KARR TÜRK HALK NANÇLARI

Bu yazmzda 10-11 Haziran 2006 tarihleri arasnda Bingöl’de yaplan 1. Bingöl
Sempozyumu münasebeti ile gittiimiz Bingöl’de derleme imkan bulduumuz halk
inançlarn ele almaya çalacaz. Bu seyahatte; Zaza ve Krmançlardan Suni Hanefi ve afii,
Alevi inançl Müslüman kesimden kimselerle görümek imkan bulduk Alevi Karir; eski
isimleri irvan, Neargon, Darabi gibi olan 8-10 köy ve mezradan meydana gelmitir. Karir
bölgesinin çok ihmal edilmiliini garipliini anlatabilmek için “Karir Allahlklarn, Allah’a
yakn olanlarn yöresidir” gibi ifadeler kullanlr. Bingöl’ün Adakl’sna bal olan bu bölge
Bingöl’ün kuzey bölgesindedir. Aktarmaya çalacaz bilgiler arlkl olarak bu bölgeden
olmakla, Bingöl’ün dier kesimleri ve bu arada genel Bingöl halk kültürü ile yorumlar da
yapmaya çalacaz.
Yazmza Faruk Nafiz Çamlbel’den bir dörtlükle balamak istiyoruz.
“Baka sanat bilmeyiz karmzda dururken
Yazlmam bir destan gibi Anadolu’muz.
Arkada! Biz bu yolda türküler tuttururken
Sana uurlar olsun ayrlyor yolumuz.”
Karir’ de Dersim Zazaca’s kullanlmaktadr. Her ne kadar Kürt kültürel kimliinin
oluturulmasnda teorik gayret gösteren arkadalarm Zazaca ve Krmançca’nn Kürtçe nin
iki ayr lehçesi ve Dersim Zazacas ile Zazaki ve Dml’nn Zazaca’nn farkl azlar
olduunu söylüyor olsalar da, bir ekilde fikrini örenme imkan bulduumuz birçok Zaza
dostumuz, Zazaca ile Krmançcann farkl cümle yaps ve kelime hazinesi olduunu her
Zazaca bilenin Krmancay veya her Krmançca bilenin de Zazaca’y anlayamad bu arada
Zaza az farkllklar gerçeinin ve birbirlerini anlayamayan Zaza kesimlerin de
bulunduunu ifade ettiler. Bizim muradmz dilci deilken, ayrntl dil bilgisi vermek
deildir. Yerel dillerin dalmna dair mevcut olan görü ayrlklarnda herhangi birinin
yannda veya karsnda olmak da deildir. Bizim için bu yaklam tarzlarn hepsi saygndr.
Bu ksa açklamay halk inançlarna dair bilgi vereceim halkn, varsa bir tasnifi onu
yapabilme adna yaptk. Uygulana gelen resmi kültür politikalarnn bilhassa ulus devlet
boyutunun bu derece eletirildii ve bizim de yer yer ve bilhassa baz bakmlardan teorisi ve
uygulamasna katlmadmz bir projeyi, çok realistmi gibi savunmak istemeiz. Her eyi
bütün candanl ile benimle paylaan dostlarn hatrasna da saygszlk yapmak istemeyiz
Yazmza bu ismi veriimize öretmen evinde görevli bir arkadan açklamalar sebep
oldu. Bu arkada Bingöl Alevi Zazalarnn yaadklar bölge Karir bölgesidir. Diyordu.
Konuyla ilgili bu ilk bilgileri 40 yalarndaki Abidin beyden aldk . Verdii bilgilerde; Bingöl
Alevi Zazalarnn Tunceli Zazalarnn dilini anlamadklarn söylüyordu. Bingöl’ün Alevi ve
afii Zazas birbirlerini anlardan ayn dili konuurlar. Heser Baba, eker Baba, Kara Baba,
ehidi Desti/Kara ehit, Karer Baba, Alevi Zaza halkn ziyaret yerleridirler. Bunlarn hepsine
halkmz giderler. Bunlarn mekanndan getirilen ta ve aaç parçalar teberrüktür. Bunlar
Cuma akamlar eve getirilirler bunlarn bulunduklar yerlerde sabaha kadar k yaklr. Bu
teberrükler özel bir torbann içerinde evde bir köede bulundurulurlar. Buras evin güneye
bakan yönüdür. Bunlarn klandrlmalar mum yaklarak veya elektrik  ile yaplr. Hasta
olan kimsenin baucuna ifa olmas için aslrlar, sularnn içirildii de olur. Bunlar dinlerken

Hakasya’da çadrn güneydouya bakan üst köesine aslan, kötülükleri defeden iyilikleri
celbeden resimlediimiz farkl isimlerle allan tlsmlar hatrladm.
Abidin’i dinlemee devam ediyoruz; Biz Alevi Zazalar Güne dounca eker Baba ve
Gündüz Baba gibi Babalara döneriz. Bizde günein  Muhammedin nuru olarak kabul
edilir. Biz dua ederken, “12 mam Yardmcn olsun”, “Hazreti Hzr yardmcn olsun” bu
arada “eker Baba yardmcn olsun”, “eker Baba sana siper olsun” da deriz. Tabi evvela
yardm Allah’tan isteriz. Dualarmzda “Biz eker Baba sana yalvaryoruz sen de Allah’a
yalvar” deriz. Birisine bize fenalk yapt için karg yapacak olsak, “Ya Allah, Ya Karir
Baba sen bunun cezasn ver” denir ki, ilkin Allah’n ismi anlr. Baka bir ifade ile Allah’tan
ve Babalardan ayn anda istenilir istekte bulunulur. Yemin ve dualarmzda Ehli Beyt çok
önemlidir. Muharrem aynda 12 art 1 gün oruç tutarz. Fatma Ana için 1 gün oruç tutarz.
Babas ölen Alevi inançl Zaza, babasnn o ylki oruç borcu için oruç tutarak öder.
Babasnn kurban borcu var ise, kendi kurbann keserken babasnn ismini de anar. Alevi
inançl Müslüman Zazalarda sofra dualar gülbengler ve sair cem dualar Zazaca ve Türkçe
okunurlar, dualardan sonra “amin” anlamnda “Allah Muhammed Ali niyazlar kabul ola”
denir.
Bingöl Alevi Zazalarnda eie baslmaz, eikte melaikelerin olduuna inanlr, eik
besmele ile geçilir. Eikle ilgili bu inanç türk kültürlü halklarn hangi mezhepten olur ise
olsun genelinde vardr ve bize göre ev iyesi temelli bir inançtr.
Bingöl Alevi inançl Müslüman Zaza halk yemin ederken, “eker Baba ahidim
olsun bunu ben yapmadm”, veya “bunu ben yapt isen eker Baba beni çarpsn” der. nanca
göre eker Baba Çanakkale savana Çift Bal Ak bir Kartal olarak katlm Mehmetçiin
yannda dümana kar savamtr. Çift Bal Ak Kartal motifinin halk inançlarmzda bu
derece bariz yer alm olduu baka bir tespit hatrlamyoruz
Karir Bölgesi Alevi Zazalarnda her Cuma akam Ceminde Türk Ordusuna,
Atatürk’e, ana ve babaya dua edilir. Her güne douunda Alevi Zaza ana ve babasna da dua
eder. Daha sonra dier kaynaklarn verdikleri bilgiler münasebeti ile tekrar döneceimiz u
tespitleri de yaptk; Alevi Zazalarda çift hanmla evlenen erkek ceme alnmaz, seyidin çocuu
muhakkak Seyyid çocuu ile evlenir. Seyyid de olsa Alevi Zaza, Yola uymak durumundadr,
aksi halde talipten kritik alr. Seyidin erkek çocuklar gibi kz çocuklar da seyittirler. Seyidin
bir iki deil bütün çocuklar seyittir.“Ylan yavrusu zehirsiz olmaz” tabiri vardr.

Hasan Bekta Dede ile de ksa bir görüme frsat bulduk. Bildirimi dinledikten sonra
görüme talebi bu samimi insandan geldi. Bildiri konum “Bitlis-Bingöl Yöresi Gönül Erleri
ve Üryanlk” d. Hediye ettiimiz kitaplarda ve yaptmz açklamalarda her zaman olduu
gibi kimlii rk veya kavimle deil kültür ile izaha çalyorduk. Sohbetimiz üryanlktan
açlmt. Kendisi Baba Mensurlu Oca’ndand. Yapt açklamada; Dede talibin bulunduu
köylerin genellikle dilini konuur. Mesela Baba Mensurlulardan Varto-Daclar, çmeler,
Doanca, Kartaldere köylerinin dedeleri Zazaca konuurlar. K, Karir, Doluçay dedeleri
krmanca konuurlar. Sütlüce dedeleri Zazaca konuurlar. Hepsi Hormekli olmalarna ramen
bir ksm Krmanca ve bir ksm da Zazaca konuurlar. Aktardmz bilgilerin arasnda baz
ince farkllklar okuyucunun saduyusuna brakyorum. Baz bilgiler tercih süzgecinden
geçiriliyordu ki, bunu farknda olmadan aktarrken ben de yapyor olabilirim

Hasan Bekta Dede’ye alevi tefekküründeki dünyann kozmogoni ve kozmolojisine
dair sohbet etmek istiyorum . “Dünyay yoktan var eden Allah’tr” demekle yetiniyor. Hz. Ali,
adem Alehisselamla birlikte vard derken bulunduumuz yer kalabalklayor Devriye’ye dair
sohbet imkan bulamyoruz. Mezar mimarisinden söz açyoruz, Koçlu-Koyunlu mezar
geleneklerinin olmadn öreniyoruz. Ayn soruyu Solhan tarafnn afii inançl Zazalarna
da sordum, onlarda da olmadn örendim. Bu tarz mezar yapm bölgede daha ziyade
Tunceli Alevi inançl Müslüman Zaza halkta vard.
lginç bir tespitimizde Nevruz konusunda oldu. Solhan yöresi Alevi Zazalar
Nevruz/Yenigün kutlamalar yapmamaktalar. Özellikle yal kuak bu inancn Ateperestlere
ait olduu söyleyip televizyon programlarndan rahatsz olmaktadrlar. Solhan’da Hazarah
köyünde, Göl Mezrasnda içinde yüzen adacklar bulunduu bir göle gittik Buras hakikaten
Hakkn harikas bir yer. Buradan dönerken, alevi Zazalar ile Suni inançl Zazalar arasnda
yava yava evliliklerin baladn öreniyoruz.
Bu arada dede-talip ilikilerine deiniyoruz, Hasan Bekta Dede; dede talip ile
evlenemez, evlenir ise dede de olsa dükün olur..Alevi dükünlük kurallarnda geveme
vardr. Eski disiplini bulamyoruz. Zamanmzn artlar Dedelii maalesef yozlatrd.
Cemlerimize cemaat olarak inanç garibanlar katlyor. Alevi kesime ortak buyruun getirip
götürecekleri konusunda net bir açklama yapmayan Hasan Bekta Dede, Alevilik ile Sünnilik
arasndaki farklar sralaynca ben Sünni olmama ramen Alevi’den farkm göremedim
diyorum. Ehlibeyt’i ve Hz. Ali’yi sevme ve onlar sevmeyenlere yüz çevirme konusunda ben
neden geri kalm olaym ki. Alevilii, Bektailik ve Kzlbalktan farkl gören Hasan Bekta
Dede, bunlarn Türkçe konuarak Türk kültürünü yaydklar kanaatindedir.Farkl bir kültür
inaa etme gayreti burada da göze çarpyor. Bu aray içerisinde olanlar belki de hakldrlar.
Türk milli kültürü bir rka veya kavme mal edilmek istenilmi ise, doal olarak tepki toplam
da olabilir. O’na göre Ali Ellahiler Hz. Ali’yi Allah olarak kabul etmektedirler.
Alanmzla ilgili akademik çalma yapan tek aratrmac Lamia Levent’ti “Bingöl ve
Çevresinde Ziyaret ve Ziyaret Yerleri ”isimli mastr tezinde Bingöl merkez ilçe ve merkeze
bal köylerde türbeler etrafnda gelimi olan inançlar incelemiti. Bu incelemede eyh
Ahmet’ çift sürerken öküzünün yanna bir ayy koabilmektedir. Anadolu’ da aslana, geyie,
ylana , duvara, kayaya hükmeden ulu zatlarla ilgili tespitler yaplmt, Lamia Levent’in
yapt tesbit ile alan zenginlik kazanmtr. ehit türbeleri ile ilgili olarak bizim yaptmz
bu bölgeden tesbitler de zenginletirilmitir. ehit Asker, ayrca ehit Askerler, Zurab,
Krmz Pnar Suyu, Sarung, Lem-i ehit, eker Baba ve dierleri bunlardan bazlardrlar.
Bingöl’ün Yamaç Köyü’ndeki iki ehitten birisi erkek dieri ise bayandr.
Rüyaya girerek türbesinin yaplmasn istemek, onay olmadan türbesinin yerinin
deitirmesine tepki vermek, ziyaret yerinin suyundan ve toprandan çeitli hacetler için
istifade edilesi, Ulu zata ait asann ve kavuun hikmetinin olmas, ulu zatlarn mezarlarnn
yüksek yerlere defnedilmesi, köye ve daa ulu zatn isminin verilmesi, ulu mekanlara çaput
balamak ve ta yaptrmak, bu türden yerlerde sembolik beikler yaparak bebek talebinde
bulunmak, ulu makamlarn çok yaknlarna kadar at srtnda gidilmeyecei , Farkl
zamanlarda farkl yerlerde görülebilme hikmetini gösterebilmek, hastalar cinlerden
kurtarmak, eyh Alaaddin Korkutata örneinde olduu gibi gelecee dair olaylar tahmin
edebilmek gibi hallerin Bingöl ulu zatlarnda da olduunu aratrmac tesbit edip çalmasna
almtr. Geçmiin Anamaygl olarak bilinen ve günümüzde de Yeil Sarkllar olarak
tanmlanan, rahmete göçmü olan ulu zatlarn günümüzde savaan askerin yannda yer alm
olduklarn Bingöl inançlarnda da görmekteyiz. Bunlar bu çevrede “Yeil-Beyaz Sarkllar”

olarak bilinmektedirler. Bu ekilde Rus istilasna kar, stiklal savana, Kbrs savana
katlm olan ulu kimselerin menkbeleri anlatlmaktadr. Kara Baba, eyh Süleyman Kurri
bunlardan bazlardrlar. Sultan Kubeysi örneinde olduu gibi bazlarnn türbesinin etrafnda
tavaf edilmektedir. Keza Sultan Kuteybi’yi 7 defa ziyaret edip kurban kesenlerin Beyti ziyaret
etmi sevab aldklarna inanlr Türbelerle ilgili yeni bir uygulama ekli olarak, eyh Mustafa
örneinde olduu gibi, ziyaretçiler türbenin örtüsünden hacetleri için parça kesip
alabilmektedirler.
Bingöl’ün Büyükba köyündeki Kara Baba, kendisine gelmesini istemedii ziyaretçiye
uultulu ve iddetli rüzgar gibi eser sonra büyük bir ylan gibi görünürmü.Anadolu’nun dier
baz türbelerinde de ulu zat gelmesini istemedii ahs ve gelinme ekli uygun ahs farkl
yöntemlerde uyarr. Uultu ile kendini ifade etme eklini baz dalarda da görebiliyoruz.
eyh Ahmet’in türbesine, bizi Abdurrahman Ensari ahsi arabas ile götürdü. Buras
Bingöl’e birkaç kilometre mesafede. Türbenin yaknnda bir ksm eski olan bir hayli mezar
var. Bunlardan bir kadna ait olan mezardaki mee aacna geçmite çaput balanrm
sonradan bu aaç kesilmi. Biz gidince kapal olan türbe, Perembe günleri açk oluyor ve
adak adanyormu. Türbenin yanndaki odada hastalar birkaç saat yatp ifa buluyorlar. Bu
bölge eyh Ahmet Deresi olarak biliniyor.
Çalmamzda en geni bilgiyi Mustafa Kurban’dan aldk fevkalade megul olmasna
ramen tevazu gösterip, bize kadar gelip geç saatlere kadar yardmc oldu. Kendisinin bu
konudaki bilgisi ve yardm sever bir aydn olduu çevrece de bilinmektedir. Görümemizde
bilmediimiz, teyidine ihtiyaç duyduumuz veya ksmen bilgi sahibi olduumuz bir çok bilgi
edindik. Mustafa Kurban Dede, Kureyen Oca’ndan Seyyid Mahmudi Hayrani’nin
neslinden onun torunudur. Seyyid Mahmud Hayrani 43. nesilden Hz. Muhammedin soyundan
gelmektedir. Alevilii tanmlarken, Muaviye yanllar Sunni, Ali yanllarn ii ve bu
mücadeleye karmayanlarn da Harici olduklarn söylüyor. Alevilii ise, iiliin bir kolu
olarak niteliyor. Bektailik babadan geçmez , hak eden olur, Aleviler irat için Hac Bekta’a
giderler. Zikir-Dua, Türkçe söylemler Türk kültürlülük Hac Bekta’tan gelir. Alevilikte
dedenin talibin dilini bilmesi gerekince o dille hitap edebilme kural, dedelerde ve ocaklarda
nesiller içerisinde ana dilin deimesine yol açmtr. Birinci kuaktan ana dili Zazaca olan bir
Ocak’ta ikinci nesilde anadili hem Zazaca ve hem de Krmanca olan bir dil yaplanmas
geliebilir. Üçüncü nesilde Zazaca’nn yerini tamamen Krmançcaya braktn görmek
mümkündür. Bütün Alevi Zaza Ocaklar balangç oca olarak Ahmet Yesevi’yi bilirler.
Alevi Zazalarda Dedenin olu, otomatikman Dede olurken, kz evlat ise, “ana” dr. Dede ve
Ana muhakkak Seyit ile evlenmek zorundadrlar. Bu kurala uymayan Dede ve Ana vasflarn
yitirirler. Bu arada Cemlerde verilen dükünlükle ilgili cezalar veya dedelik kurumunun
cezalarn geçerlilii eskiye nazaran hükmünde kayba uramaktadr. Eskiden Cemlerde saz
kutsanr, öpülüp Dede’ye verilirdi. imdi saz düünler dahil herkes tarafndan her yerde
çalnr olmutur.Zekat Hakullah’dr. Rzalillah ahsn gönlünden kopan lokmasdr. Alevilikte
Dede de olunsa talip ile evlenme olmaz. Nasturiler, Hz. Ali’nin Tanrnn yer yüzündeki
gölgesi olduuna inanrlar. Hz. Ali’nin öteki aleme göçüünde kendisinin deveye
bindirilmesini ister, sonra tabuttakinin de deveyi çekenin de Hz. Ali olduu görülür.
Alevilerde peygamber haktr, Hz. Muhammedin damad olan Hz. Ali ile ilgili
beyanlar onun sevgilisi oluundandr. Kur’an- Kerim haktr, ilaveler yaplm olduuna dair
iddialar vardr. Caferi nançl Müslümanlarn Kuranlarnda baz farkllklar vardr. Bingöllü
bir Alevi’ye göre, Hz. Ali Allah deildir, peygamber deildir, Peygamber ile edeer deildir.

Bildiri sahiplerinden Muhittin Özdemir, afiilik Arap ürünü sanlsa da daha ziyade
Horasan Maveraünnehr ürünüdür, dedi. skender Oymak Bingöl’de Misyonerlik faaliyetlerini
anlatrken; misyoner, insanlar din adna hayrl olmas için misyonerlik yapmaz, zira öyle
olsa idi faaliyetlerini ülkesindeki ateistlere yöneltirdi. Misyoner yöneldii kimsenin menfaati
için deil, kendi menfaati için bu faaliyeti yürütür. Dini deitirildii için birisinin deil kendi
menfaati vardr, demekteydi.
Sempozyumda her bildiri sahibi için bir müzakereci belirlenmiti. Sanrm bunlardan
birisi idi, yerinde bir açklama yapt. Konumac açklamasnda; tarih boyunca din ile
dinsizlik arasnda sava olmamtr. Savalar gerçek din ile Allah’n reddettii din arasnda
olmutur. slam dini tek Tanrldr. slam’dan evvel de Allah’a inanlyordu ancak araclar da
kouluyordu. slamn reddettii ite bu araclard

Doan Karasu’nun Yönetim Kurulu Bakan Olduu Bin-Der’in raporundan,
çalmamzla ilgili baz maddeler alarak fikir vermek istiyoruz. “Feodal ilikiler toplumsal
dönüümün salanmasn güçletirmekte” “Airet kültürü ve asabiyeti tartmaya açlmal,
airet kültürünün psikoloji ve bu psikolojinin toplumsal fayda ve zarar yönü tartlmaldr.”
“Tevekküle dayal kaderci dünya görüü terk edilmelidir.” “Ataerkil aile yaps ve anlay
sorgulanmal, bu yapnn kültürel, sosyal , psikolojik ve ekonomik boyutu, besleyicileri ile
birlikte tartmaya açlmaldr.” “Sosyal bamllk kültürünün toplumsal ve bireysel
yansmalar gözden geçirilmelidir.” “Devletten beklentiler azaltlmal devlet merkezli
düüncelere prim verilmemeli.” Devletçi görünen ancak devletin imkanlarn kullanan,
devletten beslenen güçlere bu imkan tannmamal.” “Din bir fenomen olmakla birlikte en çok
istismar edinen bir realitedir. Toplumsal hizmetlerde ve bireysel yarar salamada, siyasette
etkili olan bir dinamik olmaktan acilen çkarlmaldr. Kimsenin dini veya din kartln
kullanma hakk olmamaldr.” “Aalk, beylik, seyitlik, eyhlik, eraftan kiiler vb gibi sosyal
aktörler etkisizletirilmelidir.” “Benim köyümden peygamber çkmaz inanc tartlmaldr.”
“Geleneksel yapnn toplumsal rol paylam ve mant tartlmaldr.” “Airetçi kültürü
canlandrc çalmalarn ve isteklerin mant tartlmaldr.” “Kültür temelinde bir araya
gelememi olma ihtiyac sorgulanmaldr.” “Mevcut yapnn olumasnda dinin etkisi
toplumsal taraflarca tartmaya açlmaldr” “Sünnilik ve Alevilik gibi ayrmalar tetikleyen
nedenlerin etkisizletirilmesi için çalmalar yaplmaldr. Bu ayrmalar kimseye rant
salamamaldr.” “Sünnilik ve Alevilik gibi ayrmalar siyasal tercihlerin ve toplumsal
yaplanmann önemli argüman olmaktan çkarlmaldr.”.
Derlediimiz halk inançlar ksmna geçmeden “Bingöl’de Sosyal ve Kültürel Yaam”
isimli esrin inanç konusu ile ilgili ksmlarna yer vermek istiyoruz .Doan Karasu’nun bu
çalmasndan sonra esasen bu konuda açklanacak fazla bir ey de kalmyor. Kitab Okurken
smail Beikçinin Alikan Aireti isimli kitab satr satr gözümün önüne geldi. Beikçi
çalmalar ile Güneydou Anadolu’da insanlarn olaylar karsndaki tavr konusunda çok
etkili olmu. Bunu Bingöl’e giderken otobüste tantm Elazl emekli içi ile yaptm
sohbetlerde çok net olarak gördüm Doulu insanmzn mensubiyet duygusu için gerekli
paradigmann ilk temel talarn Beikçi atmtr. Zamanla bu istikamette üretilen eserler
çizgiyi derinletirmi bazen Beikçiye ters de düebilmitir. Ancak O’nun siyasi zihniyet
farkllnn ilk mimarlarndan olduu anlalyor. Elaz yöresinin bir ksm ana dili
Krmançca olan faaller, Demirci Kava ile siyasi amaçl olarak kutlanlan Nevruz arasndaki
ba, bu uurlama yarlnn bir tezahürü olarak sergiliyor. Bu konuya muhtemelen
Bingöl’ün afii inançl Zazalar’n Nevruz karsndaki, slamiyet ddr, Zerdüizm inancdr,
bölge kültürünün ürünü deildir tehisleri münasebeti ile de dönebiliriz.
Doan Karasu eserini sosyolog olarak yazm, kitabndaki ilgimizi çeken her orijinal
tespiti aktarmaya ve yorumlamaya kalkmak doaldr ki anlamsz olurdu. Baz fikir verici ksa
açklamalar artrdktan sonra inanç ksm üzerinde daha fazla durmak istiyoruz. “Çokca
bilinen bir airet kültürü yoktur....Kan bana dayal bir airet anlay ve kültüründen ziyade
bölgesel tanmlamayla ifade edilmeye çallan bir airet anlayndan bahsedilebilir. Son
zamanlarda bu yapya canllk kazandrlmaya çallmaktadr. Airet kültürünü canlandrma,
bir airet ile kendini nitelendirme eilimi olumaya balamtr. Bunu zararl ve ilin gelecei
için tehlikeli olarak görüyorum...Bingöl’ün selametini airet kültürlü eksenli deil,
kültürlemenin, salkl bir biçimde ileyen kültürleme sürecinin oluturaca bir gelecekte
aramann daha salkl olduunu düünüyorum....Aalk, beylik, seyitlik, eyhlik, tarikatçlk
gibi maddi ve manevi lider durumunda olan kiiler sosyal yapnn ekillenmesinde etkili
olmu, yanl yaplanm sosyal bünyenin devamlln salayamamtr...” “Genel anlamda
paylalabilir nitelikli verilerin 8ekonomik, sosyal, siyasi, kültürel) azl karma bir iliki

kültürünün olumasna yol açmtr. lin tarihi ve kültürel zenginlii sahip olmamas, yani
geçmii olmayan bir kültürün oluturduu eksikliin varln hissetmek mümkün..” “eyh
Sait kyamndan sonra yöre alimlerinin idam diyanet aleyhindeki propagandalar etkilemitir.
Mollalar diyanette görev almaya baladkça diyanet kurumu merulamaya balamtr”
“resmi din adamlarnn mollalarn ekonomik kaynaklarn bölümeye balamas molla-resmi
din adam ihtilafn artrmtr.”
Doan Karasu’nun tamamen halk inançlar arlkl tesbitleri bizim öncelikli
alanmzdr. Yapt tesbitlerin büyük bir ksm Türk kültürlü halklarn yaamndaki ortak
verilerdir. Bir ksm özgünlük arzeden tesbitler evvelce tan olduumuz bilgilerdi Bütün
bunlara ramen bir hayli çarpc tespitleri de olmutur. Biz daha ziyade bunlara deinerek
çalmamz zenginletirmek istiyoruz. “Cuma günleri aaç kesilmez, çou yerlerde çallmaz
ve tatil olarak kabul edilir..”
“Adaklar genellikle ziyaret yerlerinde kesilir. Ada adayan kii ada adarken yer
belirtmi ise belirttii yerde keser. Ya da uur getireceine inanlan yerlerde adak kesilir.
Ancak en çok ziyaretlerde kesildii bir gerçektir.” Bize göre kutsal olarak kabul edilen bir
mekanda kutsallna inanlan bir uygulanann yaplmas ibadeti katmerletir olmaktadr.
Adeta nur üstüne nur gibi bir anlay.
“Ahiret kardeliini gerçekletiren kimseler hem dünya hem de ahrette ayn yerde
olacaklarna inanrlar...ahiret kardelii ayn tarikata mensup kiiler arasnda daha yaygndr.
..Ahiret kardelerinin evliliklerine dini bir engel yoktur...Kan kardeliinde istenilmemesi
halinde taraflar birisi veya ikisi kardelii bozabilirler”( ) Süt kardelii ayn anadan
domam olmakla beraber ayn anadan süt emmekle oluur ve zaruret olmadkça pek
istenilmez, zira gerçek karde gibi mütalaa edilen bu kardeler evlenemezler
“Sadaka vermekle ilgili gelenek ve inan biçimleri farkldr. Kimi yörelerde yeni
domu çocuun ba etrafnda para, ziyaret eyas vb çevrilerek sadaka olarak datlr.
Bunun amac çocuun musibet ve kötülüklerden korunmasn salamaktr.(...) Kimi yerlerde
verilecek sadaka ban etrafnda çevrilerek verilir. Ba vücudun tamamn ifade eder.(....)
Sadakalarn youn olarak verildii gün Cuma sabahdr. Kimi yerlerde sadaka niyetine
sabahn erken saatlerinde, kap önüne bir kalp sabun braklr(...)Baz yörelerde bir hayvan
hastalanan kiinin etrafnda birkaç kez döndürüldükten sonra kesilir ve eti sadaka niyetiyle
datlr Verilen her sadakann bir musibetin önüne geçeceyine ve onu engelleneceine
inanlr.” ( )
Bu uygulamalar Türk kültürlü corafyada sk görünen örneklerdir. Biz banda
dolandrma ile etrafnda dolanma ve tavaf arasnda bir bant olduu kanaatini tayoruz.
Dönem ile etrafnda dönülen ahs yatr veya hasta arasnda manevi bir elektriklenmenin
olduunu, tavafta yardm alndn ve döndürülen nesnenin muhtemel bir olumsuzluu
kendisine çektii inanc bulunduuna dair olan tesbitlerimizi, Diyarbakr’a götürdüümüz bir
bildiride ele aldk D. Karasu yapt tesbitleri ile mistik dönme ve döndürme inancnn bir
kült oluturas çalmalarna katkda bulunmutur.(........)
“Aynaya, akam hava karardktan sonra, baklmaz. Özellikle Perembe akamlar
çocuklarn aynaya bakmalar ho baklmaz. Çocuklarn korkacana, çocuun güzelliinin
aynaya geceçeine inanlr. Gece aynaya bakmann insan çirkinletirecei inanc da vardr.
Losuha olmu kadnn gece aynaya bakmas tasvip edilmez, aynaya bakt taktirde cinler

tarafndan çarplaca bakann yüzünün gece gibi kara olaca inanc vardr. Krk aynaya
bakmak uursuzluk getirir.” ( )
Akamdan sonra aynaya baklmamas gerektiine, çocuklarn ve hamile kadnlarn
aynaya bakmalarnn doru olmad inanc çok yaygndr. Krk aynaya baklmayaca gibi
krk aynann bulundurulmas da uygun bulunmaz. Ayrca anaya baklarak fal açldna dair
tespitler de vardr. Rüyada ayna parlak gelecek olarak alglanr. Bir çok yerde mesela
Karapapahlarda ayna insan ismi olarak da geçer. Dou Karadenizde nazarlklara ayna
konulduu da olur. ( )
Bingöl’de yaamakta olan gece trnak kesilmeyecei eie oturulmayaca, çocuun
üzerinden atlanlmayaca, bir defa atlanlm ise tekrar bir defa daha atlanmas gerektii aksi
halde çocuun boyunun ksa kalaca inanc Türk kültür corafyasnda birlikte yaanlan
halklarda ortak olan inançlardandr. Keza büü Bingöl’de uygulanan bütün tür ve alanlar ile
kültür corafyamzn sair kesimlerin de aynen görülmektedir. p balamak, saç klndan
yararlanmak, büülü elma türü bir eyler yedirmek ayetleri ters okumak, damad gerdek
gecesi balamak gibi uygulamalar da ortak kültürün Bingöl’deki tezahürleridirler. Keza fal ile
ilgili inanç ve uygulamalar da tamamen müterektir. Büyünün ortadan kaldrlmalar
yöntemleri de hayvan kafas, efsun, nefes, muska gibi uygulana gelen inançlardr.
Ziyaretlerle ilgili inançlarda da kültür corafyasnn sair kesimleri itibariyle bir fark yoktur
Bingöl’de de çaput balama ve ta yaptrma uygulamalar vardr.
Bingöl halk inançlarna göre camide ykanan ölünün ruhu camide kalr, cami bo iken
içinde kötü ruhlar barnamaz. Yeminlerin büyük bir ksm cami üzerine yaplr. Camiye kötü
niyetle girenin sonu kötü olur.u tespitlerden cami üzerine yemin edilmesi bizim için yenidir.
Cinlerle ilgili Bingöl’deki inançlara göre cinlerin de iyisi kötüsü, bilgilisi cahili, inançlsinançsznn olduu inanc vardr. Cinler dere azlarnda, çat altlarnda, dar yerlerde,
kuburnu bitkisinin olduu yerlerde, mezarlklarda, harabe olmu yaplarda hayvanlar
bulunduklar bo arazilerde bulunurlar Cin çarpmalar ilkbaharda daha çok rastlanlmaktadr.
lkbaharda taze çayrn üzerine oturan cin çarpaca inanc vardr. Cinler çarptklar
insanlarn çarpan cinin ismini söylemesini istemezler, hortum biçimindeki toz bulutunun cin
düünü olduuna inanlr, cinlerin çarpmasndan hamile ve yeni doum yapm kadnlarn
korunmas için yanlarnda demir parças bulundurulur. Gelinin cehizini cinlerden korumak
için gelin bohçasna demir parças konulur. Cinin çarpt yerlerden birisi de kap eikleridir.,
eikte oturan da çarparlar. ( )
Bu tespitler daha ziyade bu konuda bilinenleri zenginletirme özelliklidirler,. Taze
çayrda oturanlar cinin çarpmas, gelin bohçasndan gelinin cehiz çalmas, cin çarpmalarnn
ilk baharda daha youn olmas, hortumun cin düünü olmas, bizim için yeni tespitlerdir. Biz
cinleri insanlar gibi çalgl düünler yaptklarn, bunun için belirli alanlar ve geceyi seçmi
olmalar çok kimsenin bu düünlere katlp çok sonra ters bacaklaryla cinleri görünce korku
ile kaçtklarn veya bir vesile besmele getirince cinlerin kayp olduklar tesbit etmitik.( )
“Gökkua altndan geçen kiinin cinsiyet deiikliine urayacana , öleceine, tüm
dileklerinin kabul olacana cennete gideceine inanlr, ona ulalamayacana gökkuann
ucunda bir küp altnn olduuna, gökkuan gören kimsenin lafnn gerçekleeceine, ucu
suda ise yamurun yaacana, karada ise yamurun yamayacana, gökkuann çkmas
ile yamurun duracana inanlr. Gökkua Hz. Fatma’nn Kua olarak alglanr, bulutun
üstünden yansyan Allah’n nuru olduu kabul edilir. Kimi yörelerde “Eyk ve Fatk” olarak
nitelendirilir.( )

Gökkua ile ilgili inançlar daha farkl varyantlar ile birlikte Türk kültür
corafyasnda yaamaktadr. Ancak yamur ile ilgili balantsna dair olan inançlar ile küp
altn boyutu bizim için yeni olmutur.
Bingöl’de düen sabunun dik gelmesi, hamurun parçalar halinde sçramas , çay
bardanda dem parçasnn kalmas misafir gelecei eklinde yorumlanr ki, bu inançlar çok
yaygndr. Anadolu’nun sair kesimlerinde küçük çocuun bacaklarnn arasndan geriye
bakmas da misafir gelecei eklinde yorumlanr. Halk inançlarnda k
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Kötü rüya gören fakire sadaka niyetine sabun verir, sabun elden ele verilmez veya elin
tersi ile verilir, büyünün bozulmas için akar suya sabun atlr. Umumi yerlerde ehir
banyolarndan artan sabun geri getirilmez, rüyada sabun görmek ac iareti olarak yorumlanr
Çal/folluuna yumurtlamayan tavuun uyarlmak üzere kçna tuz sürülür, böylece
artk folluuna yumurtlayacana inanlr.Tavuun horoz gibi ötmesi uursuzluk saylrken,
kimin evinin önünde öter ise o eve uursuzluk geleceine inanlr ve sahibi tarafndan orada
kesilir. Baz yörelerde öten tavuun eti yenilmez, kara tavuun ötüü hastann ölecei ve ak
tavuun ötüü ise salna kavuaca eklinde yorumlanr. Keza köpein kurt gibi ulumas,
suyun bulank akmas, Ölüm kuu/Bayku’un ötmesi ölüm habercisi olarak alglanr. Kara
köpek beslenmez, kargann ötüü yeni bir habere iarettir. Karga öttüü zaman “kele xer”
denir. Ellerin göüste çapraz balanmas da uursuzluk sebebi saylr. Uursuzluk mesaj
veren olaylarda “Hayr haber” veya “Hayr olur nallah” denilmesi çok yaygndr.
Bingöl halk inançlarndan yaplm bu tespitlerin büyük çounluu Anadolu genelinde

yumurtay duvara çalarak krmas istenir. Gelinin kucana bereket ve bol erkek çocuk
temennisi ile erkek çocuk verilmesi uygulamasna burada da rastlanr.
Bingöl halk inançlarnda çocuk sahibi olunabilmesi için ziyaretlere, eyhlere ve
seyyitlere gitme inanç ve uygulamas vardr. Hamile hanmn doaca çocuun cinsiyetine
tahmin için baz inançlar vardr. Göbei yuvarlak ve büyük ise doacak çocuk erkek sivri ve
büyükse kz olur. Çene ksm etli olan küçük ba hayvan kafas kz çocua iaret eder.
Midesinde yanma olan anne erkek çocuk dourur. Bana kz atlan hamile kadn karn ve
bacan kar ise doacak çocuk kz olur. Erkek douracak annenin sesi kalnlar. Düük
yapan anneler için “Tas ndirilir” p balatlr ipi imam zade balamaldr. Göbek ba
makasla kesilir ve makas 3 gün boyunca yatan dibine konur kesilen uç ip ile balanr, artan
ip yaklr külü baa sürülür. Göbek parças hayvan sürüsünün içine atlr ise aile çok çocuklu
olur. Çocuun zeki olmas için parça zeki birisinin ayaklarnn altna atlr. Bazen da iyi bir
meslek sahibi olmas isteniyor ise parça o ahsn ayann altna atlr Bu ba saklayanlar da
olur bu ba kesenlere “göbek nenesi” denir. Bu arada ba suya atan veya topraa gömenler
de olur.
Bingöl’de çocuu olmayan kadnlar hamile kadnlarla hastal ona da geçecei için
görütürülmek istenilmez. Çocuu yaamayan kadnlar için krk akrabadan toplanan para ile
elbise alnr, çocua yaamas için bu elbise giydirilir. Hacca ve kutsal yerlere gönderilmi
elbiselerin hikmetine inanlr. Hacdan getirilmi boncuklardan kolye yaplr ilkin annesinin
sonra çocuun boynuna taklr

Türk kültür corafyasnn sair yerlerinde de rastlanlan Bingöl halk inançlarndan
düerlerine örnekler; Baz yörelerde kula denilen çocuun kulak deliinden kara köpein
kl geçirilir, 7 yl üst üste kurban kesilir, çocuk erkek ise 7 yl saç kesilmez ayrca 7
Mehmet’ten birer parça bez alnr birbirlerine eklenir giysi hazrlanr 7 yl çocua giydirilir. 7
yl boyunca çocuun saçn ailesi kesmez saç bakalarna kestirilir. Baka bir uygulamada da
7 Mehmet’ten para toplanlr bu para ile delinen kulaa gümü küpe taklr. Ad Mehmet olan
7 kiiden birer çivi alnr bunlar bir horozla birlikte hocaya götürülür, horoz kesilerek kan
çivilere sürülür bunlar demirciye ezdirilip bilezik haline sokulur ve 7 yl boyunca çocuun
koluna taklr
Çocuklara Peygamber ismi, güzel isimler, 12 imamn isimleri, Dede isimleri konulur
son zamanlarda Kürtce ve Zazaca isimler koyulmas younlamtr. Çocuklara daimi
isimlerinden evvel “Göbek Ad” olarak Fatma Muhammed gibi dini isimlerin verilmesine
rastlanlr Kanaatimize göre dini isimlerin konulmas kültür cografyamzn harçlarndandr.
Etnik kökenleri isimlerin seçilmeleri kültürel ortaklkta çözülmelere yol açabilir. Giderek
kültürde övenizm balar ki bize göre saygn bir gelime saylmaz Zazaca ve kürtce isimler de
konulmaldr. Bu isimler Zaza ve kürt olmayanlarca da paylalmaldr. Geçmite Zaza ve
Kürt olmayanlarca bu kesimlerden isimler konulmam ise bize göre hataldr ve kültür
ovenizmi yaplmtr. Türklük bir rkn veya kavmin deil birlikte yaayan halklarn ortak
ürettikleri kültürün ad ise ki bize göre öyledir, kültürde de taraflar birbirlerini öteki durumuna
sokmamaldrlar. Türk kültür milliyetçilii bize göre airet kültür savunuculuu deildir
Çocuun babas, kendi baba ve annesinin yannda çocuunu kucana almaz Edebe
aykr bulunur. Çocuk görme geleneinde de farkllklar görülür. Çocuk yatmakta olan
annenin üzerine üç defa braklp alnr. Anne sütünü içtikten sonra anne “En büyük

Allah’tr” der ve daha sonra çocuk yataa alnr. Bu uygulama farkl ekilleri ile dier
yörelerimizde de görülür. Bazen beiin bir tarafndan bebek öteki tarafna 3 defa el
deitirilir. Bazen çok çocuklu bir anneye bebek üç defa satlr gibi yaplr. Bütün bunlardan
amaç görünmeyen kötülüklerden bebei korumaktr. Bu arada bebek beiine besmelesiz
konulmaz veya bebein beii beik bo iken sallanlmaz. Bu benzeri inançlar ayn ayn
bütünün parçalardr. Kara iyeleri kandrmaya ve böylece bebei korumaya yönelik
uygulamalardr. Bingöl’de, Krk çkmam anne ve çocuu zorunluluk yok ise eikten
darya çkarlmaz Darya çkarlma mecburiyeti var ise çocuun kundana demir veya
ekmek parças konulur. Doum yapm kadnlarn krklarn karmamas için özen gösterilir.
Çocuun krk çkarlmadan eikten darya ate de çkarlmaz aksi halde çocuun
ateleneceine inanlr. Yar krk ve krk çkarlrken yabancnn görmemesine dikkat edilir
Krklama ilemi de farkl yaplr krklama suyu hazrlandktan sonra kadnn birisi
tespih çeker ve her tespihte hlas süresini okur sonra bu tespih krklama suyuna batrlr ve bu
su çocuun bana dökülür krklamadan artan su, temiz bir yere, böürtlen veya kuburnu
aacnn dibine dökülür.
Baka bir krklama uygulamasnda, krk buday tanesi seçilir krklama suyuna atlr ve
krklama bu su ile yaplr, buday taneleri krk karmasn diye gömülür. Arta kalan su
topraa dökülür, bu su baka bir su ile karr ise bebein bakasna benzeyeceine inanlr.
Baz yörelerde bebek iyi temizlensin diye leen üzerinde ykanr Bingöl’deki bu uygulamada
yer alan buday tanelerini yerini bölgelere göre, fndk taneleri, veya fasulye taneleri de alr.
Krk suyuna, kurban gözü veya kurt gözü de konulduu olur.
Doduu günden itibaren her gün bebein üzerine önce süzgeç tutulur ve krk kak su
dökülür, sonra banyo yaptrlr. Krk gün bitince çocuun bana tekrar süzgeç tutulur ve krk
kak su dökülür, mum yaklarak çocuun ykand leene damlatlr. Kimi yerlerde çocuun
krk çkncaya kadar beiinin yanna ekmek süpürge ve bir tas su braklr.
Krklamada baarl olunmam ise çocuk gelimez. Bu taktirde, çocuk tannmayan bir
mezara braklr, çocuk alarsa krklamada aksaklk giderilmi olduuna alamaz ise
öleceine inanlr.
Bingöl’de Karasu’nun tespitlerine göre, di çkarma uygulamalar farkldr. Çocuun
di çkarmakta olduunu ilk gören ona hediye alr, ufak bir tören yaplr, buna “Hedik
Dökme” denir Bunun için dövme ve nohut piirilir, ortaya serilen sofra bezinin üzerine
makas, tarak, altn, Kur’an- Kerim ayna, kitap gibi eyler konulur. Çocuun bana birkaç
tane hedik braklr bu hedikleri dileri salam ve düzgün olan birisi yer, böylece çocuun
dilerinin salam ve düzgün olacana inanlr.
Anne çocuunu banyo yaptrmadan evvel elini hazrlanan suya sokar ve “bebein krk
bebee, ylann krk ylana, kertenkelenin krk kertenkeleye, hayvanlarn krk hayvanlara”
der Bununla amaç ayn kr gün içerisinde doum yapan kadn ve hayvanlarn krklarnn
karmasn önlemektir..
Sakzla ilgili inançlar da tamamen ortaklklar içerir, sakz çinemek, bayanlar
tarafndan sakzn çiynenmesi, akamdan sonra çinenmesi, Cuma günü çinenmesi uygun
bulunmaz hamile kadnn sakz çinemesi halinde bebeyinin salyal olacana inanlr

Herkesi yoldan çkarabileceine inanlan eytandan korunmak istenir. “p or
eytun”denir. Bu ve benzeri inançlarn Türk kültürlü halklarda ortak olmas çok doaldr. Zira
bu corafyann eski ve mevcut dinlerini birlikte paylamlar ve komu dinlerle birlikte temas
kurmulardr. Biz tespitlerimizle tamaya çaltmz inançlar terim ve deimleri ile de
tamaya çalyoruz.. Böylece inkara sapmadan, yok saymadan, sadece yaayan halk
kültürlerinden birisine üstünlük ve öncelik vermeden çeitliliin tümü ile yaamasn
amaçlyoruz. Halk kültürümüzün daha sk tan olmasn amaçlyoruz. Bize göre ayrlklarn
azaltlmalar aynlklarn artrlmalar birlikte yaamay daha kolay klacaktr. Ancak
deyimlerin ortak Türkçe’ye aktarlmalarnda Krmanca bilgimiz yetmeyebiliyor. “Lanet kör
eytana” türünden deyimler ve eytann errinden korunmak istei cografyamzn sair
kesimlerinde de görülmektedir
Bingölde yazarn da belirttii gibi, “Hastalk, ölüm, mezar ve at geleneinin ve
inan biçimlerinin yerellii göze çarpar” bize göre halk kültürünün de versiyonlarn olmas
doaldr.
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dönütürülmesidir.Öleceine kanaat getiren hastann üzerine Kuran’ Kerim okunur Böylece
hastann üzerine rahmet yaacana, günahlarndan arnacana, aytandan uzak tutulacana
inanlr. Sa el iaret parma açk kalacak ekilde dier parmaklar kapatlr.Süreklü kelimeyi
tevhit kendisine tekrarlatlr. Ölen ahsn ykanmasnda vasiyeti dikkate alnr ve ykayan
sürekli “gufraneke ya rahman” der. Mezar kazm srasnda hayr sahiplerince ekmek helva ve
mevsimlik meyve ikram edilir. Ölünün yerine getiremedii ibadetleri için skat verilir ve
70.000 defa kelimeyi tevhit çekilir. Baz yerlerde ölü evinde yemek piirilmez iken baz
evlerde piirilir Ölünün krk çktktan sonra ölünün Hayri için verilen yemekte ekmek ve
helva verilir. Ölüm helva ve düün pilav ile simgelenir Ayrca ölü yemeine gelmeyenlerin
evlerine yemek de gönderilir. Acaba bu bir nevi helalk almam? Ecel gelince koç
boynuzunda saklanmann bile faydas yoktur, topraktan geldik topraa gideceiz inanc ile
mevta bekletilmeden defnedilir.Her perembeyi cumaya balayan gecede verilen ölü
yemeine “ume merdu” denilir. Ölünün ykanmasndan artan su ile ölünün giysilerinin
ykand da olur. Bir ksm elbiseler fakire verilirken bir ksm da saklanabilir. Cenaze çocuk
ise battaniyeye sarlarak, büyük ise tabuta konularak tanr. Cenaze tayanlar 1-2 dakikada
bir el deitirirler Anadolu’nun baz yerlerinde bu deime ilemi 7 admda bir olur.

Bingöl’de ölünün yumuak topraktan yaplan yastk vardr belinin altna konulan yasta da
“balma” denilir. Ba ve ayak ksmna dikilen talara da “bergueli” denir. Mezarn etrafna
dizilen talarn Ak olmas ölünün Salih amel sahibi olduu ile izah edilir. Telkin verilirken
cemaat iki adm geri çekilmi olmaldr.bayanlar erkek cemaatle birlikte mezara
yaklatrlmaz, onlar kenarda at yakarlar ve daha sonra mezarn yanna gelirler. Ölü sahibine
mezar kazdrlmaz zira o hal biran evvel kurtulmak istiyoruz anlamna gelir. Bulu çana
ermemi çocuklarn sorgusuz sualsiz cennete gireceine inanlr. Anadolu’nun sair
kesimlerinde de yaayan bu inanç, körpe ölülerin anne ve babalarn cennete tayacaklar
eklinde anlatlr.

Mezarla girerken dua okunmas, selam verilmesi, mezara baslmamas, ziyaretlere
gömülme istei, kutsal topraklarda ölme arzusu halk inanç kültürümüzün ortaklklarndandr.
Bingöl’de akamlar mezarlkta fatiha okunmayaca inanc vardr ki bizim için yeni bir
tespittir. Bingöl’de fatiha için mezarn ba ksmnda okunurken bu uygulama Anadolu’nun
baz yörelerinde bazen deiebilmektedir.
Doan Karasu’nun tesbitlerine göre bayramda ölenlerin ruhuna yoksullara para verilir,
mezar ziyaretlerinde orada kimse yoksa mezarlara para braklr. Cuma günleri mezar ziyareti
yaplr. Kimi yörelerde Cuma günü sala okunmadan önce mezara gidilir, ba ucundan
balayarak mezarn sol tarafndan ayaklarna doru üç defa mezarn etrafnda döndükten
sonra, mezarn ayak ta altnda oturularak yasin okunur veya dua edilir. Mezar ayak ta
öpülür ve mevtann ziyaretçii gördüüne inanlr Ölüye her eyin ayan olduu inanc vardr.
Bu tesbit bizim tavaf konulu çalmamza yukarda da belirtildii zenginlik katmtr.
Bingöl’de, “yas tutma gelenei yöreden yöreye bir takm farkllklar
göstermektedir.Erkekler taziye boyunca sakallarn kesmezlerken, atlar kadnlar yakarlar
k elbiseler giyilmez yas 40. gün kalkar. Ölüme müteakip ilk bayram “Kara Bayram” olarak
bilinir. Atlara coku katan özel alatc kadnlar vardr.Bakalar için söylenilen atlarda,
öç alma kin ve beddua temalar ar basar. Taziyeye gelenler ölünün yerini alacak olana
nasihatlerde bulunurlar Taziyeye çay eker gibi eylerle gelinir taziyeye gelenlere çay ve
erbet ikram yaplr. Geçmite evlerde kabul edilen taziyelerde imdilerde bu maksat için
kahve de kiralanmaktadr.1.Bingöl Sempozyumu’nda Abdurrahman Ensari’nin verdii
“Bingöl’de Taziye Gelenei” isimli bildiri de kahve kiralama konusuna ayrntl yer
verilmitir. Biz Erbil’de camilerin yanndaki özel yaplm taziye evlerine Güney
Azerbaycan’da bu amaçla belediyeden kiralanm çadrlara ve Özbekistan’da ise bu amaçla
geçici olarak kullanlan lokantalara ahit olduk. Ensari bildirisinde, taziye evlerinin olumaya
baladn taziyelerin bu özel evlerde kabul edilmee baladn, cemaatten evvel fatiha
okunduunu yemeklerin komular tarafndan hazrlandn, meclisteki imamlardan ve
eydalardan birisinin ölünün ruhuna fatiha istemesinden sonra fatiha okunur , taziyeye
gelenlere ev sahibi Allah hayrnz kabul etsin der, son zamanlarda yaplan bu özel binalarda
sadece erkeklerin taziyesi kabul edilir, taziye kahvede kabul edilecek ise kahvehane 3

kiralanr. Ayrca Yenimahalle, Fatih gibi camilerin belirli katlar veya bodrumlar bu amaca
hasredilmektedir. Bazen belediyeden caminin yanndaki özel yerler kiralanabilirken bazen da
ölü sahibinin bahçesi bu amaçla kullanlmaktadr. Bingöl’de görülen bu uygulana
Diyarbakr’daki Bingöllülerce de uygulanmaktadr.
Bingöl halk kültüründe inançlarla ilgili hususlar da vardr. Bunlar Allah tarafndan
yaplm ilahi uyarlar olarak alglanr.Çlarn dalk alandaki insan sesinden olutuuna
inanlr. imein olumas Yamur Melei’nin aznn dier melekler tarafndan tutulduu
için esi çkamayan melein sesi gök gürlemesi ve imein çakmas eklinde tezahür
eder.Ayn tutulmas gökteki ylanlarn ay yutmaya çalmas ile izah edilmektedir.Ay
kurtarmak için teneke ve davul çalnr, silah atlr ezan ve sala okunur
Yamurun yaacak olmas yol etrafndaki topraklarn kaymalar ile anlalr.
Aaçlarn erken çiçek açt yllarda yazn scak ve kurak geceçeine inanlr. Küçük ba
hayvanlarn doymayacakm gibi otlamalar ktlk ve kurakla yorumlanr. Sonbahara doru
büyükba hayvanlarn neeli kaçmalar karn yaacana dalalet eder.Domuzun çok olduu
yllar karn çok yaacana ve kn sert geçeceine inanlr. Eek arlarnn çok olduu çok
olduu yaz mevsiminden sonra kn sert geçeceine inanlr Kedilerin toprakta
ykanmalarndan sonra dilleri ile yalanmalar yamur yaaca eklinde yorumlanr.
Bingöl’de dalarn öttüü inanc vardr. Bu ötü yaylaya çk ve inite göçerlere uyar
eklindedir. Dolu yadnda demir parças dolunun önüne atlr, doluya tutulan demir
parçasnn doluyu yamura dönütürdüüne inanlr.Doan Karasu’nun eserinde Cemrelerle,
Kara Çaramba gibi nevruz dönemleri ile ilgili inanç yüklü bilgiler de vardr
Bingöl halk inançlar içerikli çalmalarmzn bir arada olmas adna bildiri metnimizi
de yazmza almaya karar verdik........

.

