcalık tanıdıklarına inandıkları bu zatlarda denemek 
isterler. 
 Bu inançların canlılıklarını korudukları yerlerin şartlarına bakıldığı zaman şu 
tabloyla karşılaşılmaktadır. Genellikle coğrafi şartların zor olduğu, ulaşım 
olanaklarının sınırlı, ekonomik seviyenin düşük olduğu buna benzer birçok sebepten 
dolayı dış dünya ile temasın kısıtlandığı yerlerde bu yaklaşımların daha fazla olduğu 
ve günümüze kadar da canlılıklarını korudukları görülmekte. 
 Yaşam koşullarını değişmesiyle yatırlara karşı da bir değişim söz konusu. Bu 
değişimdeki en büyük rol ise kitle iletişim araçlarına ait. Özellikle televizyonun 
girmediği evin kalmamış olması. Bunun yanı sıra eğitimin de katkısı yadsınamaz. 
Her yerde okulların açılmış olması, insanların eğitim olanaklarından yararlanıyor 
olması, okuma yazma oranındaki artış vb. durumlar. Diğer bir neden ise ulaşımın 
artık eskisi kadar zor olmayışıdır. Değişen yaşam koşulları birçok değerin değişimine 
sebep olduğu gibi inanç sisteminin de değişmesine sebep oldu. 
 Ekonomik iyileşme sonucu insanlar öncelikle var olan imkânları kullanmayı, 
bu imkânların tükendiği noktada manevi yerlere sığınmaya başladılar. İnsanlar 
hastalarını ilk etapta doktora götürmeyi öğrendiler. Bu tür alternatifler ise tıbbın 
tükendiği noktada devreye giriyor, son çare olarak. Bunun yanı sıra kutsal kitapların 
ve âlimlerin söylemleri de yatırlara karşı tutumun değişmesine sebep olmuştur. 
 Bütün bunlara rağmen insanoğlunun eski alışkanlıklarından kolay kolay 
vazgeçemedikleri de görülüyor. Bu ziyaretlerde bulduğu manevi huzuru başka 
yerlerde bulamadıklarından bu geleneğin uzun yıllar devam edeceği görülüyor. 
 İnsanlar yatırlardan genellikle maddi talepte bulunurlar. İş isteyenler, ev 
isteyenler, mutlu bir yuva kurmak isteyenler, çocuk isteyenler... Sürekli bir isteme 
hali söz konusudur. 
 Muş İli, ilçeleri, köyleri ve mezraları bu değişimi uzaktan ve ağır ağır 
yaşadığından buradaki yatır kültü oldukça fazla. Öyle ki   Muş- merkezde sekiz 
yatırla karşılaştık. Bu ise Muş’un tarihi konumu ve öneminden kaynaklanıyor. 
Bilindiği üzere Muş yani Malazgirt Türklerin Anadolu’ya ilk giriş yeridir. İslamiyet’i 
kabul eden Türkler gittikleri yerlere daha rahat yerleşebilmek adına oralara kendi 
kültürlerini de taşıdılar. Bu bir nevi tutunabilme çabasıydı. Yeni dinin öğretirlerini bu 
insanlara anlatabilecek dini bilginlere, âlimlere ihtiyaç duydular. Öyle ki bu âlimler 
birçok yerin savaşsız kazanılmasını bile sağladılar. İşte bu yerleşim bölgelerinin 
başında Muş geliyordu. Bu âlimler böyle bir görevi üstlenmek amaçlı gelip 
yerleştiler ve birçoğu bir daha geldikleri yere dönmediler. Bu gün mezarları da 
genellikle ya kendi yaptırmış oldukları bir camii veya daha sonra insanların onların 
mezarlarını bulduktan sonra yanlarına yaptıkları camilerin yanlarında bulunmaktadır. 
Buna rağmen birçoğunun hayatı hakkında kesin bilgiye rastlanmıyor. Nereden ve ne 
zaman geldikleri bilinmiyor. Merkezde durum böyle iken çevre ilçelerde farklı bir 
durum göze çarpmakta.   
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Muş’ta bulunan yatırlar merkezdeyken, Varto kısmen Malazgirt ve diğer 
çevre ilçeler arasında bir farklılık göze çarpar. Merkezdeki yatırlar herkesin fazla 
zorlanmadan ulaştıkları noktalardayken yukarıda belirtilen diğer alanlarda birçoğu 
çevresine oranla en yüksek noktalarda bulunmakta. Birçok yatır dağların 
doruklarında bulunuyor. Bu noktalar ulaşımları güç noktalar. Bu durum Yunan 
mitolojisi ile büyük bir benzerlik göstermekte. Tanrıların tapınakları yüksek noktada 
yer alır. Bu durum diğer inançlarda da karşımıza çıkar. Kutsal olan yukarda yani 
yükseklerde olur. İslamiyet’te de böyle. Allah’a dua eden birinin elini toprağa 
döndürüp dua ettiğini gören olmamıştır. Dua edildiği zaman eller havaya açılır ve 
sanki yaratan gökyüzündeymiş gibi herkes gökyüzüne bakar. Bunun temelinde kutsal 
olanın, yüce olanın yarattığı ile aynı seviyede olmaması gerektiği inancına sahip 
olduklarını düşünüyoruz. Diğer bir durum ise bu inanç noktalarına giden yolların 
oldukça zahmetli oluşlarıdır. İnsanoğlu bu yolda çektiği çileyi, katlandığı onca 
zahmeti huzura ermek yolunda bir basamak olarak görüyor. Hiç kimse bu zahmeti 
çekerken isyan etmez ve bu durumu sorgulamaz. Bu durumun olması gerektiğine 
inanır ve bundan manevi bir haz duyar. Bu onlar için ilk adımdır. Biraz sonra 
Yaratıcısında bir şeyler isteme yüzünü kendisinde bulabilmesi için. 

Son olarak yatırların ziyaret zamanlarından bahsetmek istiyorum: Genellikle 
ilkbahar ve yaz aylarında ziyaret edilir. İncelediğimiz yatırlar neticesinde  Muş ve 
çevresindeki yatırların ve bunların etrafındaki uygulamaların Anadolu ve Türk 
dünyasının diğer yörelerinden pek farklı olmadığını görüyoruz. Dinle çelişmeyen 
eski Türk inanışlarının izleri ile bazı evrensel sihrî uygulamaları bir arada toplayan 
yatırlar, halkın çeşitli problemlere karşı pratik çözüm ihtiyacından doğmuş ve 
etraflarında bir inanma dairesi teşekkül etmiştir. Bu uygulama ve inanışların 
unutulmaya yüz tutuşu ise hem insanların gelişen tıp ve teknolojiden yana tavır 
koymaları, hem de bu inanışlar zamanla toplumda batıl sayılıp yadırganmasındandır. 
Ancak yine de bu yatırlar, kültür tarihimiz için önemli bir malzeme görevini ifa 
etmeye devam etmektedir. Uygarlığın beşiği olan Anadolu değişik kültür ve inanç 
sistemlerinin bir sentezidir. Bu çalışma ile amaçlanan ise, bu mirasın devamlılığı için 
küçük de olsa bir katkıda bulunmaktı. 
 



 153 

 
 
 
 
 
 
 

BİBLİYOGRAFYA 
 

ALANGU, Tahir, Türk Folkloru El Kitabı,  Adam Yayınları, İstanbul 1983. 
ALPTEKİN, Ali Berat, Halk Hikâyelerinin Motif Yapısı, Akçağ Yayınları, 
Ankara 2002 
Ana BRİTÂNNİCA, "Evliya Mad.", C. 8, Ana Yayınları, İstanbul1988, s. 389. 
.................................. , "Keramet Mad.", C. 13..., s. 202. 
BANARLI, Nihat Sami, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, C. 1, Milli Eğitim 
Basımevi, İstanbul 2001. 
BİRDOĞAN, Nejat, Anadolu’nun Gizli Kültürü ALEVİLİK, Hamburg Alevi 
Kültür Merkezi Yayınları, Hamburg 2000. 
BORATAV, Pertev Naili, 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, Gerçek Yayınevi, 
İstanbul1988. 
………………………….., 100 Soruda Türk Folkloru, Gerçek Yayınevi, 
İstanbul1973, s. 50. 362  
BÖLÜKBAŞI, Rıza Tevfik , “ Folklor- Folklore”, Türk Halk Edebiyatı El 
Kitabı( Editör.: M. Öcal Oğuz), Grafiker Yayınları, Ankara 2007, s. 381- 388. 
CİNGÖZ, Meltem- ÇAĞLAYAN, Handan, “Halk Kültürlerini Araştırma ve 
Geliştirme Genel Müdürlüğü Folklor Araştırmacıları ve 1994 Yılı Faaliyetleri”, 
Türk Halk Kültürü Araştırmaları 1994, Kültür Bakanlığı HAGEM Yayınları, 
Ankara 1996, s.163-184. 
ÇAĞIMLAR, Zekiye, Adana Yöresi Yatır- Ziyaret ve Ocaklarla Bunlara 
Bağlı Anlatılan Efsaneler, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü ( Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi) Adana1994.  . 
………………………, Adana Yöresi Avşar Ağıtları ve Bu Ağıtların Adana 
Âşıklık Geleneğine Etkisi, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü ( Yayınlanmamış 
Doktora Tezi) Adana1999.  
ÇAKIR, Sabri, “Kargalı İmam Caferi- Tahtacı Alevi Köyü”, Türk Halk 
Kültürü Araştırmaları 1995, Kültür Bakanlığı HAGEM Yayınları, 
Ankara1996, s.12-35. 
ÇOBANOĞLU, Özkul, Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri 
Tarihine Giriş, Akçağ Yayınları,  Ankara1999. 
……………………….., Türk Halk İnançları ve Memoratlar,  Akçağ 
Yayınları, Ankara 2003.  
D. B. MACDONALD, İslam Ansiklopedisi. "Keramet Mad.", C. 6..., s. 577. 
DEVELİOĞLU, Ferit, Osmanlıca- Türkçe Ans. Lügat. Ankara 1978. 
ELÇİN, Şükrü, Halk Edebiyatına Giriş, Akçağ Yayınları, Ankara 1993. 
ERGİNER, Gürbüz, Kurban “Kurbanın Kökenleri ve Anadolu’da Kanlı 
Kurban Ritüelleri”, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul1997. 
ERGUN, Metin, Türk Dünyası Efsanelerinde Değişme Motifi, Türk Dil 
Kurumu Yayınları, Ankara 1997. 



 154 

ERGUN, Pervin, Türk Kültüründe Ağaç Kültü, AKM Yayınları, Ankara 2004.  
ERCİLASUN, Ahmet Bican, “Dede Korkut Kitabı ile Oğuz Destanı Arasındaki 
Münasebetler”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1988, Atatürk Kültür, 
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınlar:552. Ankara1994, s.69-
89. 
FIRAT, Mehmet Şerif, Doğu İlleri ve Varto Tarihi, Milli Eğitim Basımevi, 
Ankara1961. 
Gımgım, Berdan ofset, İstanbul 2000. 
…………, Berdan Ofset, İstanbul 2006. 
GÜLENSOY,Tuncer, Tunceli Efsanelerinin Tip-Motif Yapısı ve Munzur 
Efsanesinin Anadolu Varyantları. 4. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi 
Bildirileri. 2. Cilt Halk Edebiyatı. KB HAGEM Yayınları, Ankara 1992, s. 103-
104. 
GÜNAY,Umay, Elazığ Masalları, Atatürk Üniversitesi Basımevi, Erzurum1975. 
…………………., “Masal”, Türk Dünyası El Kitabı Üçüncü Cilt Edebiyat1, 
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları: 121, Ankara 1992, s. 321-331. 
GÖKALP, Ziya, Türk Töresi,(Haz.: Yusuf Çotuksöken), İnkılâp ve Aka 
Kitabevleri, Ankara1977. 
………………… , “Halk Medeniyeti”, Türk Halk Edebiyatı El Kitabı( Editör.: 
M. Öcal Oğuz), Grafiker Yayınları, Ankara 2007, s. 373- 376. 
GÖKBEL, Ahmet, “Anadolu’da Yaşayan Halk İnanışlarında Çaput Bağlama ve 
Nazar”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.1, Sivas 1996, 
s. 173- 186.  
…………………., “Kangal Yöresinde Ziyaret Yerleri ile İlgili İnanç ve 
Uygulamalar”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.3, Sivas 
1999, s. 163-189.  
GÖKYAY, Orhan Şaik, “Dedem Korkut Üzerine”, Türk Dili Araştırmaları 
Yıllığı Belleten 1988, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil 
Kurumu Yayınlar:552. Ankara1994, s.91-96. 
GÖZAYDI, Nevzat, Türk Halk Oyunları Antolojisi 1, Halk Oyunları, 
Paradigma, İstanbul 2002. 
GÜZEL, Abdurrahman, Dini Tasavvufi Türk Edebiyatı, Akçağ Yayınları, 
Ankara1999.  
HANÇERLİOĞLU, Orhan, Dünya İnançları Sözlüğü: Dinler, Mezhepler, 
Tarikatlar, Efsaneler, Simurg, İstanbul 1993.  
İNAN, Abdulkadir, Tarihte ve Bugün Şamanizm, Türk Tarih Kurumu, 
Ankara1995. 
KALAFAT, Yaşar, Altaylar’dan –Anadolu’ya KAMAİZM- ŞAMANİZM – 
Sosyal Antropoloji Araştırmaları-, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2004. 
KOCADAĞ, Burhan, Lolan Oymağı ve Yakın Çevre Tarihi, Ant Yayınları, 
İstanbul1987. 
KÖPRÜLÜ, Mehmet Fuat, “Yeni Bir İlim: Halkiyat ‘Folk-lore’”, Türk Halk 
Edebiyatı El Kitabı( Editör.: M. Öcal Oğuz), Grafiker Yayınları, Ankara 2007, 
s. 377- 379. 
……………………………, Edebiyat Araştırmaları 1, Akçağ Yayınları, 
Ankara 2004. 
Meydan LAROUSSE, "Veli Mad.", C. 12, Meydan Yay. Meydan Yayınla, 
İstanbul1973, s. 559. 



 155 

………………………., İstanbul, C.4, s.88-89.  
Milli Folklor, “Balıkesir Üniv. Fen-Ed. Fak. tarafından 01-02 Haziran 1998 
tarihleri arasında düzenlenen "1. Balıkesir Kültür Araştırmaları 
Sempozyumu"nda sunulan bildirimin metni.” 1998, S.39, s.25-34. 
Muş Kültür Ve Turizm Rehberi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Muş 2006 
Muş 2006–2010 Stratejik Planı, Muş: İl Özel İdaresi Yayınları, 2005.   
OCAK, Ahmet Yaşar, Bektaşî Menkıbelerinde İslam Öncesi İnanç Motifleri, 
Enderun Kitabevi, İstanbul1983.  
………………………, Türk Halk İnançlarında ve Edebiyatında Evliya 
Menkabeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Millî Folklor Araştırma Dairesi 
Yayınları, Ankara1984. 
………………………, Alevî Bektaşi İnançlarının İslam Öncesi Temelleri, 
İletişim Yayınları, İstanbul2005.  
………………………, Hızır İlyas Kültü, Kabalcı Yayınları, İstanbul2007.  
OKUŞLUK, Refıye, Adana Efsaneleri Araştırması (Derleme-İnceleme), 
Çukurova Univ. Sosyal Bil. Enst. Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı,  
(Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Adana1994, s. 141. 
ÖGEL, Bahaeddin, Türk Mitolojisi I-II, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 
1971. 
………………………, İslamiyet’ten Önce Türk Kültür Tarihi, Türk Tarih 
Kurumu Yayınları, Anakara 1988.  
………………………, Türk Kültür Tarihine Giriş, Kültür Bakanlığı 
Yayınları, Ankara 1991. 
Önay, Yılmaz, Van’da Yatırlar ve Yatırlarla İlgili Anlatılan Menkıbeler, Van 
2002.  
ÖRNEK, Sedat Veyis, Türk Halk Bilimi, Kültür Bakanlığı HAGEM Yayınları, 
Ankara1995.  
………………………, Türk Halkbilimi, Kültür Bakanlığı Yayınları, 
Ankara1995. 
ÖZKAN, Ali Rafet, Dinlerde Kurban Kültü, Akçağ Yayınları, Ankara 2003. 
ÖZTÜRK, Ali, Türk Anonim Edebiyatı, Bayrak Yayıncılık, İstanbul1985. 
ROUX, Jean Paul (Çev.: Aykut Kazancıgil), Altay Türklerinde Ölüm. Kabalcı 
yayınları, İstanbul 1999. 
SAKAOĞLU, Saim, 1972-1973. “Folklor ve Halk Edebiyatı Mahsulleri 
Arasındaki Münasebetler”, Türk Folklor Araştırmaları, 14 (281), 6506- 6510; 
14 (282), 6528- 6531. 
………………………, “Halk Edebiyatı Kavramı Üzerine”, Türk Dili ve 
Edebiyatı Araştırmaları Dergisi,4, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Yayınları, İzmir1985.  
………………………, 101 Anadolu Efsanesi, Kültür Bakanlığı Yayınları, 
Ankara 1989. 
………………………, Anadolu Türk Efsanelerinde Taş Kesilme Motifi ve 
Bu Efsanelerin Tip Katalogu. Ankara 1980. 
SEYİDOĞLU, Bilge, “Efsane”, Türk Dünyası El Kitabı Üçüncü Cilt 
Edebiyat, TÜRK kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları: 121, Ankara 1992, s. 
315-320. 
Suların ve Tarihin Gizi MALAZGİRT, Doğu Bilimsel ve Kültürel Araştırma 
Kooperatifi, Malazgirt Belediye Başkanlığı 2005 



 156 

SÜMER, Faruk, Oğuzlar, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, 
İstanbul1992. 
ŞEMSEDDİN SAMİ, Kamûs-ı Türkî, Enderun Kitabevi, 1989. 
TAN, Nail, Folklor (Halkbilimi) Genel Bilgiler,  İstanbul: Halk Kültürü 
Yayınları, Ankara 1985. 
TANYU, Hikmet, Türklerde Taşla İlgili İnançlar, Ankara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Yayınları, Ankara 1968.   
………………………, “Dinî Folklor veya Dinî- Manevi Halk İnançlarının Çeşit 
ve Mahiyeti Üzerine Bir Araştırma”, Uluslar arası Folklor ve Halk Edebiyatı 
Semineri Bildirileri 27-29 Ekim 1975, Konya 1976, s. 118-135. 
TURDUYEVİÇ KAYIPOV ,Süleyman, “ Sözlü Gelenekte ve Edebiyatta Metin 
Kavramı”, Uluslar arası Türk Dünyası Halk Edebiyatı Kurultayı Bildirileri ( 26- 
28 Mayıs 2000, Bildirileri) içinde, (Hz.: İsmet Çetin- Ayşe Yücel), Ankara 2002, 
s. 459-465. 
………………………,“Sözlü Gelenek Ürünlerinin Senkretizmi ( Derleme, 
Arşivleştirme ve Müzeleştirme Sorunları Üzerine)”, Somut Olmayan Kültürel 
Mirasın Müzelenmesi, Sempozyum Bildirileri İçinde, ( Hz.: M. Öcal Oğuz- Tuba 
Saltık Özkan), Ankara 2004, s. 36-45. 
Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1988, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınlar:552, Ankara 1988. 
Türk Dili ve Edebiyat Ansiklopedisi, C.4, Dergâh Yayınları, İstanbul1981.  
Türk Dili Kurumu Türkçe Sözlük, C. II, Ankara 1998, s. 2409 
Türk Dünyası El Kitabı Üçüncü Cilt Edebiyat, Türk Kültürünü Araştırma 
Enstitüsü Yayınları: 121, Ankara 1992. 
Türk Folkloru Araştırmaları 1985 / 1, Kültür ve Turizm Bakanlığı Millî 
Folklor Araştırma Dairesi Yayınları, Ankara 1985.  
Türk Halk Edebiyatı El Kitabı( Editör.: M. Öcal Oğuz), Grafiker Yayınları, 
Ankara 2007. 
Türkçe Sözlük, C. 2, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1988, s. 839.988. 
………………………, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, TDK, C.1, 
Ankara 1988, s. 1606. 
UYSAL, Ahmet Edip, Erdek’te Seyyitgazi Tepesi (Dilek Tepesi)Üzerinde 
Bazı Gözlemler, III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri IV. C. 
Gelenek-Görenek ve İnançlar, Ankara1987, s.  423-424.  
ÜNALAN, Sıdık, XX. Yüzyıl Sivas Tarihi ve Günümüz İnanç Coğrafyası, 
İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü( yayınlanmamış Doktora Tezi), 
Malatya 1997. 
Varto, (Haz.: Hasan Yuvanç), Varto Belediyesi Yayınları, İstanbul 2005. 
YAMAN, Ali, “Geçmişten Günümüze Kızılbaş Alevi Dedeleri”, I. TÜRK 
KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ (22-
24 Ekim 1998), Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Merkezi, 
Ankara1999, s. 405-423. 
YILDIRIM, Dursun, “Türkiye’de Folklor Araştırmalarının Gelişme Devreleri”, 
Millî Folklor, 3 (21), 1994, s. 2-15. 
………………………, Türk Bitiği, Akçağ Yayını, Ankara1998.  
YILMAZ, Abdurrahman, Tahtacılarda Gelenekler,C.H.P Halkevleri Yayımları, 
1948. 



 157 

2004 Yılı Muş İl Çevre Durum Raporu, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Toprak 
Matbaa, Muş2005. 
I. Akdeniz Yöresi Türk Toplulukları Sosyo- Kültürel Yapısı (Tahtacılar) 
Sempozyumu Bildirileri, 26-27 Nisan 1993, Antalya. 
III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, IV. C. Gelenek, Görenek ve 
İnanç, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1987. 

 
 

YARARLANILAN WEB KAYNAKLAR 
 
Erişim: http://enformatik.balikesir.edu.tr/ ( 14. 04. 2007 ) 
Erişim: http://www.folklor.org.tr/turkish/halkbilim_genel.htm ( 12. 09. 2007 ) 
Erişim: http: // www Turkoloji.cu.edu.tr ( 21. 10. 2007 ) 
Erişim: http: // tr.wikipedia.org ( 21. 10. 2007 ) 
Erişim: http://www.hubyar.org/ziyaret.htm ( 25. 09. 2007 )  
Erişim: http: // wengegoşkarbaba.tr.gg / Fotograflar.htm. ( 16. 12. 2007 ) 
Erişim: http: // www.mus.gov.tr ( 29. 09. 2007 ) 
Erişim: http: //www. varto.com ( 29. 09. 2007 ) 
Erişim: http: // www.vartoder.com ( 07. 11. 2007 ) 
Erişim: http: // www.kovikde.com ( 07. 11. 2007 ) 
Erişim: http: //www.evliyalarimiz.com ( 09. 09. 2007 ) 
Erişim: http: // www.gimgimdergisi.com ( 27. 12. 2007 ) 
Erişim: http: // www.golasar.de ( 15. 10. 2007 ) 
Erişim: http: // www.balikesir.edu.tr ( 14. 10. 2007 ) 
Erişim: http:// aleviweb.com. ( 09. 12. 2007 ) 
Erişim: http: // www.mus.gen.tr. ( 29. 09. 2007 )     

 



 158 

 
 
 
 
 
 
 

ÖZET 
 
Ölüm olgusuyla birlikte anılan yatır-ziyaret, evliya, veli kavramları, ilkel 

dönemlerden günümüze taşınan ölüm kültüyle paralel giden inançlardandır. İnancın 
yaygınlığı ve önemiyle bağlantılı olarak da kendine özgü uygulanan pratiklere sahip 
olmasıdır. Bu uygulamaların en önemli ayağını ise, bugün Anadolu’nun her yerinde 
rastlayabileceğimiz yatırlar üzerlerinde oluşturulan menkıbelerin halen varlıklarını 
sürdürüyor olmalarıdır. Hemen hemen her yerde bu ziyaretlere rastlamak 
mümkündür. İbadetgah olarak düşünüldüğünden buraya gidişler de ritüel şeklinde 
olmaktadır. Belirlenen günde birden çok ziyarete sırayla gidilip buralarda ibadet 
edilmesi, özellikle geleneksel inanç içinde önemli sayılan günlerde buralara 
gidilmesi dini bir farz olarak değerlendirilmektedir. 

 
Muş ve çevresinde tespit edilen 95 yatır ve bu yatırlarla ilgili anlatılan 112 

menkıbeden de yola çıkarak, Muş’taki yatırların ve bunların etrafındaki 
uygulamaların Anadolu ve Türk dünyasının diğer yörelerinden pek farklı olmadığını 
görülüyor. Dinle çelişmeyen eski Türk inanışlarının izleri ile bazı evrensel sihrî 
uygulamaları bir arada toplayan yatırlar, halkın çeşitli problemlere karşı pratik 
çözüm ihtiyacından doğmuş ve etraflarında bir inanma dairesi teşekkül etmiştir. 

 
Anahtar Kelime: Ölüm, Yatır, Ziyaret, Ritüel 
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THE SUMMARY 
 
The consepts of the place where a holy man is uried-pilgrimage, Saint 

(dervish) and wali which are mentioned with case of death are the beliefs which go 
parellel with the culture of death which has been moved from primitive periods until 
now. It has spesific applying practicals related to the belief’s being widespread and 
impartance. The most important food of these applications is constituted by the fact 
that the legends that are constituted on the places where holy men are buried and can 
be seen in most of Anatolia stil exist. It is possible to meet these pilgrimages at 
almost every places. Since they are thought as temples. Going these places are being 
ritual. At the desgnated days going to these places especially at the days which are 
seen important in the traditional belief are evaluated as a religious duty. 

 
It is een that the places where holy men are buried in Muş and the 

applications around these structures are not very different from the others in Anatolia 
and Turkish world leading to 95 places where holy men are buried and 112 legends 
told related to these places defermined in Muş and its around. The places where holy 
men are buried, gathering Turkish old belief’s, which is not contradiction with 
religion, tracks and some universal magic applications together had been born 
because of the need of practical solutions to different problems of people and a circle 
of belief has been formed around these place. 

 
Keywords: Death, the place where a holy man is buried, pilgrimage, ritual 


