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I 

 

ÖNSÖZ 

 

 Adıyaman, ilk çağlardan beri Anadolu’da bulunan en eski yerleşim noktalarından 

biri olmuştur. Adıyaman, M.Ö. 4000’li yıllardan günümüze kadar Hitit, Asur, Pers, 

Kommagene, Bizans, Emevi gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış önemli bir 

merkezdir.  

 Anadolu’nun birçok yerinde olduğu gibi Adıyaman’da da İslâm inancı ile birlikte 

birçok manevî halk inancı yaşatılmaktadır. Bunların başında türbelerle ilgili inançlar 

gelmektedir. Halk, türbeleri çeşitli istek, arzu ve amaçla ziyaret etmekte, burada yatan 

insanların, Allah’ın seçkin kulları olduklarına, çeşitli manevi güç ve meziyetlerinin 

bulunduklarına inanmakta, bu insanlara bir takım keramet ve efsaneler atfetmektedir.  

 Anadolu’da derin tarihi ve kültürel kalıntılara sahip olan inançlardan biri de 

ocaklarla ilgili inançlardır. Ocaklar, halk tarafından şifa dağıtan yerler olarak görülmekte, 

her hastalık için farklı bir ocağa gidilmektedir.  

 Türbeler ve ocaklarla ilgili inançların yanında birçok halk inancı Anadolu halkının, 

doğumundan ölümüne kadar birçok safhasında hayatına karışmış, bütün davranışlarına yön 

vermiş, nesilden nesile aktarılmıştır. “Adıyaman İli ve Çevresindeki Manevi Halk 

İnançlarının Dinler Tarihi Açısından Değerlendirilmesi” adlı çalışmamızda günümüzde 

yaşatılan halk inançlarının temelinde bulunan çeşitli dini kültürel izleri ortaya koymayı 

amaçladık.  

 Bu çalışmada öncelikle her türlü desteğini esirgemeyen danışman hocam Yrd. Doç. 

Dr. Galip ATASAĞUN Bey’e, katkılarından dolayı hocam Prof. Dr. Mehmet AYDIN 

Bey’e eşim H. Selman ÇETİN’e,  yardımlarından dolayı Yalçın KORKMAZ, Sırrı 

KORKMAZ’a ve emeği geçen bütün Adıyaman halkına teşekkür ederim.  

   

  

 Nuran ÇETİN 
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GİRİŞ 
 

A. Tez Çalışmasının Amacı 
 

“Adıyaman İli ve Çevresindeki Manevi Halk İnançlarının Dinler Tarihi Açısından 

Değerlendirilmesi” adlı çalışmamızda öncelikle Adıyaman İli ve çevresinde bulunan 

türbeleri ve ocakları tespit edip, türbe ve ocak ziyaretlerinin arka planını ortaya koyup,  

Adıyaman halkının İslâm inancı yanında yaşattığı manevî halk inançlarının hakkında bilgi 

verip, bunların temelindeki dini ve kültürel izleri ortaya koymaya çalışacağız. 
 

B. Tez Çalışmasının Kapsamı 
 

Tezimizin birinci bölümünde Adıyaman ile ilgili genel bilgi verdikten sonra 

Adıyaman ve çevresinde ziyaret edilen türbe, ocak ve yaşatılan manevî halk inançları 

hakkında bilgi vereceğiz. İkinci bölümde ise türbe, ocak ve manevî halk inançları hakkında 

elde edilen bilgileri Dinler Tarihi açısından tahlil etmeye çalışacağız. 
 

C. Tez Çalışmasında Kullanılan Yöntem 
 

“Adıyaman İli ve Çevresindeki Manevi Halk İnançların Dinler Tarihi Açısından 

Değerlendirilmesi” isimli çalışmamızda öncelikle “Deskriptif” metoda başvuracağız. 

Mülakat da  kullanacağımız başlıca diğer yöntemdir. Bütün bu yöntemlerle elde ettiğimiz 

bilgileri Fenomonolojik metotla tahlil etmeye çalışacağız. 
 

D. Adıyaman Adının Menşei ve Adıyaman İli’nin Tarihi ve Coğrafi Yapısı 
 

1. Adıyaman Adının Menşei 
 

Cumhuriyet dönemine kadar ilin bulunduğu bölge, tarihi kaynaklarda Hısn-ı Mansur 

olarak geçmektedir. İldeki kalenin ilk kurucusu Emevi Komutanı Mansur bin Ca’vine bin 

el-Haris el-Amiri’den dolayı, “Mansur’un Kalesi” anlamına gelen “Hısn-ı Mansur” 

denmiştir.1 Cumhuriyet döneminde Adıyaman ismini alan ilin adının menşei ile ilgili kesin 

bir kayıt olmamakla beraber halk arasında bazı rivayetler mevcuttur. Bunlardan birincisi, 

verimli topraklara sahip olması sebebiyle ile “Vaduleman” dendiği, bu ismin zamanla 

Adıyaman halini aldığına dair rivayettir.2 Yine başka bir rivayet ise, ilin “Adıman” adlı bir 

hükümdar tarafından kurulduğu ve onun ismine izafeten, Adıyaman dendiğidir.3 

                                                
1 Mehmed Zılli Oğlu Evliya Çelebi, Seyahatname, Sadeleştirenler: Tevfik Temelkuran-Necati Aktaş, Üçdal 

Neşriyat, İstanbul, 1976, Cilt: III, s. 134 
2 Mustafa Sucu, Adıyaman İli ve İlçeleri, Önder Matbaası, Adana, 1985, s. 8 
3 Aziz Çağlayan, Adıyaman Tarihi, Deniz Matbaası, Adıyaman, 1967, s. 2 
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Mardin Süryani Başpapazı Hanna’nın 1941 tarihinde, Adıyaman Papazı İsa’ya 

Adıyaman Tarihi hakkında yazdığı mektupta, Eski Pirin Şehri civarında “Yedi Şehit” 

namına yapılmış bir manastır bulunduğu, bu şehitlerin puta tapan bir babalarının olduğu, 

babalarının evde bulunmadığı bir sırada babalarının yapmış olduğu putları kırarak, tanrının 

Hz. İsa’nın dediği gibi tek olduğu ve sadece ona tapılması gerektiğini halka ilanları 

sırasında babalarının gelerek bu yedi oğlunu öldürmesinden dolayı Adıyaman’a “Yedi 

Yaman” denildiği ve şimdiki Adıyaman’ın sözü geçen Yedi Şehit Manastır’ı mevkiinde 

olup şehir haline geldikten sonra da bu adın bu bölgeye verildiği zaman geçtikçe de bu 

adın değişime uğrayarak Adıyaman olduğu bildiriliyor ise de kesin bir kayıt olmayıp, 

Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte Adıyaman denildiği bilinmektedir.4 
 

2. Adıyaman İlinin Tarihi 
 

Adıyaman, tarihin bilinen en eski yerleşim yerlerinden biridir. Bölgede ele geçen 

maddî kültür kalıntıları, bölgede paleolitik dönemden itibaren yerleşim olduğunu 

kanıtlamaktadır. Adıyaman’ın 7 km. kuzeyinde bulunan ve M.Ö. 4000 yılına tarihlenen 

Palanlı Mağarası’ndaki stilize biçimde yapılmış dağ keçisinin betimlediği resim bu 

dönemin izlerini taşımaktadır.5  

Bölgede M.Ö. 7000 yılına kadar Paleolitik, 7000- 5000 yılları arasında ise Kalkolitik 

döneme ait bulgulara rastlamıştır. Samsat-Şehremuz Tepe’deki tarihi bulgulardan da 

M.Ö.3000–1200 yılları arası da bölgede Tunç Çağı yaşandığı anlaşılmıştır.6 

Anadolu’da Hitit Uygarlığı’nın hâkimiyetinin yaygınlaştığı Kral I. Telepinu 

döneminde, Adıyaman’ın da uygarlık alanına girdiği Boğazköy Yazıtları’ndan 

anlaşılmaktadır.7 I. Telepinu bu yazıtlarda, M.Ö.1650 yıllarında, Ursu ve Hassu kentlerini 

yakıp yıktığını anlatmaktadır. Arkeologlara göre Ursu ve Hassu bugünkü Adıyaman 

sınırları içinde bulunmaktadır.8 Hitit Krallığı’nın yaklaşık yarım yüzyıl süren parlak 

döneminden sonra Hitit Krallığı gücünü yitirmiş, bölgedeki egemenliği büyük ölçüde 

zayıflamıştır. Hitit Krallığı’nın yıkılmasıyla da Adıyaman ve çevresinde Geç Hitit 

Devletlerinden biri olan Kumuh Devleti hüküm sürmüştür. 9 

Kumuh Devleti’nden sonra M.Ö. 900–700 yılları arasında bölgede Asur 

                                                
4 Aziz Çağlayan, a.g.e., s. 19 
5 Fehmi Erarslan, Adıyaman Müzesinden Bir Grup Terracotta Figürün, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Arkeoloji ve Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 1997, s. 3 
6 Adıyaman İl Yıllığı, 1994, s. 19 
7 Mehmet Taşdemir, XVI.Yüzyılda Adıyaman Sosyal ve İktisadi Tarih, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1998, s.1 
8 Adıyaman İl Yıllığı, s. 19 
9  Mehmet Taşdemir, a.g.e., s.1, Adıyaman İl Yıllığı, s. 19 
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egemenliğini görüyoruz. Asur Kralı II. Sargon bölgeyi ele geçirdikten sonra yerli halkın 

çoğunluğunu Güney Mezopotamya’ya sürmüş. Bölgede Asur hâkimiyetini Adıyaman-

Samsat Höyük’te çıkarılan kültür kalıntıları belgelemektedir.10 

M.Ö. 553’te Medler’i yenen Persler, Anadolu’nun Kızılırmak’a kadar olan yörelerini 

ele geçirmiş. Adıyaman bölgesi de Pers topraklarına katılmıştır. Pers egemenliği Adıyaman 

bölgesinde önemli kültürel izler bırakmıştır. M.Ö. 333 yılında Makedonya kralı Büyük 

İskender, Pers Kralı Darius ile yapılan İssos Savaşı sonucu bölgeyi ele geçirmiştir.11 

Makedonya kralı Büyük İskender’in M.Ö.323 yılında ölümü üzerine bölge merkezi Suriye 

olan Seleukos’lar sülalesinin eline geçmiştir.12 

M.Ö. I. Yüzyılda Roma Devleti güçlenmiş ve her geçen gün topraklarını genişleterek 

Adıyaman’ın bulunduğu bölge sınırına kadar gelmiştir. Bu tarihte bölgedeki Seleukoslar 

yönetiminde iç karışıklıklar sürmektedir. İşte bu sırada anne tarafı Makedon olan Büyük 

İskender’e, baba tarafı ise Pers Darius’a akraba olan Mithradates Kallinikos bu 

karışıklıktan faydalanarak M.Ö. 69 yılında bölgede Kommagene Krallığı’nın 

bağımsızlığını ilan etmiştir. Kommagene Krallığı’nın devamı olduğu Seleukos Krallığına 

Romalılar M.Ö.64 yılında son vermiş ve bölgeyi ele geçirmiştir. Roma bu bölgeyi kendi 

topraklarına katmayıp, İmparatorluğuna bağlı bir krallık yapmış ve yönetimi de bu sırada 

Kommagene Krallığı’nın tahtında bulunan Mithradates Kallinikos’un oğlu I.Antiochos 

Epiphanes’e bırakmıştır. M.S. 72 yılında da Roma İmparatoru Vespasian Kommagene 

Krallığı tahtında olabilecek değişiklikler düzeni bozabilir düşüncesiyle Krallığın 

bağımsızlığına son vermiş, ülke Roma’nın Syria ( Suriye ) eyaletine bağlanmıştır.13  

Romalılar Kommagene Krallığı’nın bağımsızlığına son verdikten sonra bu dönemde 

Adıyaman, büyük bir askeri garnizon durumuna getirilmiştir. M.S. 395 yılında Roma 

İmparatorluğu’nun ikiye ayrılmasından sonra Doğu Roma, Bizans ismini alarak bölgede 

hâkimiyetini devam ettirmiştir. Günümüzde yapılan kazılarda da Roma dönemine ait 

birçok kalıntıya rastlanmıştır. 14  

 Bölgenin Müslümanlarca fethi Hz Ömer zamanına rastlar.                                                                                            

VII. asrın ortalarından itibaren İslam hâkimiyetine giren bölge VIII. asırda Bizans ve İslam 

devletlerinin sınır bölgesini teşkil etmiştir. Bu nedenle de çatışma olan bölgedeki yerleşim 

                                                
10 www.adiyaman.gov.tr., 16.12.2006 
11 Fehmi Erarslan, a.g.e., s. 9 
12 Fehmi Erarslan, a.g.e., s. 10 
13 www.adiyaman.gov.tr., 16.12.2006; Fehmi Erarslan, a.g.e., s. 10 
14 Adıyaman İl Yıllığı, s. 19; www.adiyaman.gov.tr., 16.12.2006 
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birimleri tahrip olmuştur. Fetih hareketlerinin en önemlisi Emevi Halifesi Muaviye 

zamanında 670 tarihinde olup, Adıyaman, Samsat, Besni ve çevresi hâkimiyet altına 

alınmıştır.15   M.S. 670 tarihinde İslâm Ordusu Doğu ve Güneydoğu bölgesine girmiş başta 

Adıyaman ve Samsat olmak üzere, bölgenin önemli yerleşim merkezlerini ele geçirmiştir.16 

VIII. Yüzyıldan IX. Yüzyılın ortalarına kadar Bizans ile Müslümanlar arasında el 

değiştiren bölge 958 yılında İmparator İonnes Tsimekes tarafından Bizans 

İmparatorluğu’nun topraklarına katılmıştır.17 

Adıyaman ve çevresine ilk Türk girişi M.S. 378’de Hun Türkler’i tarafından ikincisi 

ise Sabar Türkler’ince gerçekleştirilmiştir. VII. Yüzyıldan itibaren de Müslüman Türkler 

tarafından akınlar yapılmıştır. Özellikle Abbasiler devrinde Türkistan ve Horasan’dan 

gönüllü olarak Anadolu’ya getirilerek Bizans’a karşı gazalarda bulunanlar arasında 

Müslüman Türkler’de bulunmaktaydı.18 Bu tarihten sonra buralara Ermeniler 

yerleştirilmiştir. Sonraları zamana zaman Selçuklu akınlarına maruz kalan bölge 1085 

yılında Ermeniler’in hâkimiyetinde kalmıştır.19     

 1071 tarihinde Malazgirt zaferiyle Anadolu’nun kapılarını açan Selçuklu Türkler’i 

1084 yılında da bölgenin kontrolünü ele geçirmişlerdir. Bölge Türklerin eline geçmiştir. 

1144’te Adıyaman ve Samsat yöresinin bir kısmını Eyyubi hükümdarlarından Melik 

Efdal’in hâkimiyetine girmiştir. 1144–1230 yılları arasında Selçuklu-Artuklu-Eyyubi 

çatışmalarına sahne olan bölge 1230 yılında Selçuklular’ın hâkimiyetine girdi.20 

Türk tarihinde derin izler bırakan, daha sonra Anadolu ayaklanmalarını etkileyen 

Babai Ayaklanması, 1239 yılında Baba İshak’ın önderliğinde Adıyaman, Kâhta ve 

Samsat’da başlamış ve buradan Anadolu’nun diğer bölgelerine yayılmıştır.21  

1250 yılında Adıyman ve çevresi Moğollar’ın egemenliğine girdi. Bölgeyi tahrip 

eden Moğollar’ın zulmünden kaçan halk Memluklüler’e sığındı. Memluk Sultanı Baybars, 

kendisine sığınan yöre halkı ile beraber Moğollar’ın üstüne yürüyerek 1277 yılında Moğol 

ordusunu mağlup ederek, bölgeyi hâkimiyetine aldı. 1337 yılında bölge, bir Türk beyliği 

                                                
15 Yusuf Halaçoğlu, “Adıyaman”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Güzel Sanatlar Matbaası, 
İstanbul, 1988-, Cilt: I, s. 377–379 

16 www.adiyaman.gov.tr., 16.12.2006 
17Meydan Larousse, “Adıyaman”, Meydan Yayınevi, 1990, İstanbul, Cilt:I, s. 92; Mehmet Taşdemir, a.g.e., s.2 
18 Mehmet Altay Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 
1979 Cilt: I, s.24  
19 Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 1993, s. 93  
20 Erdoğan Erçil, Müslüman-Türk Devletleri Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1991, s. 108 
21 Erdoğan Erçil,  a.g.e.,  s. 152 
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olan Dulkadiroğulları’nın hâkimiyetine girmiştir.22   

Adıyaman, Besni, Kâhta ve Gerger 1399’da Yıldırım Beyazıd tarafından 

Osmanlılar’a katılmış ise de Timur’un Anadolu’ya saldırmasından sonra tekrar 

Memluklar’a geçmiştir. Yöre, XV. yüzyılın ikinci yarısına kadar Dulkadiroğulları’nın 

idaresinde olmakla Memluklu nüfuzu altında idi.23  

1516 yılında, Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim Mercidabık Zaferi öncesi 

Dulkadiroğulları Beyliğine son vererek eski adıyla Hısn-ı Mansur olarak bilinen ili, ikinci 

kez Osmanlı topraklarına katmıştır.24 Osmanlı yönetimine girdikten sonra Adıyaman 

Samsat’ta (Sümeysat) bulunan bir sancakla Maraş Eyaletine bağlanan Adıyaman, 1849 

tarihinde de Diyarbakır Eyaletine bağlı bir sancak haline getirilmiş; sancak olan 

Adıyaman’a Kâhta, Siverek, Besni, kaza olarak bağlanmıştır.25  

1859 tarihinde Malatya’ya bağlı bir ilçe haline getirilen Adıyaman, 1 Aralık 1954 

yılında Malatya’dan ayrılarak Kâhta, Besni, Gölbaşı, Samsat, Gerger, Sincik, Tut ve 

Çelikhan ilçelerinden oluşan bir il haline getirilmiştir.26 
 

3. Adıyaman İlinin Coğrafi Yapısı 
 

Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden olan Adıyaman İli coğrafi konum itibariyle 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Orta Fırat Bölümünde bulunup, Doğu Anadolu’nun Yukarı 

Fırat Bölümü ile Güneydoğu Anadolu’nun Orta Fırat Havzası’nın birleştiği noktada yer 

alır.27 37–45 kuzey enlemi ile 38–17 doğu boylamları arasında üzerinde yer alan ilin 

denizden yüksekliği 669 metre, yüzölçümü 1714 km2’dir. Torosların güneydoğu uzantıları il 

topraklarını kaplar, ilde yükselti güneyden kuzeye doğru artar. Doğuda Diyarbakır, batıda 

Kahramanmaraş, güneyde Gaziantep ve Şanlıurfa, kuzeyde Malatya illeriyle çevrilidir.28 İlin 

toplam nüfusu 690.386 olup bunun 394.268’i il merkezinde, 284.781’i de köylerde 

yaşamaktadır.29 İl haklının çoğu tarımla uğraşmakla beraber, il son yıllarda hızlı bir 

sanayileşmenin içine girmiştir. İlin merkez ilçe dışında sekiz ilçesi olup bunlar: Besni, 

Çelikhan, Gölbaşı, Kâhta, Samsat, Sincik ve Tut İlçeleridir.30 Çok eski çağlardan beri zengin 

                                                
22 Mehmet Taşdemir, a.g.e., s. 4 
23 Mehmet Taşdemir, a.g.e., s. 4 
24 Mehmet Taşdemir, a.g.e., s.5 
25 www.adiyaman.gov.tr., 16.12.2006 
26 www.adiyaman.gov.tr., 16.12.2006; Adıyaman İl Yıllığı, s. 19 
27 Meydan Larousse, “Adıyaman”,Cilt:I, s. 92; Yusuf Halaçoğlu, a.g.md. s.377 
28 www.adiyaman.gov.tr., 16.12.2006 
29 www.adiyaman.gov.tr., 16.12.2006 
30 Adıyaman İl Yıllığı, s. 20 
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tarihî bir coğrafyada yer alan il, günümüzde özellikle dünyanın sekizinci harikası olarak 

adlandırılan 2150 metre yüksekliğe uzanan zirvesi, tanrı heykelleri ve kendine özgü yapısıyla 

dikkat çeken Nemrut Dağı, Eski Kale, Karakuş Höyüğü, Cendere Köprüsü ve Besni Ören 

Yeri gibi tarihi güzelliklere sahip yerlerle yerli ve yabancı birçok turist için cazibe merkezi 

olmaktadır.31 

                                                
31 Adıyaman Turizm Rehberi, Adıyaman Valiliği, Dumat Ofset, Ankara, 2005, s. 10 
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I. BÖLÜM 

ADIYAMAN İLİ VE ÇEVRESİNDE MANEVİ HALK İNANÇLARININ 

YAŞATILDIĞI YERLER 
 

A. ADIYAMAN İLİ VE ÇEVRESİNDEKİ TÜRBELER  
 

1. ABDÜLGANİ BABA TÜRBESİ 
 

Abdülgani Baba türbesi şehir merkezinde olup Aktar Pazarı, Çarşı Camii sokakta, 

Çarşı Camii içindedir. Türbe yüksekçe olup demir parmaklarla çevrilidir. Türbe yeşil 

örtülerle kaplı olup, başında Türk bayrağı ve büyük bir tespih vardır. Türbenin hemen yanı 

başında “Abdülgani Baba’nın Makamı” yazmakta ve onun üstünde Fatiha Sûresi’nin 

bulunduğu bir tablo bulunmaktadır. 

Halk arasında hayırsever olarak bilinen Abdülgani Baba hakkında tarihi herhangi bir 

bilgi bulunmayıp, mevcut olan bilgiler ise rivayetlere dayanmaktadır. Bu rivayetlerden 

birine göre: Suriye’nin Neblus şehrinden gelmiştir; bu nedenle Abdülgani Neblusi olarak 

da bilinir. Asıl olarak orada metfundur, bu türbe de onun makamıdır. Şu an türbesinin 

bulunduğu camii de o yaptırmıştır. Bu camii inşasında geçen bir hadise şöyle 

anlatılmaktadır: Abdülgani Baba’nın oturduğu ve camii inşasında çalışan işçilere 

ücretlerini altından çıkarıp verdiği bir minderi varmış. Her gün işçilerin paralarını 

aksatmadan bu minderin altından çıkarıp verirmiş. Bir defasında ücret verdiği işçilerden 

biri bu minderin altındaki parayı çalmak istemiş, tam parayı almak için minderi 

kaldırdığında minderin altında bir yılan görmüş ve bağırarak oradan uzaklaşmış. Halk 

arasında bu durum Abdülgani Baba’nın kerameti olarak görülmüştür.32 

Türbe Cuma akşamı yatsı salasından önce kalabalık kadın grupları tarafından ziyaret 

edilmektedir. Türbe genelde yedi Cuma arka arkaya ziyaret edilmektedir. Kimi kadınlar 

Cuma akşamı yatsı salasından önce evden çıkar türbeye varıncaya ve sala bitinceye kadar 

dua eder, kimseyle konuşmazlar. Kimi kadınlar ise dua etmekle beraber konuşurlar. Kadın 

grubu dualarının kabulü için buradan İzollu Baba’nın türbesine geçer burada da dua 

etmeye devam ederler. Adakta bulunan kişiler yedi Cuma akşamı art arda geldikten sonra 

adakları kabul olursa Adıyaman yöresel yemeklerinden olan Kel köfte yapar ve Abdülgani    

Baba’nın türbesinde dağıtırlar. Özellikle kel köftenin getirilip dağıtılmasının sebebi 

                                                
32 Kudret Akar, Adıyaman Merkez ve Merkeze Bağlı Köylerdeki Ziyaret, Türbe ve Adak Yerleri, Cumhuriyet 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bitirme Tezi, Sivas, 2003, s. 18 
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Abdülgani Babanın kel köfteyi sevdiğine inanıldığı içindir.33 (Resim 1) 
 

2. HACI EFENDİ TÜRBESİ 
 

Hacı Efendi Türbesi şehir merkezinde, Hacı Efendi Caddesi, Stadyum yanında, etrafı 

yüksek bir duvarla çevrili, bakımlı bir bahçenin içinde bulunmaktadır. Toplam sahası 200–

250 m2 olup, Hacı Ziya Bilgiç’in mülkiyetindedir.34 

Bahçenin kapısında ”Hacı Efendi” yazmaktadır. Bahçe kapısı yeşil renktedir. 

Bahçenin hemen girişinde tek odalı bekçi odası, biraz ileride Hacı Efendi’nin torunu Hacı 

Habib Bilgiç’in mezarı (1341–1998) bulunmaktadır. Biraz daha ilerisinde Hacı Habib’in 

eşinin mezarı bulunmaktadır. Bahçenin orta kısmında yeşil renkli demir parmaklıklarla 

çevrili aile mezarlığı bulunmaktadır. 

Bu aile mezarlığında dört Nakşî piri yatmaktadır. Bunlar: 

1-Küçük Muhammed Hoca Oğlu Sait Hoca 

2-Küçük Muhammed Hoca torunu Hacı Hüseyin Efendi 

3-Küçük Muhammed Hoca torunu Hacı Muhammed Sadi 

4-Küçük Muhammed Hoca Oğlu Sait Hoca’nın yeğeni Hacı Efendi; bu en son pirdir. 

Hacı Efendi’nin dedesi Küçük Muhammed Efendi ve maruf zatın dedeleri 

1V.Murat’ın Bağdat’ı ele geçirmesi ile beraber Irak’ın Kufe şehrinden Adıyaman’a 

gelmiştir. Bu zatların ellerinde beratları vardır ve bu beratlara göre kendileri Hz. Ali’nin 

kardeşi Akil’in oğlu Müslim’in soyundan gelmişlerdir. Haşimi ailesindendirler. Türkiye’ye 

geldiklerinde büyük dedeleri “Bulduk Bey” Diyarbakır’a yerleşmiştir Bulduk Bey’in 

çocukları “Palu” üzerinden Adıyaman’ın ilçesi Gerger’e gelmişler, orada bir süre kaldıktan 

sonra, Kâhta İlçesinin Mirdas yöresinin Akçalı Köyüne gelip, buraya yerleşmişlerdir. 

Torunları hala bu köyde yaşamaktadır.35  

Bir fıkıh âlimi olan Küçük Muhammed Efendi, Adıyaman’a yerleştikten sonra bir 

süre fahrî müftülük yapmıştır. Küçük Muhammed Efendi, müftülüğü sırasında hiçbir ücret 

almamış, anlatılanlara göre: “Din hizmeti parayla olmaz.”demiştir.36 

Küçük Muhammed Efendi, Nakşî Tarikatını Adıyaman’a getiren kişidir. Nakşîliği, 

Şam’da zamanın âlimlerinden, aynı zaman da Nakşîliğin Halidiye kolunun kurucusu Şeyh 

                                                
33 Abuzer Güler, 1930 Adıyaman doğumlu, Esnaf 
34 Osman Yılmaz, 1931 Adıyaman doğumlu, Türbe bekçisi 
35 Kazım Yardımcı, 1936 Adıyaman doğumlu, Araştırmacı-Yazar 
36 Kazım Yardımcı 



 

9 

Halit’den almıştır.37 Küçük Muhammed Efendi vefat edince oğlu Sait Hoca Elazığ’a 

gitmiş; orada Halidiye koluna mensup meşhur Elazığlı Beyzade Ali Hocaya intisap etmiş, 

kendisini yetiştirmiş ve babasından sonra Nakşibendîliği devam ettirmiş 1953 yılında vefat 

edince de yerine Hacı Efendi’nin Amcasının Oğlu Selim Efendi geçmiş,1976’da o da vefat 

edince Nakşibendîliğin bu kolunu kimse devam ettirmemiştir. Bu türbe de onların aile 

mezarlığıdır.38  

Bir rivayete göre; Hacı Efendi’nin şeyhliğinden şüphe eden üç kişi Hacı Efendi’ye 

geliyor. Bu üç kişiden birinin canı bal, birini karpuz, birinin de et istiyor. Bu üç kişi kendi 

aralarında şöyle konuşuyorlar: “-Eğer Hacı Efendi gerçek şeyhse bizim ne istediğimizi biz 

söylemeden bilir.” Daha sonra Hacı Efendi’nin yanına gelirler, biraz sohbet ettikten sonra 

Hacı Efendi birinciye bal, ikinciye karpuz, üçüncüye de et ikram ediyor. Bunun üzerine bu 

üç kişi şüphe duyduklarından dolayı pişmanlık duyuyorlar.39 

Yine türbe bekçisinin anlattığı bir rivayete göre; belediye türbenin bulunduğu alanı 

yıkma kararı alır. Greyderle türbeyi yıkmak için gelindiğinde ne kadar uğraşılsa da greyder 

ilerlemez ve kepçesi kırılır. Bunun üzerine yıkım işlemini yapan kişiler, bunun bir işaret 

olduğunu düşünerek korkarlar. Bir daha karışılmamak üzere yıkım işine son verilir.40 

Türbe genellikle Cuma geceleri ve Cuma günleri özellikle kadınlar tarafından ziyaret 

edilir. Çeşitli sıkıntı, hastalık, istekler için buraya gelinir ve burada dua edilir, adaklar 

adanır. Dilek taşları denilen küçük taşlar alınıp, mezarlara yapıştırılmaya çalışılır; taşlar 

yapışırsa dileklerin kabul edileceğine inanılır. Yine hastalıklara şifa olması için buradan 

toprak alınıp suya koyulur ve içilir; kimisi ise toprağı vücuduna sürer.41 ( Resim 2) 
 

3. HACI ABUZER BABA TÜRBESİ 
 

Hacı Abuzer Baba Türbesi, il merkezinin güneyinde olup, il merkezine 1 km 

uzaklıkta Musalla Mahallesi’nde, Atatürk Caddesi’nde yer almaktadır. Betonarme bir yapı 

olan türbede sandukanın bulunduğu oda dışında, biri kadınlar için diğeri de erkekler için 

olmak üzere iki mescid ve bir de camiinin arka bahçesinde yer alan tek odalı beton bir yapı 

bulunmaktadır.Türbe 3,5 m. yüksekliğinde olup, türbenin üzerinde küçük bir kubbe de 

bulunmaktadır. Türbenin içinde bulunduğu yapının dışı mavi renge boyanmıştır. Dış 

cephenin camiye bakan tarafındaki bölümü türbenin iç kısmının görülebilmesi için cam 

                                                
37 Kazım Yardımcı 
38 Kazım Yardımcı 
39 Rabia Aslan, 1940 Gözebaşı Köyü doğumlu, Ev hanımı 
40 Osman Yılmaz 
41 Osman Yılmaz 
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bölmeli ve demir parmaklıklarla yapılmıştır. Türbe, yeşil örtülerle kaplıdır. Türbenin bir 

tane misafirhanesi bulunmaktadır. Hacı Abuzer Baba’nın kabrinin bulunduğu odada dokuz 

tane daha sanduka bulunmaktadır. Bunlar türbenin girişinde sağdan sola sırasıyla şöyle 

sıralanmaktadır:  

1-Hacı Abuzer Baba’nın müridi H.Molla Yusuf 

2-Hacı Abuzer Baba’nın oğlu Şeyh Abdurrahman Baba 1912–1972 

3-Hacı Abuzer Baba’nın torunu Ali Baba 1930–1983 

4-Hacı Abuzer Baba 

5-Şeyh Arap Hasan Baba 

6-Şeyh Arap Hasan Baba’nın oğlu Şeyh 

7-Hasan Baba’nın efendisi 

8-Şeyh Efendinin oğlu Şeyh Hüseyin Baba 

9-Şeyh Hüseyin Baba’nın oğlu Şeyh Abdurrahman Baba 

10-Şeyh Mehmet Necati 

Hacı Abuzer Baba’nın ikinci kuşak torunu olan Şehabettin Fidancı’nın42 bize 

anlattıklarına göre, Hacı Abuzer Baba, aslen Kerkük Türkmenlerinden olup, soyu 

peygamberimize dayanan Kadiri şeyhlerindendir.1983 yılında vefat etmiştir. Hacı Abuzer 

Baba’nın Adıyaman’da birçok müridi olduğu gibi, Şanlıurfa’da da iki binin üzerinde 

müridi bulunmaktadır. Hacı Abuzer Baba’nın Şanlıurfa’daki müridleri, hala her bayram ve 

kandilde, türbeyi ziyaret için Adıyaman’a gelmektedir. Hacı Abuzer Baba, yanında yatan 

Arap Hasan Baba ve Hüseyin Baba’nın tekkesine mensuptur. 

Hacı Abuzer Baba, halk tarafından çok sevilen, babacan ve yardımsever tavırlarından 

dolayı “Baba” lakabını; yeşili ve tabiatı çok sevip, fidan ektiğinden dolayı da “Fidancı” 

soyadını almıştır. Hacı Abuzer Baba çiftçilikle uğraştığı gibi yedi yıl Adıyaman’ın emniyet 

bekçiliğini de yapmıştır. Bu görevi süresince, hırsızlık olaylarının olmadığı, hırsızlık 

yapmak isteyenlerin ise, hırsızlık mekânında Hacı Abuzer Baba’yı görüp kaçtıkları, 

Şehabettin Fidancı’nın bize anlattıkları arasındadır. 

Hacı Abuzer Baba’nın hacca gittiği, dönüşte Suriye’nin Hama şehrinden geçerken 

Seyyid Abdulkadir Geylani’nin torunlarından Hama Kadiri Tekkesi’nin Piri Muhammed 

Mükerrem Efendiye rastladığı, ondan icazet aldığı ve Adıyaman’a döndüğünde, Hasan 

Baba’nın Tekkesine gitmediği kendisine müstakil bir tekke açtığı anlatılmaktadır.43 

                                                
42 Şehabettin Fidancı, 1949 Adıyaman doğumlu, Türbe bekçisi  
43 Kazım Yardımcı 
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Anlatılan başka bir rivayete göre; Hacı Abuzer Baba’nın Türbesinin bulunduğu yer 

önceleri mezarlıkmış. Bu mezarlık 1970’lerde belediye başkanı Mithat Karıkçı’nın emriyle 

kaldırılmak istenmiş. Tüm mezarlık kaldırılıp sıra Hacı Abuzer Baba ve onun soyuna sıra 

gelince, kaldırma işlemini yapan dozerin ağzı üç kez kırılmıştır. Tüm çabalara rağmen türbe 

kaldırılamayınca yıkma işlemi durdurulmuş, hatta türbenin makamı belediye tarafından 

belirlenmiştir.44 

Bu türbe, her türlü isteğin gerçekleşmesi için, çoğunlukta kadın olmak üzere her 

kesim halk tarafından, genellikle Perşembeyi Cumaya bağlayan gece ve Cuma günü ziyaret 

edilmektedir. (Resim 3–4) 
 

4. RIFAT (MIRAZ) BABA TÜRBESİ 
 

Rıfat Baba Türbesi, il merkezinin güneyinde olup, il merkezine 1 km uzaklıkta, 

Varlık Mahallesi 407.sokakta, Hacı Abuzer Baba Türbesi karşısında yer almaktadır. Tek 

odadan oluşan türbe, betonarme bir yapıya sahiptir. Kapısı yeşil renkte olan türbenin küçük 

bir kubbesi bulunmaktadır.  

Kapıdan girişte hemen karşıda bulunan sanduka, yeşil bir örtü ile kaplıdır. 

Sandukanın başında Türk bayrağı, iki yanında büyük tespihler bulunmaktadır. Türbenin 

içinde ayrıca Rıfat Baba’nın torunu olan Hacı İbrahim Halil Kök’ün (1305–1942) mezarı 

bulunmaktadır. Türbenin duvarında türbeyi yaptıranın Ramazan Kırmızı adlı şahsın olduğu 

yazmaktadır. 

Rıfat Baba 1798–1864 yılları arasında yaşamıştır. Rıfat Baba Adıyaman’da doğmuş 

bir şair olmakla beraber uzun süre başta İstanbul olmak üzere birçok yerde ikamet etmiştir. 

Tahsilsiz olmasına karşın Rıfat Baba kuvvetli bir şiir tekniğine sahiptir. Şairin 

gazellerinden bir beyti şöyledir:    

 

“Nazeninler çok, veli mislin bulunmaz sevdiğim 

Berakallar hüsn-ü etvarın senin gibi özge şey45 

Yine Şair Rıfat Baba’nın Adıyaman sevgisi şu mısralarında kendini göstermektedir: 
 

 

“Dilberlerin misli İstanbul’da bulunmaz 

 Rif’at bu sebepten seviyor Adıyaman’ı”46 

Rıfat Baba’nın hangi tarikata bağlı olduğu tam olarak bilinmemekle beraber Melami 

                                                
44 Şehabettin Fidancı 
45 Adıyaman İl Yıllığı, s. 37 
46 Evliya Çelebi, a.g.e., s. 134 
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olduğu tahmin edilmektedir.47 Şair özelliği ile bilinen Rıfat Baba’nın şiirlerinden büyük bir 

Ehl-i Beyt sevgisine sahip olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin: 
 

“Bir gece nagah göründü çeşmime bir el 

Sual ettim ismi şerifin nedir? Söyledi: Haydar 

Sualinden muradın ben isem Rıfat’a benem 

Ol fetaheddin şiri huda damadı peygamber  

 

Yine Rıfat Baba’ya ait ve birçok gazel okuyucusu tarafından seslendirilen bir beyit 

şöyledir: 

Sanırım derdimi Lokman’a söyledim dedi eyvah 

Bu derdin def’ine çare hakiki bir ilah kaldı.48 

Rıfat Baba’nın türbesi her gün ziyaret edilmektedir. Bununla beraber genelde Cuma 

günleri, yakın olması münasebetiyle de Hacı Abuzer Baba’nın türbesini ziyaret edenler 

daha sonra burayı ziyaret etmektedirler. Çoğunlukla kadınlar tarafından ziyaret 

edilmektedir. Türbenin ziyaret sebepleri arasında şunlar gelmektedir: Her türlü hastalığa 

şifa bulmak, çocuk sahibi olmak, evlenebilmek, sınav kazanmak ve her türlü arzunun 

gerçekleşmesi. Dilekleri kabul olanlar, pekmezli taplama, çiğ köfte, tavuklu pilav veyahut 

ne adamışlarsa onu getirip orada bulunan insanlara dağıtırlar.49 (Resim 5–6) 

 

5. ÇOBAN BABA TÜRBESİ 
 

Çoban Baba Türbesi, şehir merkezi Musalla Mahallesi, Marangozcular Çarşısında 

yer alan tek odalı betonarme bir yapıdır. Türbenin kapısı yeşil renkte olup, türbe kapısının 

üzerinde “Çoban Baba” yazan bir tabela bulunmaktadır. Türbenin önünde iki dut ağacı ve 

küçük bir çeşme yer almaktadır. Çoban Baba’ya ait olduğuna inanılan sanduka hemen 

türbe girişinin karşısında olup, üzeri yeşil örtü ve seccadelerle kaplıdır. Türbenin iç 

duvarında bir camekân bulunmakta, camekânda çobanlığın sembolü olan kaval ve asa yer 

almaktadır. Türbe, Ramazan Kırmızı adlı şahıs tarafından yaptırılmıştır. 

Çoban Baba’ya, çobanlık yaptığından dolayı bu isim verilmiştir. Lakabı Palazoğlu 

Hacı Abuzer Baba’dır. Bu zat Adıyamanlı Küçük Muhammed Efendi’nin arkadaşıdır. 

Nakşibendî kolundan olan Urfalı Halidi Ziya’nın Halifesi Hafız Muhammed Selim 

                                                
47 Kazım Yardımcı 
48 Kazım Yardımcı 
49 Emine Aksoy, 1957 Adıyaman doğumlu, Türbe bekçisi  
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Ruhavi’ye bağlıdır. Doğum tarihi bilinmemekle beraber 1910 yılında vefat ettiği tahmin 

edilmektedir.50  

Çoban Baba Türbesi ile ilgili olarak da Hacı Abuzer Baba Türbesi’nde olduğu gibi 

belediyece yıkılmasına karar verilmiş ancak; bütün uğraşlara rağmen greyderin burayı 

yıkamadığı anlatılır.51  

Çoban Baba’nın Türbesi, istek ve dileklerin gerçekleşmesi için yedi cuma güneş 

battıktan sonra ziyaret edilir. Türbeyi yedinci ziyarette, ziyaretçiler Çoban Baba’nın 

sevdiğine inandıkları pekmezli taplama getirip burada dağıtırlar.52 (Resim 7-8) 

 

6. İZOLLU HACI MEHMET EFENDİ (İZOLLU BABA) TÜRBESİ 
 

İzollu Hacı Mehmet Efendi Türbesi; Adıyaman Merkez, Sıratut Mahallesi’nde 

bulunmaktadır.  

Bu zatın aslen Malatya'nın İzollu ilçesinden olduğu söylenmektedir. Rivayete göre Nakşî 

tarikatine mensup olup, uzun bir irşat faaliyetinden sonra Hicri 1225 senesinde vefat etmiştir.53 

Bu zatın tek başına bir hücrede kalıp, ibadetle meşgul olduğu aynı zamanda sohbetler ve 

dersler verdiği anlatılmaktadır.54 İzollu Baba hakkında anlatılan bir menkıbe şöyledir:  

Adıyaman yerlilerinden olan bir şahıs kaçakçılık işinden dolayı hapse girer. Hapiste 

iken rüyasında İzollu Baba'yı görür. İzollu Baba onun beraat edeceğini söyler. Berat etmesi 

zor olan bu kişi gerçekten beraat eder. İlk iş olarak, Sıratut Camii’ni ve İzollu Baba'nın 

makamını yaptırır. Bu camiyi ve makamı da sonraları Açıkgöz Mehmet Ali adlı şahıs 

restore edip bu günkü şeklini vermiştir. Anlatılan başka bir rivayete göre, geçmiş 

zamanlarda bu türbe zamanın kaymakamı tarafından yıktırılmak istenmiş, ilk balyozu 

kaymakam vurmak istemiş, ama bunu yapacağı sırada eli tutulmuş, türbeyi yıkamamıştır.55 

Cami ile yan yana olduğu için türbe, her namaz sonrası camii cemaati olan erkekler 

tarafından ziyaret edilmektedir. Cuma akşamı ve yatsı salasından önce ve sonra birçok 

kadın tarafından her türlü arzu ve temenni için ziyaret edilmektedir. Ayrıca Abdulgani 

Baba Türbesi’ni ziyaret eden birçok kadın daha sonra İzollu Baba Türbesi'ni ziyarete 

gelmektedir. Genellikle bu ziyaretler yedi cuma artarda yapılmaktadır. Arzu ve istekleri 

                                                
50 Kazım Yardımcı 
51 Celal Bağır, 1954 Adıyaman doğumlu, Mara Mahallesi Muhtarı  
52 Celal Bağır 
53 Kudret Akar, a.g.e., s. 16 
54 Ahmet Bağışlar, 1938 Adıyaman doğumlu, Esnaf 
55 Mevlüt Alan, 1931 Adıyaman doğumlu, Esnaf 
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kabul olan kimseler türbeye gelip, şeker ve bisküvi dağıtmaktadırlar.56 (Resim 9–10) 
 

7. ÖKSÜZ İBRAHİM BABA TÜRBESİ 
 

Öksüz İbrahim Baba Türbesi, şehir merkezi, Sıratut Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi, 

Adıyaman Kalesi'nin kuzey eteğinde yer almaktadır. Tek odalı betonarme bir yapıdan 

oluşan türbenin toplam sahası 40 metre karedir. Türbenin kapısı yeşil renkte olup üzerinde 

"Öksüz Baba Türbesi" yazan bir tabela bulunmaktadır. Sandukanın başında Türk bayrağı; 

önünde ise demir set bulunmaktadır. Türbenin bulunduğu alan ve civarı 70–80 yıl 

öncesinde mezarlık halinde iken; günümüzde türbe dışındaki alanlarda binalar yapılmıştır. 

Bu türbede yatan zat hakkında çok fazla bilgi mevcut olmamakla beraber anlatılan 

rivayetlere göre, Irak’tan gelmiş ve burada küçük yaşta şehit düşmüştür.57 Türbede yatan 

zat ile ilgili anlatılanlara göre; küçük yaşta şehit olduğu için "öksüz" büyük ve yüce olduğu 

için de "baba" denmiştir. Başka bir rivayetlere göre, bu zat gösterişi ve süsü sevmediğinden 

türbe ne kadar onarılmışsa da her defasında türbe yanmış veya yakılmıştır. Türbeyi 

yakmak isteyen dört kişi de kaza sonucu ölmüştür. Yine türbe bekçisinin bize aktardığı bir 

olaya göre annesi geceleri türbenin etrafında dolaşan şehitleri görmüştür. 

Bu türbe çoğunlukla kadınlar tarafından ya yedi Cuma ya da üç sabah namazı vakti 

ziyaret edilir. Genellikle türbe sıtma hastalığına yakalananlar tarafından ziyaret edilmektedir. 

Sıtmaya yakalanan kişi yere yatırılıyor. Hastanın baş tarafına türbenin alanına ait üçtaş 

konuluyor ve yine aynı mekâna ait çalı çırpıdan küçük birkaç tane hastanın ayak tarafında 

yakılıyor. Hasta biraz rahatlayınca “çıralık”58 denilen bir miktar para bırakıp ve gidiyor. 

Türbenin ziyaret edilmesinin diğer başlıca sebepleri şunlardır: Evde kalmış kızların 

bahtlarının açılması, çocuğu olmayan kadınların çocuk sahibi olması, sınavda başarılı 

olunması ve her türlü istek, arzudur.59 (Resim 11-12) 
 

8. ŞEYH YUSUF BABA (KARANLIK ZİYARETİ) TÜRBESİ  
 

Şeyh Yusuf Baba Türbesi, şehir merkezinde olup, Eski Saray Mahallesi, 1 Aralık 

Okulu, 328. Sokak’ta yer almaktadır. Türbenin dış yüzeyi yeşil renkte olup, tek odalı, 

kubbesi bulunmayan betonarme bir yapıya sahiptir. Yapının tek penceresi olup, pencerenin 

hemen alt kısmında ziyaretçilerin para koyması için konulan “çıralık” bulunmaktadır. 

                                                
56 Ahmet Bağışlar 
57 Ali Haydar Çiçek, 1921 Adıyaman doğumlu, Türbe bekçisi 
58 Türbenin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla türbenin girişinde bulunan büyük kumbara şeklindeki demir 
kutuya türbeyi  ziyarete gelen kişilerin attığı paraya halk arasında verilen isimdir.  
59 Ali Haydar Çiçek 
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Sandukanın üzeri yeşil örtüyle, türbenin duvarları da seccadelerle kaplıdır. Ayrıca, 

sandukanın yanında yaramaz küçük çocukları koymak için bir beşik yer almaktadır.60  

Bu türbede yatan zat hakkında birkaç rivayet dışında herhangi bir bilgi 

bulunmamaktadır. Rivayetlerden birine göre; Yusuf Baba adlı şahıs şehit düşmüştür, şehit 

düşmeden önce de "ben nasıl şehit düşersem beni öyle gömün" diye vasiyet etmiştir. 

Bundan dolayı Yusuf Baba'nın sandukası, kıbleye ters yönde bulunmaktadır. Sanduka 

kıble tarafına çevrilmek istenmişse de kendiliğinden tekrar eski haline dönmesi üzerine 

sandukaya bir daha dokunulmamıştır.61 

Türbe ile ilgili başka bir rivayet ise şöyledir: Eski zamanlarda türbenin bulunduğu 

civarda Ermeniler yaşarmış. Ermenilerden biri öldürmek için Müslüman bir genci 

kovalarken, Müslüman genç, türbenin olduğu yere sığınmış. O vakitten sonra Müslüman 

genç ortadan kaybolmuş ve bir daha onu gören olmamıştır.62 

Bu türbenin bir diğer adı da "Karanlık Ziyaret”tir. Söylenenlere göre buraya karanlık 

ziyaret denmesinin sebebi, Yusuf Baba denilen kişinin binbaşı olup ve karanlıkta şehit 

düşmesidir.63 

Türbenin kapısı Perşembe günleri ziyaretçilere açılmaktadır. Buraya genelde 

yaramaz ve huysuz çocuklar getirilir ve içerde bulunan beşiğe bir süreliğine konulur. Bu 

şekilde çocuğun uslanacağına inanılır. Bu türbeyi rüyasında görüp burayı ziyarete gelen 

birçok insanın bulunduğu söylenmektedir. Sıkıntılı ve vesveseli insanlar da burayı ziyarete 

gelip huzur bulmak için dua etmektedir.64 (Resim 13) 
 

9. UBADE BİN BİŞR TÜRBESİ 
 

Ubade bin Bişr Türbesi, şehir merkezinde, Hoca Ömer Mahallesi 86. Sokak no: 

712’de yer alan evin avlusunda bulunmaktadır. Türbe tek odalı ve beton bir yapıdır. 

Türbenin girişinde beş basamaklı merdiven bulunmaktadır. 

Türbenin kapısı ve iç duvarları yeşil renkte olup, sandukanın üzeri de yeşil örtüyle 

kaplıdır. Sandukanın baş tarafında sarık ve Türk bayrağı bulunmaktadır. 

Rivayetlere göre, Ubade bin Bişr sahabeden olup Adıyaman'a Amr b. Ümeyye'nin 

                                                
60 Ahmet Akil Yağınlı,  Adıyaman Ağzı ve Kültürü, Özgül Ofset, Adıyaman, 2004, s. 16 
61 Hacı Muhammed Çokgezen, 1925, Adıyaman doğumlu, Emekli 
62 Hacı Muhammed Çokgezen 
63 Zekiye Karabulut, 1941, Adıyaman doğumlu, Ev hanımı  
64 Rukiye Karakütük, 1954, Adıyaman doğumlu, Esnaf  
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müfrezesi ile bayraktar olarak gelmiştir.65 

Türbeyle ilgili olarak türbenin bulunduğu evin sahibi olan Mehmet Demir'in bize 

anlattığına göre; kayın pederinin babası üç gece üst üste Ubade bin Bişr rüyasında görür. 

Ubade, rüyayı gören şahsa: "Kalk ve bak yerimin ıslak olduğunu göreceksin", der. Rüyayı 

gören şahıs uyanıp rüyasında Ubade'nin kendisine söylediği yere gidip baktığın da oranın 

gerçekten ıslak olduğunu görür. Aynı rüyayı ailenin birçok ferdi ve komşular da görür. 

Bunun üzerine o yere zatın makamı inşa edilir. 

Aynı şahsın anlattığı başka bir olay da şöyledir: Hırsızlık için eve gelen kişiler, her 

geldiklerinde kapıda beyaz elbiseli birini görüp geri döndüklerini, olaydan on yıl sonra 

anlatmışlardır. 

Türbe, hususi bir evin avlusunda bulunduğundan halk tarafından pek fazla 

bilinmemekte; bilenler tarafından da ev halkını rahatsız etme endişesi ile ziyaret 

edilmemektedir. (Resim 14) 

 

10. HASAN-I MEKKİ TÜRBESİ 

 

Hasan-ı Mekki Türbesi, şehir merkezinde, Hoca Ömer Mahallesi, Hasan-ı Mekki 

Sokak’ta yer almaktadır. Türbe, mescit ve dernek bürosundan oluşmaktadır. Ayrıca, mescit 

içerisinde kadınlar için özel bir bölüm bulunmaktadır. Buradaki büro da Adıyaman 

Mevlana’yı, Yunus Emre’yi ve Güzel Sanatları Yaşatma Derneği’ne aittir. 

Türbede Sarı Şeyh Mustafa Efendi ve Hasan-ı Mekki’nin sandukaları bulunmaktadır. 

Sandukaların bulunduğu yer tek kubbeli, sandukaların üstü yeşil örtülerle kaplı olup, 

üzerlerinde Kur’ân âyetlerinin yazılı olduğu örtüler ve tespihler bulunmaktadır. Türbenin 

giriş kapısında burada yatan zatlar hakkında şu bilgiler yazmaktadır: 

1- Urfalı Dede Avni Osman Hazretlerinin halifesi Sarı Şeyh Mustafa Efendi Kadiri 

ve Rufai tarikatlarının mürşidinin mergadı Şerife. Doğumu 1839, ölümü 1920 

2- Mekkeli Hasan Efendinin Adıyaman’a geliş tarihi bilinmemekte, halk arasında 

Hasan-ı Mekki diye bilinmektedir. 

Rivayete göre; sahabeden olduğu, isminden de Mekkeli olduğu anlaşılan bu zat, Hz. 

Ömer’in bayraktarı olarak buraya gelmiş ve burada şehit düşmüştür.66  

                                                
65 Ahmet Akil Yağınlı, a.g.e., s. 19 
66 Aziz Çağlayan, a.g.e.,s.44;  Ahmet Akil Yağınlı, a.g.e.,s. 17 
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Sarı Şeyh Mustafa ile ilgili rivayet de şöyledir: Sarı Şeyh’in ailesi 400 yıl önce 

Adıyaman’a gelmiş olup, Adıyaman’ın en eski mutasavvıflarındandırlar. Kadiri Tekkesini 

açmışlar ve bu tekkenin devamını sağlamışlardır. Bu tarikatın en son temsilcileri geniş bir 

aile olan Sarıgül Ailesi’dir. En son piri ise Sarı Şeyh Mustafa Efendi’dir. Sarı Şeyh 

Mustafa Efendi’nin piri Dede Osman Avni Efendi’dir.67 

Sarı Şeyh Mehmet Efendi’nin Hasan-ı Mekki’nin yanına gömülmesi konusunda şu 

rivayet anlatılır: Sarı Şeyh, vefat etmeye yakın bir zamanda, rüyasında Hasan-ı Mekki’ 

kendisine “Sarı Şeyhi başımdan uzak, ayağımdan aşağı gömün” der. Bunun üzerine Sarı 

Şeyh Mustafa Efendi vefat ettiğinde oraya gömülmek ister.68 

Halk, bu türbeyi özellikle mübarek gecelerde ziyaret etmektedir. Bunun dışında 

kadınlar, Cuma günü öğle salasında buraya gelip dini sohbetler edip dualar etmekte; 

erkekler ise türbeyi ziyaret için cuma gecesini seçmektedir. Halk, ayrıca Sara hastalığı, 

ateşli hastalıklar, sıkıntı ve vesveseden kurtulmak için bu türbeyi ziyarete gelmektedir. 

(Resim 15–16) 
 

11. MANSUR BİN CAVENA (ŞEYH MUSTAFA CEHO) TÜRBESİ 
 

Mansur bin Cavena Türbesi, şehir merkezinde olup, Yeni Pınar Mahallesi, Keleş 

Sokak, No: 11’de yer alan, hususi bir evin avlusunda, tek odalı betonarme bir yapıdır. 

Türbe’nin mülkiyeti, Ayşe Elçi ve Hıfzi Gürbüz’e aittir. Türbenin içinde ev sahibinin 

eşyaları da bulunmaktadır. Türbenin üzeri yeşil örtülerle kaplı olup, başında Türk bayrağı, 

büyükçe bir tespih ve çocuk atletleri bulunmaktadır. 

Burada yatan zatın Emeviler’in Adıyaman’ı fethettikten sonra, buraya gönderdikleri, 

Mansur bin Cavena adlı komutan olduğu söylenmektedir. Bu zat Adıyaman’a geldiğinde 

şehri harabe halde bulur. Adıyaman’ın kalesini tamir ettikten sonra, şehrin her tarafını, 

bahçelerle süsler, daha sonra kendi ismine izafeten şehre “Hısn-ı Mansur” ismini verir.69  

Mansur bin Cavena Türbesi, kadınlar tarafından sıkça ziyaret edilir. Çok ağlayan 

çocuklar, Çarşamba ve Cuma günleri bu türbeye getirilir. Bu çocukların atletleri, bir 

çarşamba iki cuma ya da iki çarşamba bir cuma türbeye bırakılır, oradan da bir atlet alınır. 

Bundan sonra çocuk, eskisi gibi sürekli ağlamazsa, türbeye on bir tane atlet götürülüp 

                                                
67 Kazım Yardımcı 
68 Mehmet Demir, 1950 Adıyaman doğumlu, Emekli 
69 Kudret Akar, a.g.e.,s. 29 
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bırakılır. Ayrıca buraya yemek getirip dağıtanlar da bulunmaktadır.70 (Resim 17) 
 

12. YEDİ KARDEŞLER TÜRBESİ  
 

Yedi kardeşler Türbesi, şehir merkezinde olup, Stadyum Mahallesi, mezbaha 

arkasında yer alan tek odalı betonarme bir yapıdır. Hafif tepelik yeşillikli bir alanda yer 

almaktadır. Türbenin içinde yedi sanduka bulunmaktadır. İsmini de buradan almaktadır. 

Yedi sandukanın da başında Türk bayrağı bulunmaktadır. Sandukalar yeşil örtülerle kaplı 

olup, ayrıca üstleri ziyaretçilerden dilekleri kabul olanların getirmiş olduğu seccadelerle 

kaplı bulunmaktadır. Türbenin iç duvarında türbeyi 1998 yılında Ramazan Kırmızı adlı 

şahsın yaptırdığı yazmaktadır. 

Bir rivayete göre, burada yatan şahıslardan en büyüğünün Kamereddin Baba adlı bir 

Kadiri şeyhi olduğu, çilingir sanatı ile uğraştığı, zamanın âlimlerinden olduğu 

anlatılmaktadır.71  

Yedi Kardeşlerle ilgili olarak anlatılan söylenti şöyledir: Putperest bir babanın 

inançlı yedi oğlu vardır. Bu yedi kardeş, inançlarından dolayı babaları tarafından öldürülür 

ve aynı yere gömülür. Halk, bu olaydan sonra bu kardeşleri kahraman olarak görmeye 

başlar ve bu kardeşlere “Yedi Yaman Kardeş” adını verir. Sonradan “Yedi Yaman Kardeş” 

olarak anılan bu kişilerin gömülü oldukları yer “Yedi Yaman” diye nitelenen bölge olarak 

telaffuz edilmeye başlanır. Bölgeye yayılan yedi yaman adı zamanla değişerek Adıyaman 

halini almıştır. İlin isminin de buradan geldiği söylenir.72 

Bu yedi kardeşin bir savaşta şehit düştüğü ancak bu savaşın ne zaman ve hangi savaş 

olduğu bilinmediği halk arasındaki bir başka söylentidir.73  

Bu türbe her kesim insan tarafından ziyaret edilmekle beraber, çoğunluğu kadınlar 

oluşturmaktadır. Türbe her türlü istek ve arzu için haftanın yedi günü art arda, üç gün art arda, 

yedi Cuma, üç Cuma veya kırk gün aralıksız olarak ziyaret edilmektedir. (Resim 18-19) 
 

13. YEL BABA TÜRBESİ 
 

Yel Baba Türbesi, Adıyaman merkez, Musalla Mahallesi, askerlik şubesi karşısında 

bulunmaktadır. Türbe bir evin dışında duvara bitişik durumdadır. Türbe ortalama 1 m 

yüksekliğinde etrafı demir korkuluklarla çevrilidir. Burada yatan zat hakkında herhangi bir 

                                                
70 Rukiye Karakütük 
71 Kudret Akar, a.g.e., s. 23 
72 Mustafa Sucu, Adıyaman İli ve İlçeleri, Önder Matbaası, Adana, 1985, s. 8; Adıyaman İl Yıllığı, s. 31 
73 Abdurrahman Arslan, 1946 Kömür Kasabası doğumlu, Esnaf 
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bilgiye ulaşamadık. Türbenin bitişik bulunduğu ev halkından görüştüğümüz kişinin 

anlattıklarına göre; evin ilk sahiplerinden biri rüyasında burada büyük bir zatın yattığını 

görmesi üzerine buraya türbe yaptırmıştır.74 

Türbe, genelde romatizmal rahatsızlığı bulunan, halk arasındaki söylemiyle 

vücuduna yel girmiş kimseler tarafından ziyaret edilir; Yel Baba ismi de buradan 

gelmektedir. Burayı ziyarete gelen rahatsız kişiler, türbenin üzerinde bulunan taşları 

vücuduna sürerek, bu şekilde şifa bulacağına inanmaktadırlar.75 (Resim 20) 

 

14. BULDUK BABA TÜRBESİ 
 

Bulduk Baba Türbesi, şehir merkezine 2 km uzaklıktaki Sümer Evler mevkiinde, 

Kara yolları Şefliği karşısında, Bulduk Baba Camii, yanındadır. Türbenin etrafında iki tane 

dut ağacı ve demir parmaklıklar bulunmaktadır. 

Burada yatan zatın kim olduğuna dair herhangi bir bilgi mevcut değildir. Bulduk 

Baba ile ilgili bir takım rivayetler anlatılmaktadır. Bunlardan biri şöyledir: Yıllardır çocuğu 

olmayan ve bu türbeyi hiç görmeyen bir kadın, gece rüyasında, Bulduk Baba’yı görür. Bu 

zat, kadına mezarının yerini gösterir ve mezarının etrafını demir parmaklıklarla çevirirse 

çocuğunun olacağını söyler. Ertesi gün kadın, rüyasında gördüğü yere gider ve gerçekten 

orada rüyasında gördüğü gibi bir mezarla karşılaşır. Bunun üzerine kadın, mezarın etrafını 

demir parmaklıklarla çevirir. Kısa bir süre sonra kadın, bir çocuk sahibi olur.76  

Bulduk Baba ile ilgili anlatılan diğer bir rivayet ise şöyledir: Çobanın biri, bir gün 

sürüsünü otlatırken Bulduk Baba, kendisine görünür ve : “Çabuk buradan git, biraz sonra 

fırtına kopacak, gitmezsen öleceksin” der. Bunun üzerine çoban, sürüsünü alıp gider ve 

böylece az sonra kopacak olan fırtınadan kurtulur.77  

Türbe, genellikle çocuğu olmayan kadınlar tarafından Cuma günleri ziyaret edilir. 

(Resim 21) 

 

15. YEL BABA (PİRİN) TÜRBESİ 
 

Yel Baba (Piri) Türbesi, Adıyaman’a 8 km uzaklıkta, Pirin Köyü’nde bulunmaktadır. 

Türbe, köyün karşısında yer alan tepededir. 

                                                
74 Kadriye Sincar, 1959 Adıyaman doğumlu, Ev hanımı 
75 Ahmet Akil Yağınlı, a.g.e., s. 17 
76 Cemal Canpolat, 1951 Adıyaman doğumlu, Emekli 
77 Cemal Canpolat, 
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Türbe dıştan beyaz boyalı olup, yeşil kubbeli, iki odalı betonarme bir yapıdır. 

Sandukanın üzeri yeşil örtülerle kaplı olup başında Türk bayrağı bulunmaktadır. 

Rivayete göre; Yel Baba H.628 yılında peygamberimiz zamanında doğmuştur. Ebu-Zer 

Gıfari ve Mahmut el-Ensari ile birlikte savaşmış ve şehit düşmüştür. Asıl ismi bilinmemektedir. 

Romatizmal ağrılara şifa olduğu ve hekim olduğu için “Yel Baba” denmiştir.78 

Genellikle Çarşamba ve Cuma günleri romatizmal hastalığı olanlar tarafından ziyaret 

edilir. Romatizmal hastalığı olan kişi, en az iki defa türbeyi ziyaret etmektedir. Aksi 

takdirde hastalığın iyileşmeyeceğine inanılır. Hasta, sandukanın baş tarafından toprak alır, 

çamur şekline getirir ve vücudunun ağrıyan yerine sürer. Ayrıca türbenin içinde bir süre 

yatmak veya oturmak suretiyle de iyileşileceğine inanılır.79 (Resim 22–23)  

 

16. EBU-ZER GIFARİ (ABUZER GAFFARİ) TÜRBESİ 
 

Ebu-Zer Gıfari Türbesi, Adıyaman’ın 5 km doğusundaki Ziyaret Köyü’nde yüksekçe 

bir tepenin üzerinde yer alır. Türbenin karşısında köy mezarlığı, ön tarafında mutfak, arka 

kısmında hayvan kesme yeri bulunmaktadır. Türbe, mescit ve türbe olmak üzere iki 

kısımdan oluşan betonarme bir yapıdır. Mescit, kadın ve erkekler için ayrı iki bölmeye 

ayrılmıştır. Türbenin girişinde sol taraf bayanlara ayrılmış mescit, sağ taraf ise erkeklere 

ayrılmış mescittir. Erkek mescidinin girişinde Ebu-Zer Gıfari’ye ait olduğu söylenen “En 

garip ve muhtaç olduğun gün kabre konulduğun gündür.” yazısı yazmaktadır. 

Türbenin solunda yer alan mescitte iki tane sanduka bulunmaktadır; bunlardan 

birinin türbe koruyucularından birine ait olduğu söylenmektedir.80 Türbe kısmına üç 

basamakla inilir. Üzerinde H.1136 yılına tarihli kitabesi olan kemerli bir kapı ile girilir. Bu 

kısım dört paye üzerine kurulu kubbe ile örtülüdür. Kubbenin doğu, batı ve güneyinde 

bitişik tonozlar yer alır. Türbenin üzeri yeşil örtülerle kaplı olup, başında büyük tespihler 

bulunmaktadır. Dikkat çeken başka bir şey ise, türbenin çok uzun olmasıdır. 

Rivayete göre türbe, türbenin kapısındaki kitabede de yazılı bulunan H.1136 

tarihinde, IV. Murat tarafından inşa edilmiştir.81  

Halk arasındaki inanışa göre bu türbe; peygamberimizin sancaktarı, meşhur sahabe 

Ebu-Zer Gıfari’ye aittir. Ebu-Zer Gıfari, içlerinde Mahmut el-Ensari’nin de bulunduğu bir 

                                                
78 Kudret Akar, a.g.e.,s. 45 
79 Elif Tekin, 1954 Pirin köyü doğumlu, Emekli 
80 Mehmet Boynukara, 1946 Adıyaman doğumlu, Türbe bekçisi 
81 Adıyaman İl Yıllığı, s. 44; Ahmet Akil Yağınlı, a.g.e., s. 19; Mehmet Akar, İnsanlığın Kültür Mirası 

Adıyaman, Peri Yayınları, İstanbul, 2000, s. 67 
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orduyla İslâm’ı tebliğ için Adıyaman’a gelir ve eski adıyla Piryun (yeni adı Pirin ) olan 

yerde Bizanslılar ile karşılaşırlar. Savaş esnasında, Ebu-Zer Gıfari’nin başı kopar ama buna 

rağmen başını koltuğunun altına alır.82 

Ancak tarihi gerçekler, burada yatan zatın meşhur sahabe Ebu-Zer Gıfari ile aynı kişi 

olmadığını göstermektedir. Sahih-i Buhari tercümesi 10. cilt, sayfa 411’de geçen bilgiye göre 

Ebu-Zer, Hz.Osman’ın hilafeti zamanında Şam ile Medine arasında yer alan “Rebeze” adındaki 

köyde vefat etmiş ve orada defnedilmiştir. Hatta vefat ederken yanında haremi ve kölesinden 

başka kimse yoktur. Ebu-Zer : “Ben ölünce beni gusledip kefenleyiniz sonra yolun ortasına 

koyunuz. Oraya gelen ilk kervana, bu cenaze peygamberin dostu, Ebu-Zer’in cenazesidir deyip 

yardım isteyiniz. Definde ise size müzahir olsunlar” demiştir. Vefatından sonra vasiyeti yerine 

getirilmiştir. Irak’tan gelen ilk kervanda bulunan Abdullah Bin Mes’ud tarafından 

defnedilmiştir.83 

Bu türbenin, Ebu-Zer Gıfari Türbesi olarak yâd edilerek günümüze kadar gelmesi 

zihinlere bazı ihtimalleri getirmektedir. Burada yatan zatın, Ebu-Zer ile aynı adı taşıyan ve 

burada şehit düşmüş, başka bir şahıs olması muhtemeldir. 

Araştırmacıların kuvvetli kabul ettikleri bir görüş ise; türbenin, Hz. Ali’nin bu 

bölgeye gönderdiği ve burada şehit düşen, İslâm Ordusu’nun sancaktarı olan sahabi Ebu-

Zer Gıfari’ye ait olduğudur.84  

Bu türbe, yöre halkı tarafından en çok ziyaret edilen türbelerin başında gelmektedir. 

Her kesim insan, kadın-erkek, Alevî-Sünnî, bu türbeyi ziyaret etmektedir. Evlenecek olan 

çiftler, düğün konvoyu ile bu türbeye gelir ve türbenin başında ömür boyu mutlu olmak 

için dua ederler. Ayrıca halk, özellikle şifa bulmak, çocuk sahibi olmak için buraya 

gelmektedir. Çocuk sahibi olanlar, çocukları erkekse ismini Abuzer koymaktadır. Yörede 

Abuzer isminde birçok kişi bulunmaktadır. Türbeye, piknik amaçlı olarak da çok sık 

gelinmektedir.85 (Resim 24-25-26)  
 

17. MAHMUD el-ENSARİ  
 

Mahmud el-Ensari türbesi, şehir merkezinin 7 km doğusunda İpekli (Elifi) Köyü 

civarındaki yüksekçe bir dağ olan Ali Dağı üzerinde bulunmaktadır. Ebu-Zer Gıfari Türbesi 

                                                
82 Kudret Akar, a.g.e., s. 36 
83 Sahih-i Buhari Muhtasarı, Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 
1985, Cilt: X,  s. 411 
84 Mehmet Akar, a.g.e., s. 67 
85 Mehmet Boynukara 
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yakınındadır. Türbenin tavanı taş üzeri sıva olup, türbe pandantiflere oturan bir kubbe ile 

örtülüdür. Türbenin sol tarafında betonarme dört odalı bir bekçi evi; sağ tarafına ise briket yapı 

mutfak ve depo, türbe girişinde de mescit bulunmaktadır. Mescidin iki odası bulunup, tavanı 

çift sütunlu ve kemerli inşa edilmiştir. Türbe girişinin sağında oniki imamın adının bulunduğu 

bir yazıt bulunmaktadır. Basık kemerli giriş kapısından içeri girildiğinde karşıda Mahmut el-

Ensari'ye ait olduğu söylenen sanduka bulunmaktadır. Sandukanın üzeri yeşil örtülerle kaplı 

olup, başında büyük tespihler bulunmaktadır. Türbe kapısının üzerindeki kitabe de H.1126 

tarihi yazmaktadır. Bu tarihi türbenin tamir tarihi olduğu tahmin edilmektedir.86 

Halk arasında Mahmut el-Ensari sahabeden biri olup, Ebu Zer el-Gıfari ile  beraber 

şehit düşmüştür.87 Adıyaman bölgesinin fetih hareketlerine katılmak amacıyla İslâm 

ordusuyla buraya gelip, Ali Dağı'nda şehit düştüğü, Mahmut el-Ensari adından da yola 

çıkılarak Ensar’dan olduğu rivayet edilmektedir. Önceleri mezarında bekleyen kimsenin 

bulunmadığı, boş bir vaziyette olduğu kayıtlarda mevcuttur.88  Sonradan türbesi IV. Murat 

tarafından yaptırılmıştır.89 

Bu türbe Alevî kesimi dâhil birçok insan tarafından ziyaret edilmektedir. Türbe daha 

çok çocuğu olmayan yada erkek çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar tarafından ziyaret 

edilmekte ve erkek çocuk sahibi olan kadınlar çocuğuna "Mahmut" ismini vermektedirler. 

Mahmut el-Ensari Türbesi, ister Alevî olsun, ister Sünnî olsun genelde Cuma ve 

Pazar günleri ziyaret edilmektedir.90 ( Resim 27–28) 

 

18. ŞEYH ABDURRAHMAN ERZİNCANİ  
 

Şeyh Abdurrahman Erzincani Türbesi Adıyaman şehir merkezine 7 km. mesafedeki 

İndere (Zey) Köyü’nde bulunmaktadır. Türbe binası; iki oda, bir mescit, bir yemek pişirme 

yeri (ocak şeklinde), bir zahirelik, arka tarafta bir eyvan ve bankların bulunduğu dinlenme 

yerinden oluşmaktadır. Türbenin içinde Şeyh Abdurrahman Erzincani ile beraber aile 

bireylerine ait toplam dört sanduka bulunmaktadır. Bu sandukalar yeşil örtülerle kaplı 

olup, başlarında iki Türk bayrağı yer almaktadır. Sandukaların önünde demir parmaklıklar 

bulunmaktadır. 

Şeyh Abdurrahman Erzincani ile ilgili farklı rivayetler vardır. Bazı rivayetlere göre, 

                                                
86 Ahmet Akil Yağınlı, a.g.e., s. 14 
87 Mehmet Taşdemir, a.g.e., s. 245 
88 Mehmet Taşdemir, a.g.e., s. 245 
89 Ahmet Akil Yağınlı, a.g.e., s. 19; Adıyaman İl Yıllığı, s. 44 
90 Seydi Delice, 1936 Adıyaman doğumlu, Türbe bekçisi 
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Erzincani, aslen Kuzey Irak'ta bulunan Erzin adlı yerden olup; sonraki zamanlarda gelip 

Adıyaman'a yerleşmiştir.91 Bazı rivayetlere göre ise; aslen Erzincanlı olup, Adıyaman’a 

gelerek Zey Köyü'ne yerleşmiştir.92 Şeyh Abdurrahman Erzincani'nin doğum tarihi tam 

olarak bilinmemekle beraber IV. Murat zamanında yaşadığı rivayet edilmektedir.93 

Şeyh Abdurrahman Erzincani'nin Muhammed adlı oğlu da Adıyaman'ın Tut adlı 

ilçesinde medfundur. Erzincani'nin oğlu Muhammed'in Tut ilçesinde gömülü olmasının 

sebebi şöyle anlatılmaktadır: Şeyh Abdurrahman Erzincani, bulunduğu köyün camisini 

yaptırmıştır. Cami bitince köylü kıblenin yanlış olduğunu Erzincani’ye değil de oğlu 

Muhammed'e söyler. Oğlu da gelip bunu Erzincani'ye anlatır. Erzincani kıblenin yanlış 

olmadığını söylese de oğlu kıblenin yanlış olduğunda ısrar eder. Bunun üzerine Erzincani 

oğluna :"Gel sağ omzumdan bak bakalım kıble doğru mu yanlış mı?" der.Oğlu babasının 

sağ omzundan bakınca karşısında Kâbe’yi bulur ve çok utanır. Suç işlediğini, hatalı 

olduğunu düşünen Erzincani'nin oğlu bulunduğu yeri terk edip, Tut ilçesine yerleşir ve 

kalan ömrünü orda geçirir.94 

Halk arasındaki rivayet göre; Sultan IV. Murat, Bağdat'ın fethi için İstanbul'dan Bağdat'a 

giderken ordusuyla Adıyaman’ın Zey Köyü’nde konaklar. Konaklama sırasında, Sultan IV. 

Murat ve ordusunun iaşesini Şeyh Abdurrahman Erzincani karşılar. Erzincani’nin malî 

durumunu merak eden sultan, bir askerinden gizlice mutfağı ve ambarı tetkik ederek kendisine 

bilgi vermesini ister. Asker yaptığı tetkik neticesinde sultana ambarda pek az saman ve arpa 

bulunduğunu, bütün hayvanların bu az miktardaki arpa ve samanla doyurulduğunu; mutfakta 

ise küçük bir tencerede yemek pişirildiğini ve bütün bir ordunun iaşesinin bu yemekle 

karşılandığını bildirir. Bunun üzerine meraklanan sultan durumu bizzat kendisi gözden 

geçirmek ister ve sonuçta askerinin doğru söylediğini anlar. Şeyh Abdurrahman Erzincani'nin 

keramet sahibi olduğunu düşünen Sultan IV. Murat kendisi için dua etmesini ister.  

Sultan IV. Murat Bağdat'ı fethettikten sonra dönüşte Şeyh Abdurrahman Erzincani'yi 

ziyaret etmek için Zey Köyü’ne uğrar ancak; Ezincani’nin vefat ettiğini öğrenir. Bunun 

üzerine çok üzülen sultan onunla beraber Ebu-Zer Gıfari'nin de türbesini yaptırır. Bağdat’ın 

1638 yılında fethedildiği göz önünde bulundurularak, Şeyh Abdurrahman Erzincani'nin bu 

tarihte vefat ettiği kabul edilmektedir.95 

                                                
91 Mehmet Akar, a.g.e., s. 69 
92 Ahmet Akil Yağınlı, a.g.e., s. 14 
93 Mehmet Akar, a.g.e., s. 69; Adıyaman İl Yıllığı, s. 44 
94 Kudret Akar, a.g.e., s. 43 
95 Adıyaman İl Yıllığı, s. 4 
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Şeyh Abdurrahman Erzincani Türbesi, halk tarafından en çok ziyaret edilen 

türbelerin başında gelmektedir. Genelde sinirsel hastalığa yakalanan, halk arasında 

kendisine cinlerin müptela olduğuna inanılan kişiler, sara hastası olanlar ve felçliler şifa 

için üç Cuma üst üste bu türbeye getirilir, geceyi burada geçirmeleri sağlanır.96 

Yine bu türbeye her türlü dileğinin gerçekleşmesini isteyen kişiler tarafından üç Cuma üst 

üste gelinir. Türbe Cumartesi ve Pazar günleri de halktan kalabalık gruplar tarafından ziyaret 

edilir. Dilekleri kabul olan kişiler de buraya gelip yemek yapıp dağıtırlar. (Resim 29–30) 
 

19. ŞAH TÜRMÜZ (ŞAH HÜSEYİN) TÜRBESİ 
 

Şah Türmüz Türbesi, Adıyaman’a 10 km uzaklıktaki Türmüz Köyü içinde 

bulunmaktadır. Türbe; mescit ve eyvandan oluşan betonarme bir yapıdır. Türbe kubbeli, 

avlusunun etrafı demir korkuluklarla çevrilidir. Ayrıca türbenin aşağısında çeşme ve banyo 

bulunmaktadır. 

Burada yatan kişi ile ilgili herhangi bir bilgiye ulaşamadık. Halk arasıda türbenin 

yakınındaki çeşme ile ilgili olarak şunlar anlatılır: Zamanında bu civarda yeni gelin olmuş 

biri varmış. Bu gelin bir gün yıkanmak için çeşmeye gitmiş, yıkandığı esnada kayınpederi 

çıkagelmiş, gizlenecek bir yer bulamayan kadın, utancından “Allah’ım beni taş et” diye 

dua etmiş. Allah da duasını kabul etmiş ve kadın taş olmuş. Hala bu taş haline gelmiş 

kadının heykelinin burada bulunduğu ancak; çeşmenin suyunun çokluğundan dolayı 

görülemediği söylenir.97 

Halk arasındaki yaygın inanca göre bu türbe uyuz hastalığına iyi gelmektedir. Köyün 

belirli yerlerinde bulunan ve şifalı olduğuna inanılan toprak cinsi, köylü tarafından bu 

türbeye getirilir; toprak türbenin içerisinde yapılmış havuz şeklindeki özel bölmeye 

koyulur. Türbeyi ziyarete gelen uyuz illetine yakalanmış kişiler, bu topraktan alıp, türbenin 

aşağısında bulunan çeşmenin suyu ile karıştırırlar, daha sonra bu suyla orada ayrılmış özel 

yerde, banyo yaparlar. Bu uygulama ile uyuz illetinin geçeceğine inanılır. Bazı kişiler ise 

suyla çamur haline getirilmiş toprağı alıp uygulamayı evde yapmaktadır. Hastalığı geçen 

kişiler ciğer getirip türbede yemek yapıp dağıtmaktadır.98 (Resim 31-32-33-34) 
 

20. ZEYNEL ABİDİN TÜRBESİ 
 

Zeynel Abidin Türbesi, Adıyaman merkezinin 17 km doğusunda Akyurt Köyü’nde 

                                                
96 Fatma Yalçın, 1975 Adıyaman doğumlu, Ev hanımı 
97 Fahriye Rençber, 1954 Adıyaman doğumlu, Ev hanımı 
98 Hanım Akdağ, 1945 Türmüz Köyü doğumlu, Ev hanımı 
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bulunmaktadır. Bol miktarda ağaçlandırmanın yapıldığı bir alanda bulunmaktadır. Türbe; 

sandukanın bulunduğu oda, erkek ve kadın mescidinden oluşmaktadır. Sandukanın üzeri 

yeşil örtülerle kaplı olup, sandukanın baş kısmında büyük tespihler bulunmaktadır. 

Bir rivayete göre, türbe Hz. Ali’nin torunun torunu olan Zeynel Abidin’e aittir.99 Bir 

başka rivayete göre ise Hz. Hüseyin’in 16. göbekten torunu Zeynel Abidin’in türbesidir. Yedi 

veya on iki yaşlarında vefat etmiştir. Sandukasının ebatlarından da küçük yaşta vefat ettiği 

anlaşılmaktadır. Türbe, IV. Murat’ın Bağdat Seferi dönüşü keşfedilmiştir.100 (Resim 35-36) 
 

21. KADI HAN (KAZGAN DEDE) TÜRBESİ 
 

Kadı Han Türbesi, Adıyaman şehir merkezine 19 km uzaklıkta olan Kuyucak Köyü 

Kazgan Mezrası’nda yer almaktadır. Kuyucak Köyü’nden itibaren yol türbeye kadar 5 km 

stabilize şekilde devam etmektedir. Kazgan Mezrası’nın güney tarafındaki bir dağın 

eteğindedir. Türbe müstakil bir mağara şeklinde olup yeraltındadır. Türbe sadece kuzeye 

dönük olan kapısından ışık almaktadır. Türbenin önüne üç oda ve eyvanlı bir betonarme 

yapı ilave edilmiştir. Türbenin zemini, tamamen mozaik taşlarla döşenmiştir. 

Halk tarafından çok fazla ziyaret edilen Kadı Han Türbesi Osmanlı arşivlerinden 

anlaşıldığı üzere, zaviye olarak faaliyet göstermiştir.101 Türbenin üzerinde bulunan kitabe 

zamanla tahrip olmuş, okunmaz hale gelmiştir. Kadı Han’ın kim olduğu, kendisine niçin 

kadı dendiği, ne zaman yaşadığı hakkında herhangi bir bilgiye ulaşamadık 

Türbe, her kesim halk tarafından Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri ziyaret edilmektedir. 

Daha çok çocuk veya erkek çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar buraya gelmektedir. Çocuk 

veya erkek çocuk sahibi olmak isteyenler, türbeden bir kaşık alır ve o kaşığı evlerine 

götürürler. Çocuk veya erkek çocuk sahibi olduklarında bir takım kaşık getirip türbeye 

bağışlarlar. Ayrıca türbeye erkek çocuk sahip olmak için gelenler de erkek çocuk sahibi 

olduklarında genelde çocuğuna “Gazi Han” ismini vermektedirler.102 (Resim 37–38–39) 
 

22. ŞAH MEHMET MISIRLI TÜRBESİ 
 

Şah Mehmet Mısırlı Türbesi, Adıyaman merkeze 21 km uzaklıkta olan Kömür 

Kasabası’nın merkezinde, kasabanın su kaynağı olan çeşmenin üzerinde yer almaktadır. 

Dış bahçe duvarı taşlarla örülü olup, küçük, yeşil bir kapısı bulunmaktadır. Türbenin 

                                                
99 Ahmet Akil Yağınlı, a.g.e., s. 18 
100 Kudret Akar, a.g.e., s. 49 
101 Mehmet Sağır-Ali İlker Tepeköy, Adıyaman İl Merkezi ve Merkeze Bağlı Kırsal Alandaki Türbeler, Müze 

Müdürlüğü Yayınları, Adıyaman, 1999, s. 48 
102 Gönül Boz, 1976 Adıyaman doğumlu, Ev hanımı 
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avlusu tamamen beton kaplı olup, avluda yemek pişirilecek ocaklar bulunmaktadır. Türbe, 

kubbeli olup, kubbe yeşil renktedir. Şah Mehmet Mısırlı’nın sandukasının bulunduğu 

odada Hz. Ali’yi tasvir eden ve Oniki İmamı simgeleyen iki tablo asılı bulunmaktadır. 

Sandukanın başında Türk bayrağı ve bir tespih yer almaktadır.  

Şah Mehmet Mısırlı ilgili olarak şunlar anlatılır: Mehmet Mısırlı, şah soyundandır. 

Ahmet adlı kardeşi ile Mısır’dan gelir, kardeşi Sivas’a gider ve orada şehit düşer. Ahmet 

Mısırlı’nın Türbesi şu anda Sivas’ta bulunmaktadır. Mehmet Mısırlı ise Kömür 

Kasabası’na gelir.103 

Şah Mehmet Mısırlı’nın türbesi ile ilgili olarak anlatılan bir rivayete göre; zamanında 

iki Roma askeri türbeyi yıkmaya çalışır. Bu iki asker türbeyi yıkmaya çalıştıkları esnada ölür. 

Şah Mehmet Mısırlı’nın çoğu kimse tarafından rüyada görüldüğü, türbe olduğuna 

inanmayan kimselere de farklı şekillerde kendini gösterdiği anlatılmaktadır. Bununla ilgili 

olarak anlatılan bir olay şöyledir: Hasan Sayın adlı kişi kumar oynamaktan gelirken 

türbenin önünden geçer ve türbeyle alay eder. Bunun üzerine nereden geldiği belli olmayan 

bir tokat yer. O kişinin, o gün bu gündür kumar oynamadığı, türbeye hürmet edenlerin 

başında geldiği söylenir.104 

Türbenin bulunduğu Kömür Kasabası’nın büyük çoğunluğunu Alevî halk 

oluşturmaktadır. Çoğunluğu Alevî kesim olmakla beraber Sünnî kesim tarafından da türbe 

ziyaret edilmektedir. Adağı bulunan halk kurbanlarını burada kesip dağıtmaktadır. 

Türbe, Cuma günü ziyaret edilmekle birlikte özellikle Cuma geceleri gelinip gece 

orada geçirilir. Türbeye, her türlü hastalığa şifa bulmak için gelindiği gibi kasaba halkı 

yağmur yağmadığı zamanlarda da buraya gelmektedir. Yağmur duası için gelen halk duayı 

yaptıktan sonra birbirini türbenin altındaki suya atmakta; bu şekilde yağmur yağacağına 

inanmaktadır.105 (Resim 40–41) 
 

23. ÇIPLAK BABA (MEHMET ÜRYAN) TÜRBESİ 
 

Çıplak Baba’nın Türbesi Adıyaman şehir merkezine 25 km uzaklıkta Sarıharman 

Köyü’nde bulunmaktadır. Türbenin avlusu briket malzemeyle ortalama 1.20 cm ile 

çevrilmiştir. Avlunun zemini beton ile kaplanmıştır. Türbenin avlusunda Çıplak Baba’nın 

soyundan olan dört kişinin daha kabri bulunmaktadır. 

                                                
103 Abdurrahman Akar, 1945 Kömür Kasabası doğumlu, Türbe bekçisi 
104 Abdurrahman Akar 
105 Abdurrahman Akar 
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Bina betonarme malzeme ile inşa edilmiştir. Bina, türbenin bulunduğu oda ile beraber 

bir mutfak ve kadın ve erkekler için yapılmış iki ayrı mescitten meydana gelmektedir. 

Türbenin içi yeşil, dışı ise mavi ve beyaz renge boyanmıştır. Çıplak Baba’nın bulunduğu 

sanduka da yeşil örtü ile kaplıdır. Türbenin mutfak bölümünde gelen ziyaretçilerin kullanması 

için tencere, tabak, buzdolabı, kilim, halı v.b. malzemeler bulunmaktadır. Türbede yatan 

kişinin asıl adı Mehmet Üryan’dır. Çıplak Baba’nın soy kütüğünü gösteren beraat Sarıharman 

Köyü’nde ikamet eden ve Çıplak Baba’nın soyundan gelen Mahmut Karakaş’ta 

bulunmaktadır.106 Çıplak Baba ile ilgili rivayetin birine göre: Çıplak Baba yöredeki ağanın 

hizmetkârlığını yapıyormuş. Ağa, hac vazifesini yerine getirmek için Mekke’ye gitmiş. 

Ağanın hanımı bir gün içli köfte yapmış ve hizmetkârı Çıplak Baba’ya: “Ağan içli köfteyi çok 

sever, keşke burada olsaydı da yeseydi”, demiş. Bunun üzerine Çıplak Baba ağanın hanımına: 

“Yemeği bir tabağa koy da ağama götüreyim”, demiş. Ağanın hanımı şaka yaptığını 

zannetmiş veyahut da Çıplak Baba’nın doymadığını, bir tabak daha istemeye utandığı için 

böyle söylediğini düşünmüş. Bir tabak içli köfteyi kendisine vermiş. Çıplak Baba tabağı alıp 

gitmiş, bir süre sonra da gelerek ağanın hanımına yemeği ağasına verdiğini söylemiş. 

Ağa hacdan döndüğünde eşyalarının arasında Çıplak Baba’nın içli köfteyi götürdüğü 

tabağı çıkmış; ayrıca ağa da hizmetkârının kendisine yemek getirdiğini açıklamış ve 

kendisini karşılamaya gelen kişilere asıl saygı duyulması gereken kişinin Çıplak Baba 

olduğunu, onun ermiş biri olduğunu söylemiş. Bunun üzerine sırrı ifşa olan Çıplak Baba 

ortadan kaybolmuş, bu olayı duyan halk da onu aramaya başlamış; ancak sırrı ortaya 

çıktığı için Çıplak Baba dayanamamış ve vefat etmiştir. O günden sonra halk Çıplak 

Baba’nın ermiş biri olduğunu düşünmüş ve ona verdikleri değerden dolayı kendisi için 

türbe yaptırmışlardır.107 

Türbe halk tarafından genelde Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri ziyaret edilir; 

adakları bulunanlar, adaklarını burada keser ve burada bulunanlara dağıtırlar. Halk burada 

her türlü dilek ve istekte bulunur. Her türlü hastalığa şifa bulma niyetiyle gelindiği gibi 

özellikle çocuklardan Boğmaca hastalığına yakalananlar getirilir. Boğmaca hastalığına 

yakalanan çocuk, avluda bulunan sütunun altından üç defa geçirilir, böylece hastalığının 

geçeceğine inanılır. Rüyasında görüp de daha önceden hiç bilmediği halde türbeyi ziyarete 

gelenler olduğu söylenir.108 

                                                
106 Mahmut Karakuş, 1948 Sarıharman Köyü doğumlu, Çıplak Baba’nın soyundan, Türbe bekçisi 
107 Mehmet Sağır-Ali İlker Tepeköy, a.g.e., s. 16-17 
 108 Mahmut Karakuş 
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Ayrıca bu türbenin ziyaret edilmesinin farklı bir sebebi ise şöyledir: Hırsızlık 

yaptığına inanılan kişiler buraya getirilir ve hırsızlık yaptıysa itiraf ettirilir. Yine karşılıklı 

akit ve yemin için de buraya gelinir.109 Halk arasında burayla ilgili yaygın bir inanç ise 

buradan bir çöpün dahi götürülemeyeceği, götürüldüğü takdirde götüren kişini ya yolda 

kaza geçireceğine ya da başına kötü bir şey geleceğine inanılır.110 (Resim 42-43-44) 

 

24. HACI YUSUF TÜRBESİ 
 

Hacı Yusuf Türbesi, Adıyaman merkezine yaklaşık 30 km uzaklıkta olan Sarıdana 

Köyü’nde bulunmaktadır. Nakşibendî halifesi olan Hacı Yusuf, aslen Adıyaman’ın Kınık 

Köyü’ndendir. Vefat tarihi 1260’dır.111 Türbe XIII. y.y. ikinci yarısında inşa edilmiştir. 

Betonarme bir yapı olan türbe, kubbeli, dört yanı kemerli, dışa açık kare planlıdır Türbenin 

içinde üç sanduka bulunmaktadır. Türbe kapısının girişinde sağ taraftan birinci sıradaki 

sanduka Hacı Yusuf’a aittir. Ortada bulunan sandukanın Hacı Yusuf’un oğluna, sol 

taraftakinin de torununa ait olduğu söylenmektedir.112 0 Türbenin bitişiğinde, gecelemek 

için gelen ziyaretçilerin kalması için, içinde yatak v.b. şeylerin bulunduğu misafirhane 

bulunmaktadır. Misafirhane olarak kullanılan odanın ön tarafında, ziyaretçilerin yemek 

yapması için ocak ve mutfak malzemeleri bulunmaktadır. Türbenin misafirhanesinin 

duvarları, gelen ziyaretçilerin dilek ve dualarının yazdığı yazılarla doludur. 

Hacı Yusuf’un küçük yaşlardan itibaren, dine eğilimli olduğu, daha o yaşlarda bir 

takım kerametler gösterdiği, anlatılmaktadır.  

Hacı Yusuf ile ilgili olarak anlatılan bir rivayet şöyledir: Hacı Yusuf’un kardeşleri, 

kendi aralarında iş bölümü yaparlar. Hacı Yusuf’a da toprak olan evin damını düzeltme 

işini verirler. Ancak, babası Hacı Yusuf küçük olduğu için, ona, bu işi vermek istemez. 

Hacı Yusuf ise ısrarla evin damını düzeltme işini kendi yapmak ister. İşini yapmak üzere 

dama çıktığında, damın üzerini düzeltmek için kullanılan kilolarca ağırlığındaki silindir 

şeklindeki taş, kendi kendine gider-gelir.113 

Hacı Yusuf’la ilgili başka bir rivayet ise şöyledir; Hacı Yusuf’un eşi, bir gün 

uyandığında yanında bulunan eşinin üzerinde kan lekeleri görüp, bunun sebebini 

sorduğunda, Hacı Yusuf, savaşa gittiğini söyler ancak, bundan kimseye bahsetmemesini; 

                                                
 109 Ahmet Akil Yağınlı, a.g.e., s. 18 
 110 Rabia Aslan 
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112 Selahattin Toprak, 1976 Adıyaman doğumlu, Hacı Yusuf’un 5.kuşaktan torunu, Öğretmen 
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bahsetmesi durumunda kısa sürede öleceğini söyler.114 

Cinlerin bilgisine sahip olduğu söylenen Hacı Yusuf’un Türbesine daha çok akli 

dengesi bozuk ve psikolojik problemleri olanlar, getirilir. Türbeyi ziyarete farklı illerden 

çok sayıda insan gelmektedir. Genelde akli dengesi bozuk ve psikolojik problemi olan 

kişiler, Cuma gecesi gelip burada kalır. Bu şekilde, hastalıkların iyileşileceğine inanılır.115 

(Resim 45-46-47) 
 

25. SAFVAN BİN MUATTAL TÜRBESİ 
 

Safvan bin Muattal Türbesi, Adıyaman’a yaklaşık 35 km uzaklıkta Taşkuyu Köyü 

sınırlarında bulunmaktadır. Türbe betonarme bir yapı olup kubbesi bulunmaktadır. Türbe 

iki bölme halinde bir odadan oluşmaktadır. Odanın bir bölmesinde Safvan bin Muattal’a ait 

olduğu söylenen sanduka bulunmakta, diğer bölüm ise, mescit olarak kullanılmaktadır. 

Sandukanın başında Türk bayrağı ve tespihler yer almaktadır. Türbenin giriş kapısının sağ 

ve sol tarafında Safvan bin Muattal ile ilgili bilgilerin yazılı olduğu iki tane tabela 

bulmaktadır. Yüksekçe bir tepenin üzerinde bulunan türbenin sağ tarafında geniş bir alana 

yayılmış bir mezarlık bulunmaktadır. 

Safvan bin Muattal sahabeden olup İslâm tarihinde ismi İfk Hâdisesi’ne 

karışmıştır.116 İfk Hâdise’sinde Hz. Aişe ile beraber iftiraya maruz kalan Safvan bin 

Muattal’ın, Nûr Sûresi’nde indirilen âyetlerle suçsuzluğu ortaya çıkmıştır.117 

Safvan bin Muattal Ensardan olup, Medine’nin Kays Kabilesi’ne mensuptur.Künyesi 

Ebu Amr olan Safvan bin Muattal, Beni Müstalık Gazvesi’nden sonra Müslüman olmuş, 

peygamberimizden dört Hadîs rivayet etmiştir. Safvan bin Muattal, peygamberimizin 

vefatından sonra Basra’ya yerleşmiştir.118 Doğum tarihi kesin olarak bilinmeyen Safvan 

bin Muattal, Hz. Ömer döneminde, H.19 yılında Osman bin Ebi’l-As es-Sakafi’nin 

bulunduğu bir ordu ile Adıyaman’ın Samsat İlçesi yakınlarına gelmiş, burada yapılan 

savaşta altmış yaşlarında şehit düşmüş Samsat Kalesi’nin arkasında yüksekçe bir tepe 

üzerine defnedilmiştir.119 Türbesi Mehmet Ali Efendi adlı kişi tarafından inşa edilmiştir.120  

(Resim 48–49) 
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26. ŞEYH MUHAMMED ZAHİRİ (TURUŞ BABA) TÜRBESİ 
 

Şeyh Muhammed Zahiri Türbesi, Adıyaman 40 km. uzaklıkta yer alan Kuyulu 

(Turuş) Köyü Mezarlığında bulunmaktadır. Toplam sahası, 20 dönümdür. Türbe, üç 

odadan oluşmaktadır. Türbenin tavanı ağaç üzeri betondur. 

Türbe, Osmanlı Döneminde zaviye olarak faaliyet göstermiştir. Köyün adının da bu 

zatın isminden geldiği tahmin edilmektedir.121 Günümüzde türbe, her düğün sonrası köy 

halkı tarafından ziyaret edilmektedir. Şeyh Muhammed Zahiri’nin köyde bulunduğu 

yıllarda, köy halkının eğitimi ile çok yakından ilgilendiği anlatılmaktadır.122 (Resim 50-51) 
 

B. ADIYAMAN İLİ VE ÇEVRESİNDEKİ OCAKLAR 
 

1. HACI ABUZER BABA OCAĞI 
 

Adıyaman’da bu ocak “yel ocağı” olarak da bilinir. Şu an ocaklık, Hacı Abuzer 

Baba’nın dördüncü kuşak oğlu Şehabettin Fidancı’ya geçmiş durumdadır. Şehabettin 

Fidancı’nın, Halk arasında yel girmesi olarak adlandırılan romatizmal rahatsızlıklar için 

yaptığı uygulama şöyledir: Yel, yani romatizmal ağrı olan yere bıçağın keskin olan tarafı 

2-3 cm derinlikte batırılır. Bu arada Kur’ân’dan bazı âyetler okunur. Şehabettin Fidancı, 

bize, uygulamayı yaparken, hangi âyetleri okuduğunu söylemedi; neler okuduğunu 

söylediği takdirde ocaklığının tesirini kaybedeceğini ifade etti. Ayrıca halk bu ocağa her 

türlü iç sıkıntısı ve siğil hastalığı için gitmektedir.123 Hastalığı ilerlememiş olan sedef 

hastalarından buraya gelerek, iyileşenler olduğu da bize anlatılanlar arasındadır.124 Siğil ve 

iç sıkıntısı için ocağa gelenler arasında görüştüğümüz kişiler daha önce başka hiçbir tıbbi 

tedavi yöntemine başvurmadıklarını ifade ettiler.125 Ancak sedef hastalığı için durum  

değişmektedir. Ocak olan kişi, sedef hastalığı için gelen kişilerin bir kısmının daha önce 

herhangi bir tıbbi  tedavi  yöntemine başvurmadıkları bir kısmının ise başvurdukları halde 

iyileşme umuduyla alternatif olarak buraya geldiklerini söyledi.  
 

2. KURDEŞEN OCAĞI 
 

Kurdeşen, bir cilt hastalığıdır. Tıptaki ismi ürtiker’dir. Bu hastalık, deride kabarıklık, 

                                                
121 Mehmet Sağır-Ali İlker Tepeköy, a.g.e., s. 86 
122 Mustafa Avcı, 1940 Kuyulu (Turuş) Köyü doğumlu, Çiftçi 
123 Rabia Aslan 
124 Şehabettin Fidancı 
125 Rabia Aslan 
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kaşıntı, kızarıklık ve 30 santimetreye varan değişik boyutlardaki plaklar şeklinde görünür.126 

Adıyaman’da bu hastalığın halk arasında bilinen diğer ismi ‘Mıristan’dır. Adıyaman’da bu 

hastalığın ocağı olan Elif Genç’in gelen hastalara yaptığı uygulama şöyledir:1 Subhaneke, 6 

İhlâs ve 3 Fatiha okuyup, kömür parçası, arpa ve tuz alıp üç defa yara olan bölgelerin 

etrafında çeviriyor. Ancak, hasta olan kişinin sonuç alabilmesi için, Çarşamba veya Cuma 

gününe denk gelecek şekilde art arda üç defa ocak olan kişinin yanına gitmesi gerekiyor.127 

Tedavi amaçlı bu ocağa gelen Songül Arslan adlı kişi bu hastalık için daha önceden hiçbir 

tedavi yoluna gitmeden bu ocağa geldiğini söyledi. Ocak olan kişi de buraya gelen kişilerin 

genelde daha önce hiçbir tedavi yöntemine başvurmadan geldiklerini ifade etti.  
 

3. SARILIK OCAĞI 
 

Bir karaciğer ve safra hastalığı olan sarılık hastalığının yöre de daha çok merak ve 

üzüntüden kaynaklandığına inanılır. Sarılık için ocaklara gidilir. Ocak olan kişi, sarılık 

olan kişinin kulağının arkasına bıçak vurur ve bunu iki defa tekrarlar, sonra akan kanı alıp 

hastanın kaşının üzerine sürer. Hasta o günün akşamına kadar yüzünü ıslatmaz. Bu 

uygulamanın aynı zamanda, Osmanlılardan kalma bir tedavi usulü olduğunu söyleyen 

hastalığın ocağı, Gaffure Kural’ın anlattıklarına göre; yapılan uygulamanın sonuç 

verebilmesi için hastalılık, ileri boyutlara ulaşmadan ocağa gidilmesi gerekiyor. Ayrıca 

ocağa iki defa ard arda Çarşamba veya Cuma gününe denk gelecek şekilde gidilmelidir.128 

Sarılık hastalığına yakalananlardan, iyileşmek için, Hacı Yusuf Türbesi’ni ziyaret 

edenlerin sayısı da çok fazladır.129  
 

4. KARINCALIK OCAĞI 
 

Yörede halk arasında Karıncalık olarak bilinen hastalık ağızda, kulakta veya vücudun 

herhangi bir yerinde çıkan çıban şeklindeki yaralardır. Bu yaraların kokulu bir akıntısı vardır. 

Yine bu hastalığın halk arasında bilinen başka bir ismi de “Hulam”dır. Bu hastalığın ocağı 

olan Hatice Doğan’ın gelen hastalara tedavi için bize anlattığı uygulama şöyledir: Hasta, 

hafta içi herhangi bir gün ocağa gelir, bir tavuk ve bir horoz getirir, bunlar ocak olan evde 

kesilir. Tavuk ve horozun kanı bir ota sürülür. Bu kanlı ot, çeşitli bitkisel otlarla beraber 

yaraya sürülür. Bu arada 1 Fatiha 3 İhlâs okunur. Hastanın kırk gün boyunca et yememesi 

gerekir. Hastalığın iyileşmesi için kesilen tavuk ve horoz ocak olan kişiye bırakılır.130  
 

                                                
126 www.populermedikal.com/urtiker.asp., 25.08.2006 
127 Elif Genç, 1940 Adıyaman doğumlu, Ev hanımı  
128 Gaffure Kural, 1933 Adıyaman doğumlu, Ev hanımı 
129 Fatma Yaşar 
130 Hatice Doğan, 1943 Adıyaman doğumlu, Ev hanımı 
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5. HACI İBRAHİM OCAĞI 
 

Adıyaman’da Hacı İbrahim Ocağı’na, özellikle halk arasında ocak yarası olarak bilinen 

ağız içinde çıkan yaralar için gidilmektedir. Seyyid soyundan gelen Hacı İbrahim Sözen’in 

iki yıl önce vefat etmesi üzerine ocaklık oğlu ve kızına geçmiştir. Kendisi ile görüştüğümüz 

Hacı İbrahim’in kızı Nurgül Sözen’in ocak yarası için gelen hastalara uyguladığı yöntem 

şöyledir: Sözen gelen hastaların ağzındaki yaraya, dedesi Şeyh Şevket’in mezarına ait 

topraktan biraz serpiyor, yine aynı topraktan suya karıştırıp içmesi için hastaya veriyor. 

Yaptığı diğer uygulamada da hafifçe yaraya tükürüyor. Bütün bu işlemlere tabi tutulan 

hastanın bir süre perhiz yapması; bu perhiz süresince de acı, et ve yumurta yememesi 

gerekiyor. Ayrıca bu ocağa korku, çıban ve kısmet açılması için de gelinmektedir.131  
 

C. ADIYAMAN İLİ VE ÇEVRESİNDEKİ MANEVİ HALK İNANÇLARI 
  

          Halk inançları deyimi, toplum tarafından ilahi bir dinin bilinen hükümleri ve 

öğretileri dışında kalan fakat halk arasında yaygın bir şekilde yaşatılan, itibar gören bir 

sonraki nesle aktarılan inanmalardır. Halk arasında yaygın olan toplumsal kabullenmeler, 

benimsemeler, adet-gelenek olarak varlığı sürdüren bir takım folklorik uygulama ve 

pratikler halk inançları şeklinde adlandırılmaktadır.132   

 Halk inançları, hayatın hemen hemen her ünitesinde yer almaktadır. Doğumdan 

ölüme kadar sosyal hayattaki her türlü etkinlikte benimsenen halk inançları vardır.  
   

1. ATEŞLE İLGİLİ İNANÇLAR  

Tarih boyunca olduğu gibi, günümüzde de Anadolu’da ateşle ilgili inançlar halk 

arasında önemini ve yerini korumaktadır.  

Ateşin su ile söndürülmesi doğru değildir; ateşin közlerinin ocaktan çıkartılıp 

kendiliğinden sönmesi beklenmelidir. 

Çocukların ateşle oynaması iyi karşılanmaz; gündüz ateşle oynayan çocuğun gece 

yatağını ıslatacağına inanılır. 

Soğan kabuğunun ateşte yakılması hoş görülmez; kabuğu yakan kişinin 

fakirleşeceğine inanılır. 
 

2. DÜĞÜN VE KINA GECESİ İLE İLGİLİ İNANÇLAR 
 

          Adıyaman ve çevresinde de toplumun en güçlü kurumu olan evliliğin çok özel bir 

                                                
131 Nurgül Sözen, 1965 Adıyaman doğumlu, Ev hanımı 
132 Bekir Şişman, “Anadolu’da Yaşayan Halk İnançlarının Menşei Üzerine Bir Araştırma” Milli Folklar 
Uluslar arası Halk Bilim Dergisi Ankara, 2000, Sayı:12, s.104  
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yeri vardır.  

Kına gecesinde kayınvalide, varsa sağdıcın eşi tarafından gelinin avucuna altın veya 

para koyulur. Bu altın veya para daha sonra damada götürülür, damat da cüzdanına koyar; 

böylece bereket getireceğine inanılır. 

Kına gecesi gelinin eline yakılan kınayı gelin, gittiği evin kilerinde yıkar ve suyunu 

oraya serperse evine bağlı olacağına inanılır. 

Kına gecesi çok çerez yiyen gelinin çok çocuğu olacağına inanılır. 

Çeyizde ilk olarak Kur’ân ve ayna taşınması gerekir. Bunun uğur getireceğine inanılır. 

Yeni gelinin kucağına, oğlan çocuğu doğurması için oğlan çocuğu verilir. 

Gelin ve damadı nazardan koruması için kına gecesi üzerlik otunun dumanı koklatılır. 

Düğün günü geline, oğlan evinin kapısından girerken ekşi nar, cam bardak veya 

yumurta verilir ve duvara vurması istenir. 

Gelinin evine bağlı olması için evinin duvarına çivi çakılır. 

Gelin, oğlan evinin kapısından girerken kayınvalidesinin sözünden çıkmaması için 

kayınvalidesinin kolunun altından geçirtilir. 

Kına gecesi gelinin başında ekmek doğranırsa bolluk olur. 

Gelin, gerdekte konuşursa kıtlık olur 

Gelin, oğlan evininin kapısından girerken başının üstünde tahta kaşık veya küp 

kırılır, bunun yanında başının üstünden şeker de saçılır. 

Gelin evin eşiğinden girerken kayınvalidesin ayağına bakarsa, kayınvalidesin onu 

baş üstünde tutacağı; ayağına bakarsa da onu hesaba almayacağı anlamı çıkarılır. 

Gelininin duvağı kısmetleri açılması için genç kızlara örttürülür.  

Yeni gelinin bir ay boyunca dışarı çıkmaması gerekir. 

Bekâr kişinin nişanlanan çiftin yüzüklerindeki kurdeleden bir parça alması halinde 

kısmetinin açılacağına inanılır. 

Gelin, kayınpederi veya kayınvalidesi tarafından kendisine tarla, bahçe, ev, altın gibi 

herhangi bir şey bağışlanmadan bindiği araçtan inmez. Gelin, araçtan indikten sonra uğur 

getirsin diye ayaklarının dibinde koç veya koyun kesilir. 

Gelinin erkek kardeşi, gelinin beline kuşak bağlar. 
 

 

3. GÜN VE VAKİTLERLE İLGİLİ İNANÇLAR 
 

Adıyaman ve çevresinde gün ve vakitlerle ilgili inançlar geniş bir içeriğe sahiptir. Bazı 

gün ve vakitler uğurlu sayılırken bazı gün ve vakitler de uğursuz sayılmaktadır.  



 

34 

Arefe gecesi dikiş dikilmesi iyi karşılanmaz; dikiş dikilen iğnenin ölmüş yakınlarının 

gözlerine saplandığına inanılır.133 

Gece aynaya bakılmaz, bakıldığında delirileceğine inanılır. 

İkindiden sonra yatılmaz, uykuda ölünürse imansız öteki dünyaya gidileceğine inanılır 

Gece kaynamış su dışarıya atılmaz, suyun cinlerin üzerine gideceğine inanılır; su 

atıldığı takdirde ise yavaşça ve besmeleyle atılması gerekir 

Güneş battıktan sonra çift sürülmesi iyi değildir. 

Çarşamba günü çamaşır yıkanmaz, yedi Çarşambadan bir Çarşamba vardır ki buna 

“Kara Çarşamba” denir. Bu çarşambaya denk gelmesi halinde felaket getireceğine inanılır.134 

Pazartesi ve Perşembe günü bir işe başlamak iyidir. 

Gece dışarı çamaşır serilmez; serilirse ruhların bu çamaşırları giydiğine inanılır. 

Ertesi gün bu çamaşırların tekrar yıkanması gerekir. 

Cuma günü ezan okunduğu sırada dolu makaradan boş makaraya iplik sarılırsa 

dileğin gerçekleşeceğine inanılır. 

Cumartesi günü yorgan kaplanırsa sahibinin ölüsünün o yorganın üstünden 

kalkacağına inanılır. 

Gece sakız çiğneyen kişinin ölmüş kişilerin etini çiğnediğine inanılır. 

Gece ev süpürülmesi fakirlik getirir. 

Ayın on üçünde doğan kişinin şanssız olduğuna inanılır. 

Geceleri kara kazan alıp verilmesi uğursuzluk getirir. 

Akşam karanlığında hiçbir kimseye süt verilmez, verilirse o hayvanın sütten 

kesileceğine inanılır. 

Cuma gecesi ev süpürülmez. Süpürülmesi gerekiyorsa ucu hafif ateşle yakılır sonra 

ev süpürülür. 

Şubat ayında düğün yapılırsa o evliliğin uzun sürmeyeceğine inanılır. 
 

4. HASTALIKLA İLGİLİ İNANÇLAR 

 Tıbbın gelişmediği çağlarda insanlar, hastalıkların tedavisi için çeşitli pratiklere baş 

vurmuşlardır. Günümüzde de tıbbın gelişmesine rağmen insanlar hala eski alışkanlıklarını 

sürdürmekte, hastalıkları “atadan görme” şekliyle tedavi etme veya ettirmeye devam 

etmektedir.  

                                                
133 Bedriye Korkmaz, 1946 Adıyaman doğumlu, Ev hanımı 
134 Bedriye Korkmaz 
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a. Arpacık (İt Dirseği) 
 

Bir göz hastalığıdır. Göz kapağında çıkan sivilcemsi kabartılara denir. Yöre de 

“gelincik” ismiyle de bilinir. Kabartının geçmesi için bir diş soyulmuş sarımsak, kabartıya 

sürülür. Uygulanan başka bir yöntem ise amcasının oğluyla evlenen bir kadının başındaki 

örtünün ucunu veya parmağındaki altın yüzüğü kabarcığın üzerine sürmesidir; bu uygulamayla 

arpacığın iyileşeceğine inanılır.135 
 

b. Diş Ağrısı 
 

Diş ağrısını geçirdiğine inanılan bir takım farklı uygulamalar vardır. Dişi ağrıyan 

kişinin mezar taşını ısırdığında ağrının geçeceğine inanılır. Ayrıca diş ağrısını geçirmek 

için birtakım duaları kâğıtlara yazan hocalara gidilir. Hocanın yazdığı kâğıt su dolu bir 

kaba koyulur ve o su ile ağız çalkalanır.136 Uygulanan diğer bir yöntem ise; diş ağrısı için 

gidilen kişi, bir kâğıt yazıp bunu duvara veya bir tahtaya çivi ile çakar. Bu işlemi yapan, 

kendisi ile görüştüğümüz şahıs, kâğıda Arapça “ya şem’un” yazdığını ve diş ağrısı devam 

ettiği sürece her gün kâğıttaki bir harf üzerine çivi çaktığını söyledi.137 Yine yapılan diğer 

uygulama, yazılan kâğıt ağrıyan diş üzerine koyup bir süre bekletilir; böylece diş ağrısının 

geçeceğine inanılır.  
 

c. Uyuzluk 
 

Uyuzluk hastalığı için Adıyaman halkı, Türmüz Köyü’ndeki türbeyi ziyarete gitmektedir. 

Hasta kişi, türbenin bulunduğu odanın içindeki topraktan vücuduna sürer veya bu toprağı çamur 

haline getirip bununla banyo yapar. Bu işlem, üç Çarşamba tekrarlanırsa uyuz hastalığının 

geçeceğine inanılır.138 Bu yöre toprağının içinde bulunan element veya minerallerden dolayı mı 

cilt hastalığına iyi geldiği ve bunun da zamanla bir halk inancına mı dönüştüğü tam olarak 

bilinmemektedir.  
 

d. Siğil  

Daha çok ellerde ve parmaklarda çıkan sert kabarcıklara denir. Nohut ıslatılır ve 

yeşeren kısmı koparılıp tuvalete atılırsa siğilin geçeceğine inanılır. 
 

e. Temre 
 

Temre, derinin yer yer çatlaması ile ortaya çıkan bir cilt hastalığıdır. Bu çatlaklıklar 

                                                
135 Elif Gündüz, 80 yaş civarı, Pınaryayla Köyü doğumlu, Ev hanımı 
136 Elif Gündüz 
137 Abdurrahman Aslan 
138 Fahriye Rençber 
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daha ellerde ve yüzde görülür. Temre için ocak olan kişi tuz veya kömür parçasını deri de 

çatlak oluşan bölgenin etrafında yedi defa çevirir. Yine yedi tane arpa tanesini aynı 

bölgenin etrafında çevrilir, sonra bu arpa taneleri herhangi bir yere gömülür ve arkaya 

bakılmadan yürünür. Bu arada işlemin yapıldığı bölge hiç ıslatılmaz. Bu uygulamanın 

mutlaka Çarşamba veya Cuma günü öğleden öce yapılması gerekir.139  
 

f. Korku 
 

Korku için bir siyah örtü alınır ve bu örtü korkuyu giderecek kişi tarafından dirsekle 

ölçülür daha sonra “korku korkuyu tut” sözleri bir kaç kez tekrarlanıp, örtü korkan kişinin 

başında çevrilir. Böylece korkunun giderileceğine inanılır.140 

g. İç Sıkıntısı 
 

İç sıkıntısı için yörede belirli türbeler ziyaret edilmektedir. İç sıkıntısı için özellikle Hacı 

Yusuf Türbesi ile Zey Ziyareti olarak da bilinen Şeyh Abdurrahman Erzincani’nin türbesine 

gidilir. Perşembeyi Cuma’ya bağlayan gece bu türbelere gidilip ve buralarda yatılırsa iç 

sıkıntısının geçeceğine inanılır; ancak bunun yedi hafta art arda tekrarlanması gerekir.141  
 

h. Kabakulak 
 

Kabakulak rahatsızlığının iyileşmesi için halk arasında yaygın olan inanış, miras 

kalan bir kazanın dibindeki kara, hastaya sürülür, böylece hastalığın geçeceğine inanılır. 

Yine kabakulak için ocağa gidilir, ocak olan kişi ateşte ısıttığı tahta kaşığı “uzun arkandan 

kısa geliyor” deyip Kabakulak bölgesine bastırır.142 
 

ı. Ay Basması 
 

Küçük çocukların ishal olma hastalığına halk arasında “ay basması” adı verilir. Ayın 

ilk günleri ve son günlerine denk gelecek şekilde akşam güneş batmak üzereyken veya 

sabah güneş doğmak üzereyken, bu işi iyi bilen bir aile büyüğü tarafından ishal olan 

çocuğun ayağının altına, elinin içine, alnına, karnına, çenesine ve yanağına kömür 

karasıyla işaret konur. Devamında çocuğun sağ eliyle sol ayağı; sol eliyle de sağ ayağı 

çaprazlamasına birkaç defa birbirine değdirilir. 

Yine küçük çocuklar ishal olduğunda, çocuğun karın boşluğu her iki taraftan sıkılıp 

                                                
139 Fahriye Rençber 
140 Bedriye Korkmaz 
141 Rukiye Karakütük 
142 Zeliha Bilen, 1956 Adıyaman doğumlu, Ev hanımı 
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bırakılır ve bu işlem birkaç kez tekrarlanır.143 
 

i. Kulak Ağrısı 
 

Kulak ağrısı için, çocuk emziren bir kadın bulunur, onun sütünden birkaç damla bir 

kaşığa alınır. Kaşıktaki sütün içine biraz tuz katılıp, ağrıyan kişinin kulağına damlatılır. Bu 

şekilde kulak ağrısının geçeceğine inanılır  
 

j. Göbek Düşmesi 
 

Uzun süre iştahsızlık, karın ağrısı, mide bulantısının oluştuğu durumlar, halk arasında 

göbek düşmesi olarak adlandırılır. Bu şikâyetleri bulunan kişiler göbeklerinin eski haline 

gelmesi için bir takım işlemler yapan belirli kişilerin yanına giderler. Bu işlem için göbeği 

düşen kişinin aç karınla bulunması gerekir. Göbeği iyileştirmesi için yanına gidilen kişi, 

göbeği parmağı ile yerine getirmeye çalışır. Yapılan diğer işlemler biri de bir dolu su bardağı 

göbeğin üzerinde ters çevrilir ve bir süre beklenilir. Bu şekilde göbek yerine getirilir.144 
 

k. Gece Yanığı 
 

Tıptaki adıyla Zona, halk arasında “gece yanığı” olarak bilinir. Bu hastalıkta derinin 

belirli bölgelerinde grup halinde kızarıklık ve şeffaf su kabarcıklar bulunur. Bu kabarcıklar 

zamanla koyu renkli kan ile dolar.145.  

Bu hastalığın geçmesi için halk arasında yapılan uygulama şöyledir: Kül alınıp suya 

koyulur, bir süre kaynatılır, daha sonra vücudunda gece yanığı olan kişi, bu suyla yıkanır. 

Bu uygulama ile hastalığın geçeceğine inanılır.146  
 

5. KADIN BAŞ BAĞLAMALARI İLE İLGİLİ İNANÇLAR 

Anadolu’nun birçok yerinde olduğu gibi Adıyaman’da da kadın başlıkları bütün 

canlılığını korumaktadır. Yörede farklı baş bağlama şekilleri bulunmaktadır. Bu şekiller 

incelendiğinde geleneksel Adıyaman kültür ve inancından birçok özellik yansıttığı görülür. 

Daha çok kırsal kesimlerde nadiren de şehir merkezlerinde yaşayan kadınlar tarafından 

takılan başlıklar bir kıyafet olma dışında farklı anlamlara da gelmektedir  

Kadın Baş Bağlamaları Ne İfade Ediyor? 

Kadın başına iki dizi altın takarsa, ailesinin ekonomik durumunun iyi olduğu anlamı çıkar. 

Başörtüsüne sümbül denen oyayı yapması ve takması kadının mutlu olduğunu gösterir. 

                                                
143 Bedriye Korkmaz 
144 Zeynep Korkmaz, 1943 Pınar yayla Köyü doğumlu Ev hanımı 
145 http://www.cilthastalıkları Com./Virüs_hastalıkları/vh.asp., 25.08.2006 
146 Fahriye Rençber 
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Pembe sümbüllü oya, kızın nişanlı olduğunu; beyaz sümbül oya ise evli olduğuna işarettir. 

Çocuğu olmayan kadın siyah yas oyası takar. 

Erik çiçeği denilen oyayı kadının takması kocasıyla arasının açık olduğuna işarettir.147 
 

6. KIRKLAMA, DOĞUM VE ÇOCUKLA İLGİLİ İNANÇLAR 

Adıyaman’da halk arasında hamilelikle başlayan, doğum ve kırklama ile devam eden 

bazı inanç ve pratikler yaygındır. Bunun yanında doğmadan önce çocuğun cinsiyeti ve 

sonrasında çocukla ilgili inançlar mevcuttur.  

Kadın hamileyken herhangi bir türbeye giderse, vücudunda leke çıkacağına inanılır 

Hamileyken saç kesilirse doğacak çocuğun öleceğine inanılır. 

Hamile kadının oturacağı minderin altına haberi olmadan bıçak ve makas koyulur, 

bıçak olan tarafa oturursa doğacak çocuğun kız olacağına; makas olan tarafa oturursa 

doğacak çocuğun erkek olacağına inanılır.148 

Hamile kadının karnı yuvarlak olursa, doğacak çocuğun kız olacağına, sivri olursa da 

doğacak çocuğun erkek olacağına inanılır. 

Yeni gelinin kucağına erkek çocuğu verilirse, ilk çocuğu erkek olur. 

Bebek, anne karnında kimin karşısında oynarsa ona benzeyeceğine inanılır. 

Kırklı kadının kuluçkaya yatmış tavukları gördüğü zaman yumurtaların bozulacağına 

inanılır.149 

Erkeğin de üç günlük bir kırkı olduğuna inanılır; erkeğin bu süre inde dışarı 

çıkmaması gerekir.  

Bebek yeni doğduğunda, doğum evinde buğdayla mısır kaynatılır; şeker, kuru üzüm 

ve kaynatılan mısır ve buğday gelenlere ve komşulara dağıtılır. Buna da “Göhmet” denir. 

Bebeğin başının üstüne Kur’ân-ı Kerîm, içine iğne batırılmış soğan; yastığının altına 

da bıçak ya da demir parçası koyulur. Bazı kişiler bacaya karaçalı koyar.150 

Çocuk üç günlük iken tuzlanır. Tuzlama; tuz, bal, çörek otu, karıştırılarak yapılır. Bu 

karışım çocuğun her yanına sürülerek yapılır, bir iki saat geçtikten sonra çocuk banyo 

yaptırılır. Bu işlem yirminci gün tekrar yaptırılır. 

Lohusa kadının mezarının kırk gün açık kaldığına inanılır. 

İki kırklı kadın yan yana gelemez, gelirlerse de birbiriyle iğne değiştirmeleri gerekir, 

                                                
147 Adıyamanlılar Dergisi, İstanbul, 2000, Sayı: 10, s. 27 
148 Gülendam Aslan, 1952 Gaziantep doğumlu. Ev hanımı  
149 Maksude Korkmaz, 1957 Gözebaşı Köyü doğumlu, Ev hanımı 
150 Elif Tekin 
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aksi takdirde kırklarının basacağına inanılır. 

Yeni doğmuş bebeğin kırk gün öncesinden tırnaklarının kesilmesi uğursuzluk kabul edilir. 

Yeni doğmuş bebek, evin içindeyken un ve etin eve girmesi uğursuzluktur, un ve etin 

eve girmesi gerekiyorsa, bebek dışarı çıkarılır, et ve un girdikten sonra tekrar eve 

sokulur.151 

Kırklı çocuğun kapıdan geçirilmesi uğursuzluk getirir. 

Doğum yapan kadının yedi gün dolmadan çocuğunun yanından ayrılması durumunda 

cinlerin o çocuğu götürüp bir başka bir çocukla değiştireceğine inanılır.152 

Boş beşiğin sallanması ve üzerinden atlanması iyi karşılanmaz; eğer atlanılmışsa 

atlayan kişinin beşiğin üzeriden tekrar atlaması istenir. 

Bebeğin ilk dişini gören kişiye bakır tencere hediye edilir. 

Bir bebeğin alt çene dişleri çıkmadan üst çene dişleri çıkarsa uğursuzluk kabul edilir. 

Bebeğin üzerinden atlanılırsa boyunun kısa kalacağına inanılır. 

Küçük çocuğun ayağından öpülürse, erken yürüyeceğine; ensesinden öpülürse, inatçı 

olacağına inanılır. 

Küçük çocuğun kıyafetleri ikindiden sonra güneşe asılmaz. 

Küçük çocuğun uzun süre aralıksız ağlaması başa uğursuzluk getirir. 

Yeni doğmuş bebeğin yüzüne sarılıktan korunması için sarı yazma örtülür. 

Yeni doğum yapmış kadın al basmaması için kırmızı yazma örter. 

Yeni doğum yapmış kadının göğsüne toplu iğne takması uğur getirir. 

Emziren kadın bir şey görür de onu yemek isteyip de yiyemezse göğsünde yara 

çıkacağına inanılır. 

Konuşamayan çocuğun üç Cuma ağzında cami anahtarı çevrilirse çocuğun 

konuşacağına inanılır.153 

Çocuk ilk konuşmaya başladığında kimin ismini söylerse onun günahlarının 

döküleceğine inanılır.154 

Çocuğu olmayan kimsenin çocuk elbisesini Kâbe’ye göndermesi veya kendi götürüp 

Kâbe’nin örtüsüne sürmesi halinde çocuğunun olacağına inanılır.155 

Sakat birini gören hamile bayan, çocuğunun da öyle olmaması için karnını çimdikler.  

                                                
151 Fahriye Rençber 
152 Maksude Doğan, 1974 Adıyaman doğumlu, Ev hanımı 
153 Gülendam Aslan, 1952 Gaziantep doğumlu, Ev hanımı 
154 Halise Arslan, 1970 Adıyaman doğumlu, Ev hanımı 
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Adetli bir bayanın yeni doğmuş bebeğin yüzüne bakması iyi değildir. 

Kırkı çıkmadan bir çocuğun tırnakları kesilirse, o çocuğun hırsız ve arsız olacağına inanılır. 

Hamile bayan, kimin resmine bakarsa çocuğu ona benzer. 

Bebeklere, nazar değmemesi için bebeğin başında tuz gezdirilir ve ateşe atılır. 

Yeni doğan bebeğin sırtına jilet vurulur böylece bebeğin pis kanının aktığına inanılır.156 

Bebeğin dişi ağrıdığı zaman, boynuna soğan asılırsa ağrının geçeceğine inanılır. 

Yeni doğan bebeği sarılıktan korumak için başucuna sarımsak, kuru üzüm koyulur. 

Çok ağlayan çocuğun susması için üç Cuma camiye götürülüp terlikle vurulması 

gerekir.157 

7. NAZARLA İLGİLİ İNANÇLAR 
 

Halk arasında “göze gelme, göz değmesi” olarak da adlandırılan zararlı bir kuvveti 

olduğuna inanılan nazar, Anadolu’nun bütün  bölgelerinde görüldüğü gibi Adıyaman ve 

çevresinde de  yaygın olarak görülmektedir. Halk, nazarın zararlı kuvvetine karşı bir takım 

pratiklerle kendini korumaya çalışmaktadır.  

Yörede nazar değen kişi için kurşun döktürülür. 

Nazar ettiğine inanılan kişinin bastığı topraktan bir avuç alınarak, nazar edilen 

kişinin üzerine serpilir. 

Yeni yapılan binaları nazardan korumak için özellikle üzerlik otundan yapılmış 

nazarlık veya ekmek, kuru soğan, iğde dalı, hayvan kafası da asılabilir. 

Yeni yapılan binanın temeli atılırken üzerlik tohumu tuzla karıştırılarak ateşe atılır. 

Yeni doğmuş bebekler, nazar değecek korkusuyla mavi ve yeşil gözlü kadınlardan 

uzak tutulur. 

Küçük çocuklara nazar değmesini engellemek amacıyla kalabalık içine götürülürken 

kömür karasıyla alnına iz çıkarılır.158 

Nazarı engellemek için soğan kabuğunun içine tuz koyularak, nazar değen kişinin 

üzerinde üç defa çevrilip “gözü değenin gözü çıksın”, denilerek ateşe atılır.159 

Nazara karşı korunmak için cebe sarımsak koyulur. 

Arabaların üzerine göz resmi yapıldığında nazardan korunulacağına inanılır. 

Nazar değmesini engellemek için güzel bostan ve bahçelere ölen bir atın veya eşeğin 

                                                                                                                                              
155 Leyla Çelik, 1940 Adıyaman doğumlu, Ev hanımı 
156 Maksude Korkmaz 
157 Hülya Yapıcı, 1973 Adıyaman doğumlu, Ev hanımı 
158 Leyla Çelik, 1940 Adıyaman doğumlu, ev hanımı  
159 Bedriye Korkmaz 
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kafatası asılır. 
 

8. ÖLÜM VE CENAZE İLE İLGİLİ İNANÇLAR 

İnsan hayatının son safhasını oluşturan ölüm, halk inançları itibariyle önemli bir yer 

teşkil etmektedir. Adıyaman yöresinde, halk arasında ölümü haber veren, ölüm esnasına, 

ölünün gömülmesi ve sonrasına dair  inanç ve uygulamalar yaygındır.  

Cenaze evinden hemen sonra hasta ziyaretine gidilmez. 

Cenaze çıkan evde ölünün ruhunu teslim ettiği yere taş veya demir koyulur; böyle 

yapılmasının sebebi ise yakın bir zamana kadar aynı evden bir cenaze daha çıkmasını 

engellemektir.160 

Cenaze çıkan evin belli bir süre süpürülmemesi gerektiğine inanılır. 

Kabire götürülürken bir cenazenin, tabutun içinde sağa sola sallanması yakında yeni 

bir cenazenin olacağına işarettir. 

Cenaze evine getirilen yemeğin yenildikten sonra bir parçasının hayvan yemine 

karıştırılması gerekir; karıştırılmadığı takdirde cenaze çıkan evden yakın aralıklarla cenaze 

çıkacağına inanılır. 

Ölen kişinin ilk gece ruhunun bir kuş şeklinde gelip evin damına konup, kendisi için 

hayır yapılıp yapılmadığını izlediğine inanılır.161 

Cenaze götürüldükten sonra ayakkabıları dışarı koyulur. 

Ölen kişinin üzerine sabaha kadar bıçak koyulur.  

Rüyada diş çektirmek ölüme işarettir. Bu ön diş olursa bu yakın birilerinin öleceğine, 

arka diş olursa uzak birinin öleceğine işarettir.162   

Cenazenin üçüncü günü ölen kişinin mezarı ziyaret edilir; mezardan bir avuç toprak 

alınarak ölüme en çok üzülen kişilerin sırtına dökülür; böylece o kişilerin üzüntüsünün 

azalacağına inanılır.163 

Ölen kişinin kıyafetleri yıkanıp dışarı koyulur; böylece ölen kişinin ruhunun içeri 

girmesinin engellenileceği düşünülür.164 

Cenaze sahipleri, taziye süresince tıraş olmaz, saçlarını taramaz, elbiselerini 

değiştirmez; bu yasın göstergesidir, yas kırk gün sürer. Kırk günden sonra cenaze sahiplerine 

yakın olan kişiler, cenaze sahiplerini ya berbere götürür ya da berberi eve getirterek tıraş 

                                                
160 Maksude Korkmaz 
161 Bedriye Korkmaz 
162 Maksude Korkmaz 
163 Abidin Yalın, 1960 Adıyaman doğumlu, Esnaf 
164 Rabia Aslan 
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ettirir.165  

Ceviz ağacı diken kişi, ektiği ağacın meyvesinden yerse öleceğine inanılır.166 

9. TABİAT OLAYLARI İLE İLGİLİ İNANÇLAR 

Bölgede tabiatta meydana gelen bir takım olaylar işaret olarak kabul edilmekte, bu 

tabiat olayları meydana gelirken bazı pratikler uygulanmaktadır.  

Ayın etrafı çember tutuğu vakit yağmur yağacağına inanılır. 

Şiddetli dolu veya yağmur yağdığı zaman, evin dışına bir metal veya demir 

atıldığında, dolu ve yağmurun duracağına inanılır.167 

Dolunun durması için yapılan başka bir pratik ise evin ilk çocuğunun doludan bir 

tane yemesidir.168 

Bir ipe kırk düğüm atılıp, kırk kel insanın ismi sayıldığı takdirde dolunun duracağına 

inanılır.169 

Dolu yağarken, bir dolunun ikiye kesilmesi durumunda dolunun duracağına inanılır. 

Cemreler düştüğü zaman, evin damına kaşık atılarak dilekte bulunulursa dileğin 

kabul edileceğine inanılır.170 

Cemre düştüğünde bir taş alınıp herhangi bir yere bırakılır ve o taşın altına böcek 

gelip gizlenirse istenilen dileğin kabul olacağına inanılır.171 

Yağmur yağarken kapının eşiğinde oturulmaz. 

Ay ve güneş tutulduğunda teneke çalınır. 

Kurbağaların uzun bağırmaları, yağmur yağacağına işarettir. 

Yağmur suyunda ıslatıldığında saçların çabuk uzayacağına inanılır. 

Karıncalar, toprak üzerine çok fazla çıkarlarsa yağmur yağacağına inanılır.  

Halk arasında Ay basması denen hastalığa yakalanan çocukların çamaşırları gece 

dışarıda asılmaz; kötü ruhların çamaşırlara gireceğine inanılır.172 

10. UĞUR VE UĞURSUZLUKLA İLGİLİ İNANÇLAR 

Uğur ve uğursuzlukla ilgili inançlar il  çevresinde çok geniş bir alana yayılmış 

durumdadır.  

                                                
165 Ahmet Akil Yağınlı, a.g.e. s. 21 
166 Rabia Aslan 
167 Bedriye Korkmaz 
168 Bedriye Korkmaz 
169 Fahriye Rençber 
170 Fatma Yaşar 
171 Elif Gündüz 
172 Bedriye Korkmaz 
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Ölmüş birinin giysilerini giymek uğursuzluktur. 

Erkek çocuğunun saçını ilk kez amcası kesmesi uğur getirir. 

Aynı anda üç mum yakmak uğursuzluktur. 

Pazarda, pazarcıdan ilk alışveriş yapan kişinin aldığı malın parasını, pazarcının 

tezgâhına atması uğur getirir.173 

On üç rakamı uğursuz sayılır. Doğumu ayın on üçüne denk gelenlerin şanssız 

olduğuna inanılır. 

Baykuşun evin önünde veya damında ötmesinin, o evin bireylerinden birinin 

öleceğine işaret olduğuna inanıldığı için uğursuz sayılır.174 

İlk pişirilen gözlemeyi yemek, uğursuz kabul edilir; bu ilk gözlemeyi yiyen kişinin 

kocasının öleceğine inanılır.175 

Ayakkabının ters dönmesi uğursuzluktur, hemen düzeltilmesi gerekir; yoksa ayakkabının 

ters tarafında şeytanın namaz kıldığına inanılır.176 

Ziyarete gidilen evde tırnak kesilmez; kesilirse ev sahibiyle aranın bozulacağına inanılır. 

Gece yatarken çıkarılan çoraplar yastığın altına koyulmaz, koyulursa korkunç 

rüyaların görüleceğine inanılır. 

Gereksiz yere makas açılıp kapanmaz; kavga çıkacağına inanılır. 

Elden ele sabun ve bıçak verilmesi uğursuzluk getirir. 

Bir kişinin bir gün içinde ayağı üç defa sendelerse o kişin öleceğine inanılır. 

Kapının eşiğinde oturulmaz, cin çarpacağına inanılır. 

Elbisenin söküğünü veya düğmesinin kişinin üzerinde dikilmesi uğursuz kabul edilir. 

Üzerinde elbise dikilen kişinin iftiraya uğrayacağına inanılır. 

Misafirler, gittikleri evde sofra kalkmadan giderlerse misafir gittikleri evin kızının 

evde kalacağını inanılır. 

Yeni alınan eve aynayla girmek uğur getirir. 

Rüyada kötü bir şey görülmüşse o rüyanın gerçekleşmemesi için evin damına soğan 

atılır veya bir fakire sadaka verilir.177 

Örümcek ağının bozulması uğursuzluk getirir. 

İki kedinin kavga etmesi iyi karşılanmaz; bu kavganın bela getireceğine inanılır. 

                                                
173 Gülcan Erdoğan, 1960 Gaziantep doğumlu, Ev hanımı  
174 Elif Gündüz 
175 Bedriye Korkmaz 
176 Hülya Yapıcı, 1973 Adıyaman doğumlu, Ev hanımı  
177 Maksude Korkmaz 
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Bir kişi hapşırdığı zaman elindeki işi bırakmaması uğursuzluk getirir. 

Aynanın kırılması uğursuzluk getirir. 

Sobanın üzerinde suyun boş yere kaynaması uğursuzluk getirir. 

Parmakları, birbirine geçirmek rızkı daraltır. 

Sınava girecek kişinin pirinç ve şeker yemesi şans getirir. 

Yumurta kabuğunu, yakmak uğursuzluk getirir. 

İlk çocuğun erkek olması, doğduğu eve bereket getirir. 

Kıyafetler, ters bir şekilde çıkartılıp bir tarafa atılırsa içine şeytan gireceğine inanılır. 

Tencerenin dibindeki yemeği yiyen bekâr kişilerin düğününde yağmur veya kar 

yağacağına inanılır.178 

Bir kişiyi süpürge ile dövmek uğursuzluktur; süpürge ile dövülen kişinin rızkının 

kesileceğine inanılır. 

İki bayram arası nikâh yapılmaz. 

Yerde iğne bulmak, uğur getirir. 

Köpeğin uzun süre havlaması uğursuzluktur, Azrail’i çağırdığına inanılır  

Rüyada diş görmek, bir yakının ölümüne işarettir 

Parmakları birbirine geçirmek, kişinin kısmetini kapatır. 

Leylek hava da görüldüğünde, baca temizlenirse bütün sıkıntılardan kurtulacağına inanılır. 
 

11. YOLCULUK VE MİSAFİRLİKLE İLGİLİ İNANÇLAR 
 

Adıyaman ve çevresinde yolculuğa çıkılmaması gerektiğine inanılan günlerle ilgili, 

yolculuğa çıkacak kişinin arkasından yapılması gereken pratiklerle ilgili inançlar oldukça 

yaygındır. Yine misafirlikle ilgili olarak  özellikle misafirin geleceğine dair işaret kabul 

edilen bir çok inanç vardır. 

Sevilmeyen biri yola giderse, arkasından taş atılır ki bir daha gelmesin.179 

Yolculuğa çıkan kişinin arkasından su dökülür; böylece çabuk döneceğine inanılır. 

Bir kişi ayakkabısını çıkarırken, ayakkabı üst üste binerse o kişinin yola gideceğine inanılır. 

Cuma günü yola çıkmak iyi karşılanmaz 

Askere veya gurbete giden kişinin ağzına, biraz ekmek çalınır ve bu ekmeğin kalanı, 

giden kişi dönene kadar saklanır.180  

                                                
178 Fatma Yalçın, 1975 Adıyaman doğumlu, Ev hanımı 
179 Zeynep Korkmaz 
180 Bedriye Korkmaz 
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Küçük çocuk evi süpürürse misafir geleceğine inanılır. 

Hamur veya çiğköfte yoğrulurken, yoğrulan köfteden bir parça, yoğrulan kabın 

dışına sıçrarsa misafir geleceğine inanılır. 

Bardağa dökülen çayın yüzeyinde kalan kuru çay adedince misafir geleceğine inanılır. 

Eli çok terleyen kişi, ilk kez misafirliğe gittiği evde, evin halısının altına el sürerse 

elinin terlemesinin geçeceğine inanılır.181 

Eve gelen misafirin erken kalkması için ayakkabısına tuz dökülür. 

Yüze uzun bir saç teli düşerse, uzaktan misafir geleceğine inanılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
181 Elif Tekin 
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II. BÖLÜM 

ADIYAMAN İLİ VE ÇEVRESİNDEKİ MANEVİ HALK İNANÇLARININ 

DİNLER TARİHİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

1. TÜRBELER İLE İLGİLİ İNANÇLAR 
 

Anadolu halkının yaşattığı önemli dini fenomenlerden birisi de türbe ve mezar 

ziyaretidir. Adıyaman halkının da sahip olduğu en yaygın dini sosyal olgulardan birisi 

ziyaret olgusu olup; bu olguya il coğrafyasının birçok noktasında rastlanmaktadır. 

Adıyaman İli’nde tespit ettiğimiz mezar ve türbeler, yapı olarak farklılık arz 

etmektedir. Bir kısım mezarların üzerinde herhangi bir yapı bulunmayıp etrafı sadece 

taşlarla çevrili iken; bir kısmının üzerinde ise yapılar mevcuttur. Yapılı haldeki türbelerin 

çoğu kubbeli olmakla beraber  kubbesiz olanlarına  da rastlanmaktadır. Türbeler mimari bir 

özelliğe sahip olmayıp, çevrenin koşullarına göre inşa edilmiştir. Bir yapı halinde bulunan 

yerlerin bir kısmında sadece bir mezar bulunurken, bir kısmında iki veya daha fazla mezar 

bulunmaktadır. Tespit ettiğimiz ve halk tarafından kutsal kabul edilen mezar ve türbeler de 

yattığına inanılan şahısların hemen hepsi erkektir. 

Adıyaman İli ve çevresindeki türbe ve mezarlarda yatan kişiler hakkında, 

kaynaklarda yeterince bilgi bulunmayıp, mevcut bilgilerin çoğunu halk arasında anlatılan 

menkıbeler teşkil etmektedir. 

Bu çalışma esnasında dikkat çeken bir unsur ise Alevî ve Sünnîlerce, türbeleri ziyaret 

olgusunun algılanışı, buralara yöneliş sebepleri, beklentiler; ziyaret zamanı, burada 

uygulanan pratikler ve hatta anlatılan menkıbeler arasındaki benzerliktir. 

Burada ele aldığımız şahsiyetlerin türbesinin bulunduğu yerlerin birçoğu, halk 

arasında ziyaret kavramı ile ifade edilmektedir. Ziyaret kelimesi, birini veya bir yeri 

görmeye gitmek anlamına gelirken burada ele aldığımız ziyaret fenomeni olağan kabir 

ziyaretlerinden farklıdır. Zira burada söz konusu ziyaretler; kendilerine veli, evliya, eren, 

ermiş sofu, şeyh, dede, baba, şehit gibi türlü isim ve sıfatlar verilerek manevi güç ve 

meziyetlerine inanılan kişilerin yattıkları kabul edilen yerlere, belli hacet, dilek ve 

isteklerle yapılan ziyaret ve bu alanda oluşmuş bulunan inanç ve uygulamalardır.182 

Halk bu türbeleri veya ziyaret olarak anılan yerleri bizzat kutsalla özdeşleştirmekte, 

kutsalın yer aldığı yerler olarak düşünmekte ve buraları ziyareti dindarlığın bir boyutu 

                                                
182 Ünver Günay-Harun Güngör-A.Vahap Taştan-Huzeyfe Sayım, Ziyaret Fenomeni Üzerine Bir Din Bilimi 

Araştırması-Kayseri Örneği-, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri, 2001, s. 67 
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olarak görmektedir.183 Bu türbe veya ziyaret olarak anılan yerlere halkın geliş sebepleri 

farklılık arz etmektedir. Hiç bir beklentisi olmadan gelenler olduğu gibi genellikle halk, bir 

takım beklenti, istek ve ihtiyaç için burada yatan kişilerin kutsallıklarından yararlanmak 

istemektedir. Fenomenolojik bir dille ifade etmek gerekirse, kutsal olan bir takım ritüel 

usullerle temasa geçilmesi halinde faydasının dokunulacağına inanılmaktadır.184 Halkın, 

kutsal güçle mücehhez olduğuna inandığı bu yerlerle teması da rastgele olmamakta, bir 

takım usul adap ve menseklerle gerçekleşmektedir. Bunlara uyulmadığı takdirde oradan bir 

yarar elde etme yerine, çeşitli belalara ve musibetlere duçar kalınacağına inanılmaktadır.185 

Türbeleri ziyaret esnasında sergilenen ve dikkat çekici pratiklerden biri de türbe 

alanına ait olan taşların – Öksüz İbrahim Baba Türbesi örneğinde olduğu gibi- hastanın baş 

tarafına koyulması veya duvara yapıştırılmaya çalışılmasıdır. Bu uygulamanın arkasında 

Türk din tarihinde önemli yer tutan taş kültünün etkisini görmek mümkündür.186  

Taşlar sadece Türklerde değil çok eski devirlerden beri pek çok ulus tarafından da bir 

kült haline getirilmiş ve dini pratiklerde önemli fonksiyonlar üstlenmiştir.187  

Türk Mitolojisi’nin de yaygın inanca göre büyük Türk Tanrısı, ilk Türk hakanına 

“yada”   adı verilen, istenildiğinde kendisiyle yağmur, kar, fırtına ve dolu yağdırabilen 

taştan bahsedilmiştir.188 

Horasan’da, Türkistan’da, Kırgızlar’da, Azerilerde, “Türk Kazaklarda” ve 

“Oğuzlarda”  çocuğu olmayan kadınlarda veya çocuk, hastalıkların tedavilerinde taşlardan 

faydalanma inancı oldukça yaygındır.189 

Türbe ziyareti esnasında taş ile ilgili pratiklerin sayı ile yapılmasına gelince, dinlerde ve halk 

inançlarında kutsal tanınan, sihir etkisi olduğuna inanılan sayılar mevcuttur. Türkiye’de özellikle 

3,7,40 sayısıyla yapılan hareketler fazladır. Bunun altında yatan ise bu sayıların sihri etkisi 

olduğuna duyulan inançtır.190 

Genel olarak baktığımızda evliya, baba, şeyh olarak anılan kişilerin türbelerini 

ziyaret ve bu esnada yapılan pratiklerin şekillenmesinde geleneksel Türk İnancındaki       

                                                
183 Mehmet Aydın-Galip Atasağun-Ahmet Aras-Nermin Öztürk-Sami Baybal, Konya Merkezdeki Manevi 

Halk İnançlarının Dinler Tarihi ve Din Fenomenolojisi Açısından Değerlendirilmesi, Damla Ofset, 
Konya, 2006, s. 114 

184 Ünver Günay-vd., a.g.e., s. 67 
185 Galip Atasağun, Mevlana ve Türbesi-Ziyaret Fenomeni Açısından Bir Değerlendirme-, Sebat Ofset 

Matbaacılık, Konya, 2004, s. 117  
186 İskender Oymak, “Akçadağ ve Çevresinde Kutsal Mekan Anlayışı” Fırat Üniv. İlahiyat Fak. Dergisi, s.446 
187 Hikmet Tanyu, “Türklerde Taşla İlgili İnançlar” Ankara Basımevi, Ankara, 1968, s. 90  
188 Abdülkadir İnan, a.g.e,. s. 27 
189 Hikmet Tanyu, a.g.e., s.82  
190 Hikmet Tanyu, a.g.e., s.174 
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“Atalar Kültü” önemli bir yer teşkil etmektedir. Eski Türk toplumlar arasında en eski ve en 

yaygın kabul edilen inanç unsurlarından atalar kültü, ölmüş büyükleri ta’zim, atalara saygı, 

kurban sunma şeklinde kendini göstermekteydi. Her yıl, Hunlar Mayıs ayının ortalarında 

atalarına kurban sunarlardı. Yine Hunlar gibi Tabgaçlar ve Göktürkler de kutsal mağaralar 

önünde atalarının ruhuna kurban sunarlardı.191 Ata ruhuna sunulan kurbanlar, onlara ta’zim 

ve saygı amacı taşımakla beraber, ata ruhunun, tekrar geri dönmesi ve yaşayanlara zarar 

vermesine engel olmak, onun gönlünü alıp teveccühünü kazanmak düşüncesiyle 

bağlantılıdır.192 

Mezar ve türbe ziyaretinin temel felsefesinde Atalar Kültünün manevî mirası bulunsa 

da fenomenin sadece bununla izah edilmesi eksiklik olabilir. Bu fenomen, tamamen dini 

kökenli bir zenginliğe sahiptir. Ancak fenomenin kültürel, psiko-sosyal ve tarihi boyutunun 

da unutulmaması gerekir. Türklerin İslâmiyet’i kabullerinden sonra ata mezarlarına olan 

bağlılıklarının İslâmî motifle zenginleştiğini görmekteyiz. İslâm öncesi dönemde, atalara 

ve onların mezarlarında olduğuna inanılan ruhlarına gösterilen bağlılık veya yöneltilen 

istekler, İslâm döneminde Allah’ın güç ve kudreti ile yakınlık içinde olduğu kabul edilen 

ve türbe sakinleri olarak düşünülen evliya mezarlarına yöneltilmiştir.193 Günümüzde de 

halk, bu türbeleri daha çok bir takım isteklerin gerçekleşmesi için ziyaret edilmesi gereken 

yerler olarak düşünmektedir. Bu düşünce, İslâm dininin özüne ve tevhid inancına tamamen 

ters düşmektedir. Çünkü İslâm dinine göre, sadece kendisinden yardım istenecek olan 

Allah’tır.194 Bununla beraber İslâm türbe ziyaretlerini yasaklamamış bizzat tavsiye 

etmiştir; İslâm’ın yasakladığı, Allah dışında herhangi bir şeyden yardım dilemek, isteklerin 

gerçekleşmesi amacıyla buraları ziyaret etmek, buralarda yatan kişilere adaklar adamaktır.  
 

2. OCAKLARLA İLGİLİ İNANÇLAR 
 

Adıyaman ve çevresinde halk, bir takım hastalıklara şifa bulmak için “ocak” olarak 

tanımlanan kişilere veya mekânlara müracaat etmektedir. Ocak olan kişiler, kendilerine 

başvuran halka birtakım tedavi yöntemleri uygulamaktadır. Ocaklık, herhangi özel bir 

çalışma ile elde edilmeyip, nesilden nesile el verme usulü ile devam etmektedir. Her 

hastalığın ocağı, farklı olmaktadır. Halk, bazen hiçbir tıbbi tedavi yoluna gitmeden doğrudan 

ocaklara gitmekte; bir bakıma ocak olan kişileri, halk hekimi olarak görmektedir. 

                                                
191 İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 1984, s. 291  
192 Mehmet Aydın-vd., a.g.e., s. 116; İbrahim Kafesoğlu, a.g.e., s. 291-292 
193 Mehmet Aydın-vd.,a.g.e., s. 127 
194 Fatiha, 1/3 
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Bugün “ocak” olarak kabul edilen mekânların, Orta Asya Türk geleneğindeki Şaman 

evleri ile aynı işlevi gördüğü düşünülebilir. Çünkü halk Şaman evlerine saygı ve şifa 

beklentisi için gitmekteydi. Türk halkının İslâmiyeti kabulü bin yılı aşkın bir süreye 

dayanmasına rağmen, Türk halkı Orta Asya’daki birtakım inanç ve adetleri günümüzde 

hala yaşatmaya devam etmektedir. Bugün de halktan birçok kişi dertlerine çare bulmak 

amacıyla ocaklara gitmekte, böylece psikolojik bir rahatlama içine girmektedir.195 

 

3. ATEŞ İLE İLGİLİ İNANÇLAR 
 

Adıyaman ve çevresinde ateşle ilgili dikkat çeken uygulamalar vardır. Ateşe su 

dökülmemesi, ateşle oynanmaması, ateşten gelen seslere bir takım anlamlar yüklenmesi; 

Türklerin eskiden beri ateşe saygı göstermesi ve ateşte kutsal bir ruhun var olduğuna dair 

inancın uzantısının günümüzde de devam ettiğinin göstergesidir. 

Türkler tarihin ilk zamanlarından beri ateşe saygı göstermiş, ateşin kötülükleri 

giderici, iyileştirici, temizleyici olduğu ve canlılara şifa, sağlık, güç, kuvvet ve bereket, 

onur kazandıran yönüne dair inançlarının yanı sıra ateşin ürküten, tahrip eden, 

cezalandırıcı bir kuvvete sahip oluşu da Türklerin onu tazim etmesine ve onda insan üstü 

yüksek bir mahiyet görmesine  yol açmıştır.196 Altay ve Sibirya Türklerinde ateşe kurban 

sunulması, yeni evlilerin ateşe merasimle yağ dökmeleri, yiyecek ve içecekten ateş ruhuna 

da bir pay ayırmaları adetti.197 Yine Altay Türklerinde ateşi su ile söndürmek, ateş ile 

oynamak, ateşe tükürmek yasaktı.198 Ateşin temizleyici gücünden yararlanmak, kötü 

ruhları kovmak için VI. y.y.da Batı Göktürkler, ülkelerine gelen yabancı elçileri ateş 

arasından geçirirler, elçilerin beraberinde getirmeleri muhtemel kötü ruhları engellemek 

isterlerdi. Yine Türkler ateşi kehanet aracı olarak görmüş, ateşten çıkan sesler ve 

renklerden farklı anlamlar çıkarmışlardır.199 

Adıyaman ve çevresinde ateşle ilgili inançlara baktığımız da; ateşten çıtırdama 

sesleri geldiğinde ateş sahibinin gıybetinin yapıldığı, ateşin içinden kıvılcımlar 

                                                
195 Mehmet Aydın-vd., a.g.e., s. 71–73. 
196Hikmet Tanyu, “Türkler’de Ateşle İlgili İnançlar” I. Uluslar arası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, DSİ 

Basım ve Foto-Film İşletme Müdürlüğü Ankara, 1976,  Cilt: IV s. 286; Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün 
Şamanizm, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1972, s. 168;  

197 Ünver Günay-Harun Güngör, Türklerin Dini Tarihi, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2003, s. 177 
198 Abdülkadir İnan, a.g.e., s. 159; Günay Tümer-Abdurrahman Küçük, Dinler Tarihi, Ocak Yayınları, Ankara, 

2002, s. 87; Mehmet Aydın, “Mut Bölgesinde Yaşayan Halk İnançlarının Dinler Tarihi Açısından Tahlili”, 
IV. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri, Ankara, 1992, Cilt: IV, s. 39 

199 Abdülkadir İnan, a.g.e., s. 68; Ekrem Sarıkçıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi, Kardelen 
Kitabevi, Isparta, 1999, s. 94 
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sıçradığında ise birinin yoldan geleceği inancı, Türklerin ateşle ilgili olarak, gelecekten 

haber verdiğine dair inancın, bölgede devam ettiğini göstermektedir. Çocuklara, ateşle 

oynanması halinde gece altlarını ıslatacakları söylenerek, çocukların ateşle oynamasına 

engel olunmaya çalışılması da; köken olarak eski Türklerde ateşin kutsal sayılmasından 

ötürü ateşle oynamanın yasak olması inancına dayanmaktadır. Yine hıdrellezde ateş yakılıp 

üzerinden atlanması, ateşin kutsallığının ve kötü ruhlardan temizleyici gücünün bulunduğu 

inancının bir uzantısı olabilir. 
 

4. KINA GECESİ VE DÜĞÜN İLE İLGİLİ İNANÇLAR 
 

Kına gecesi ve düğün ile ilgili uygulamalar, Adıyaman ve çevresinde bütün canlılığı 

ile yaşatılan folklorik inançlardır. Düğün öncesi gelin olacak kızın evinde “kına gecesi” 

düzenlenir. Düğün günü ise gelin kız evden ayrılmadan önce, büyük olan erkek kardeşi 

tarafından beline kemer bağlanır. Kemer, halk inançlarında sanıldığı gibi sıradan bir bel 

bağı veya giyim-kuşamın bir parçası değildir. Kemer doğumdan ölüme kadar, namusun, 

iffetin simgesidir.200 Bu aynı zamanda gelin kızın baba evinden çıkana kadar, namustan 

sorumlu erkek kardeş, sonradan ise eşi olduğu anlamındadır. 

Uğur ve bereket getirmesi için düğünlerde gelin ve damadın üzerinden şeker, 

buğday, arpa ve para atılması, İslâm öncesi Türklerdeki saçı kültünün bir bakıma 

günümüzde devamı niteliğindedir.201  

Gelinler, yeni evlerinde gelinlik yaparlar. Gelinlik bazen bir ömür sürer. Bu 

uygulamada gelin, başta kayınpederi, kayınvalidesi olmak üzere aile büyükleri ve 

kayınlarının yanında konuşmaz. Ancak; geline hediye vermek suretiyle konuşmasına izin 

verilir. Bu, konuşmama uygulamasının sona erdirilmesine “dil açma” denir. 
 

5. NAZARLA İLGİLİ İNANÇLAR 
 

Nazar; aşırı kıskançlık, sevgi ve çekememezlik gibi duyguların yarattığı enerjinin 

göz aracılığıyla canlıları etkilemesidir; ayrıca nazar zarar verici, çarpıcı ve öldürücü güç 

anlamındadır.202 Nazar, Anadolu'nun bütün bölgelerinde yaygın olarak görülen bir inançtır. 

Halk arasında bazı kişilerin sebebi bilinmeyen olağan üstü ölçüde nazar güçlerinin 

                                                
200 Yaşar Kalafat, “Anadolu ve İran’da Karşılaştırmalı Halk İnançları”, http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/56.php., 

19.02.2006 
201 Ahmet Gökbel, “Türk Halk İnançlarında Din ve Din Anlayışı (Kurban Kültü Örneği)”, Dinler Tarihi 

Araştırmaları II, Ankara, 2000, s. 196 
202 Şevkiye Kazan, “Klasik Türk Şiirinde Nazar: Göz Değmesi”, Milli Folklor Uluslararası Halk Bilim Dergisi, 

Ankara, 2005, Sayı: 68, s. 167  
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olduğuna inanılır. Yine halk arasında yaygın olan inanca göre, herkesin nazarı isabet 

etmediği gibi daha çok göz rengi gök mavisi olan kişilerin nazarının değdiğine inanılır.203  

Nazarın sadece insanlara değil aynı zamanda hayvan, mal, mülk ve birçok eşyaya 

değdiğine de inanılır. Bir hayvanın ölmesi, aile saadetinin bozulması, bir insanın 

rahatsızlanması durumunda dahi nazardan söz edilir. Kişinin esnemesi, başının ağrıması, 

gözlerin yaşarması halsizlik hissetmesi nazarın isabetine işaret olarak görülür. 

Çok eskiden beri nazarın zararlı kuvvetine karşı konulmaya onun çarpıcı ve öldürücü 

olduğuna inanılan güçten korunulmaya çalışılmıştır.  

Nazardan korunmaya karşı yapılan pratiklerin başında kurşun dökme işlemi 

gelmektedir. Kurşun dökme işini yapacak belli başlı kişiler vardır. Bunlar genellikle ocak 

ailelere mensup kişilerden olmaktadır.  

Anadolu'da oldukça yaygın olan kurşun dökme işlemi aslında çok komplike bir 

olaydır. Kök itibariyle belki de sihirle ile ilişkisi olan bu işlemin içine zamanın dini 

unsurları da karışmışa benzemektedir.204  

Kurşun dökme âdeti "Şamanizm" geleneklerindendir. Şamanistler buna "kut kuyma" 

der ki, "kut dökme" de denmektedir. Kötü ruhlardan birinin çaldığı kutu, yani talih, saadet 

unsurunu geri döndürmek için yapılan sihrî bir âyindir.205  

Yine Anadolu'nun birçok yerinde olduğu gibi Adıyaman ve çevresinde de yeni 

yapılmış binalara iğde dalı, hayvan kafatası, soğan, sarımsak, at nalı, keçi boynuzu 

asılmaktadır. Güzel bağ, bahçe, bostan ekinleri de nazardan korumak amacıyla bir 

değneğin ucuna hayvan kafatası takılıp orta bir yere dikilir. Böylece insanların nazarının 

oradaki bağ, bahçe ve bostana değil de ortada bulunan nazarlığa değeceğine inanılır. Bu 

uygulama, tesirli bakışların başka yönlere yansıtılması ile açıklanır.  

Ev, bağ, bahçelere hayvan kafatasının asılması âdeti aynı zamanda eski bir kabile 

inancının kalıntısı olarak görülmektedir. İlkel kabilelerin kendilerinin türediklerine 

inandıkları hayvan ve bitkilere verilen ad olan totemin izlerine Türk boylarında da 

rastlanmaktadır.206  

                                                
203 Ahmet Gökbel “Anadolu’da Yaşayan Halk İnançlarından Çaput Bağlama ve Nazar”, Cumhuriyet 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sivas, 1996, Sayı:1, s. 14  
204 Mehmet Aydın, “Konya’daki Manevi Halk İnançları’nın Din Tarihi Açısından Tahlili”, Selçuk 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Konya, 1985, Sayı: 1, s.32 
205 Abdülkadir İnan, “Müslüman Türklerde Şamanizm Kalıntıları”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 

Sayı: 1, s. 29 
206 Mehmet Aydın, “Mut Bölgesinde Yaşayan Halk İnançlarının Dinler Tarihi Açısından Tahlili”, s. 38 
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Mesela Türklerin kurttan türeyiş efsaneleri207 kartaldan türediğine inanan bazı Türk 

boylarının bulunması,208 aynı şekilde Altay mitolojisindeki dünya ve gök ağacı efsanesinde 

Uygurların ağaçtan türemesi, dokuz oğuz efsanesinde, oğuzların kayın ve çam ağacından 

türeyişleri209 yakut efsanesindeki ağaçtan türeyiş210 bu inanca temel olabilecek örneklerdir. 

Yörede, iğde ve üzerlik otunu ipe dizip binalara asmak da bu inancın uzantılarından olabilir.  

Yine nazara karşı kullanılan ve halk arasında "nazar boncuğu" denilen mavi göz, 

Şamanizme göre gök tanrının gözüdür ve kendilerini kötü gözlerden yani yer tanrısından 

korur. Günümüzde mavi gözlü insanların kendilerini kötü gözlerden korudukları bir simge 

haline gelmiştir.211  

Yahudilik inancında da mevcut olduğu gibi212 Anadolu'nun birçok yöresinde ve 

Adıyaman'da da en çok küçük çocukların nazara maruz kaldığına inanılır. Çocuklar dışarı 

veya kalabalık bir ortama götürülürken alnına kömür karası sürülür ve bunun çocuğu nazara 

karşı koruyacağına inanılır.  

Sonuç olarak maddesi ne olursa olsun, nazara karşı bir ara madde kullanılmaktadır. 

Bu ara maddenin görevi; nazarın kaynağı olan varlıktaki öldürücü veya hasta edici gücünü 

üzerine çekerek onu taşıyan insanı, hayvanı ve eşyayı korumaktır. Kötü ruhlara ve 

hastalıklara karşı bir korunma ameliyesi olarak görülen işlemlerin menşeinin bir yerden 

çıktığını söylemek doğru olmaz.213  

Anadolu'da yaşayan Türklerin nazarla ilgili inançları ve gelenekleri kendileri 

Anadolu'ya gelmeden önce orada yaşayan topluluklardan mı yoksa coğrafi olarak da 

Anadolu'ya yakın diğer Ortadoğu da yaşayan topluluklardan mı aldılar, bu kesin olarak 

bilinmemektedir. Mesela nazarlık olarak kullanılan el tasviri gibi tek veya çift göz 

resimleri, eski Akdeniz ülkeleri olan Mısırlılar, Fenikeliler, Kartacalılar, Yunanlılar, 

Etrüskler ve Romalılarda yaygın bir şekilde görülmekte idi. Yine Eski Mısırlılar muska 

olarak dik bakan ve takmak için kaytan deliği olan bir çift göz takarlardı. Babil'de yaşayan 

Yahudiler arasında nazar çok yaygındı. Asurîlerde de kötü göz kişinin sıhhatini bozan 

                                                
207 Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1971, Cilt: I, s. 13  
208 Bahaeddin Ögel, a.g.e., s. 585 
209 Bahaeddin Ögel, a.g.e., s. 88 
210 İskender Oymak,“Eski Türk İnanışlarından Ağaç Kültünün Malatya’daki İzleri”, Fırat Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dergisi, Elazığ, 2001, Sayı: 6, s. 58 

211 Şevkiye Kazan, a.g.m., s. 167 
212 Mehmet Murat Yel, “Hurafe”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (I-), Güzel Sanatlar Matbaası, 
İstanbul, 1988-, Cilt: XVIII, s. 381 

213 Mehmet Aydın, “Mut Bölgesinde Yaşayan Halk İnançlarının Dinler Tarihi Açısından Tahlili”, s. 38 
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sebeplerden biri olarak zikrediliyordu.214  

İslâm öncesi Araplarda da nazar değmesi çok yakından ilgilenilen, tesirinden 

korkulan, öldürücü ve çarpıcı bir güçtü.215 Görülüyor ki, nazarı bir menşe dayandırmak ve 

sadece bir toplumda görüldüğünü söylemek yanlış olur. Günümüzde de gerek folklor 

gerekse dini inanç olarak dünyanın hemen her yerinde milyonlarca insan nazar inancına 

sahiptir.216 Bütün bunlarla beraber nazarın psikolojik yönünü de göz ardı etmemek gerekir.  

 

6. CENAZE VE ÖLÜM İLE İLGİLİ İNANÇLAR 
 

Adıyaman ve çevresinde biri vefat ettiğinde taziye süresi genellikle en az üç en fazla 

on gün devam eder. Taziye süresince, taziye evine dost ve akrabaları tarafından her öğün 

yemek götürülür. 

Ölüm haberinin duyulmasından itibaren son görevlerini yerine getirmek üzere ölen 

kişinin yakınları, taziye evinde toplanmaya başlar. Ölen kişinin kıyafetleri ortaya dökülür, 

yakınları yüksek sesle ağlayarak, yüzlerini tırmalar, saçlarını yolar, elbiselerini parçalayarak 

ağıtlar yakarlar. Çevreden “ağıtçı” (ağlayıcı) olarak bilinen kadınlar da katılır, söyledikleri 

ağıtlar eşliğinde ağlanır. Genç erkek ölümlerinde ise kız kardeşleri üzüntünün derinliğini 

göstermek için örülü saçlarını keser, cenazenin üzerine atarlar.217  

Köylerde, ölen kişinin yıkanması için su çeşmeden getirilirken, suyu getiren kişinin 

arkasına bakmadan, suyu yere bırakmadan yürümesi gerektiğine dair bir inanç vardır. Ölen 

kişinin kıyafetleri, cenazenin yıkandığı suyla yıkanır. Ölen kişinin kıyafetleri ve 

yataklarının yıkanmasının sebebi ise, ölenin ruhunun hala buralarda kalmış olabileceği 

inancıdır.218 Devamında ölen kişiye ait bütün kıyafet ve eşyalar dağıtılır. 

Cenazenin üçüncü günü helva yapılıp dağıtılır ve mezar ziyaret edilir. Mezar ziyareti 

esnasında ölen kişinin çok üzülen yakınlarından birinin sırtına mezar toprağından bir miktar 

koyulur. Bunun o şahısta soğukluk yaratacağına, üzüntüsünü hafifleteceğine inanılır.219 

Cenaze evinde kırk gün boyunca aynı kaptan, komşulardan birilerine yemek verilir. 

Kırkıncı gün, yemekle beraber kap da verilir. Ölen kişinin kırkı çıkana kadar yakınları yas 

tutar. Erkekler, saç sakal tıraşı olmaz, kadınlar da yas alameti olarak saçlarını taramaz, 

                                                
214 Ahmet Gökbel, “Anadolu’da Yaşayan Halk İnançlarından Çaput Bağlama ve Nazar”, s. 182 
215 Ahmet Gökbel, “Anadolu’da Yaşayan Halk İnançlarından Çaput Bağlama ve Nazar”, s. 183 
216 Şevkiye Kazan, a.g.m., s. 167 
217 Elif Gündüz 
218 Bedriye Korkmaz 
219 Rabia Aslan 
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alınlarına ve çene altlarına yaşmak bağlarlar.220 Yas farklı şekiller de bir yıla kadar devam 

eder. Cenazenin üçüncü, kırkıncı, elli ikinci günü, yemekler yapılıp, mevlid okutulur. 

Cenazeyi takip eden ilk bayram, tekrar, ölen kişinin yakınları ziyaret edilir. 

Adıyaman ve çevresindeki ölüm ve cenaze ile ilgili uygulamaların kökenine 

baktığımızda Türklerin İslâmiyet öncesi inanç ve adetlerin izlerini görebiliriz. Eski 

Türklerde ölen için duyulan acı çeşitli şekillerde ayin ve törenlerle ifade edilirdi.221 

Adıyaman ve çevresinde görülen, yüksek sesle ağlamak, ağıtlar yakmak, yüzü 

tırmalama, saç yolmak, dövünmek gibi eski Türklerde de ölenin arkasından yapılan 

hareketler, günümüzde de bütün Türkler arasında rastlanabilen hareketlerdir. Bütün bu 

hareketlerin temelinde, üzüntünün derinliğini ve ondan ayrılmanın verdiği ızdırabı ölene 

anlatmak, onu buna inandırmak ve ondan gelebilecek kötülüklere karşı korunmak inancıyla 

yapıldığı kabul edilmektedir.222  

Yörede, cenazelere katılıp, ölen kişi ile ilgili ağıtlar yakan çevrede “ağıtçı” veya 

“ağlayıcı” olarak bilinen kadınları, eski Türklerde Yuğ törenlerine katılan ölen kişinin 

maceralarını hikâye eden “yuğcu” ile ağlayıcılık vazifesini üstlenen “sığırtçı”ların görevlerini 

günümüzde devam ettiren kişiler olarak görmek mümkün. 

Adıyaman ve çevresinde, genç bir erkeğin ölümünde, üzüntünün derinliğini 

göstermek için ölen kişinin kız kardeşlerinin saç örgülerini kesip cenazenin üzerine atma 

uygulamasının benzerine Hunlar ve Kırgızlarda rastlamaktayız. Hunlarda yas merasiminde 

bulunan kimseler, matem alameti olarak saçlarını keserlerdi. Kırgızlarda da ölünün 

gömüldüğü gün, dul kalan zevcesi ve kızlarının saç kesmesi adetti.223 Yas alameti olarak 

saç kesme âdetin Göktürkler’de de bulunduğu Orhun Yazıtlarında kayıtlıdır.224 

Ölüm ile ilgili törenler konusunda, geçmiş toplumlara baktığımız da bireylerin 

dilediklerince hareket edemediklerini, belli bir tarihe göre hareket etmeleri gerektiğini 

görürüz. Örneğin, Turuva Kralı Piriamos, İlyada'da, oğlu Hektor’un ölüm töreni takvimini 

şöyle açıklamıştır: 

“Haydi, dokuz gün sarayda ağlayalım ona 

Onuncu gün gömelim, halk da yapsın şöleni. 

Onbirinci gün bir tümsek yığarız mezarına, 

                                                
220 Bedriye Korkmaz 
221 Günay Tümer-Abdurrahman Küçük, a.g.e., s. 93 
222 Günay Tümer-Abdurrahman Küçük, a.g.e., s. 93 
223 Ekrem Sarıkçıoğlu, a.g.e., s. 98; Abdülkadir İnan, a.g.e., s. 197 
224 Abdülkadir İnan, a.g.e., s. 197 
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Onikinci gün gene savaşırız gerekirse.”225  

Birçok topluluğun kendine has biçimleri olan cenaze ritüel takvimleri bulunduğu gibi 

eski Türk toplumlarında takip edilen cenaze ile ilgili takvimler bulunmaktaydı. 

Günümüzde Anadolu ve birçok Türk toplumunda hala cenaze ritüelleri ile ilgili takvimler 

takip edilmektedir. Örneğin 3'üncü, 7’nci, 40 ve 52'nci günler gibi. 

Günümüzde Anadolu’da ve birçok Türk toplumunda definin arkasından 3’üncü gün 

mezar ziyareti ve helva yapılması, 7’nci, 40’ncı, 52’nci günlerde, ölenin yakınlarının bir 

araya gelmesi mevlid okutulması, yemekler yapılıp dağıtılması gibi ölüleri anmak adına 

yapılan uygulama ve törenler,  bir bakıma iptidai devirlerde Ölüler kültüyle bağlı görülen 

ölülere aş verme törenin tekâmül etmiş şekilleri olarak kabul edilebilir.226  

Ölenin arkasından helva yapılmasını da çok eski bir Türk inancı olan ölü aşının 

dökülmesinin muhtevasında bir şey olarak görmek gerekir.227  

Adıyaman çevresinde yaygın olan bir inanç da şöyledir; ölen kişinin ruhunun her 

Perşembeyi Cumaya bağlayan gece, yakınlarının evinin damına gelip, oradan kendisi için 

dışarıya yemek verilip verilmediğini gözetler. Verilmediği zaman “Siz beni mahrum ettiniz 

Allah da sizi mahrum etsin” der. 

Adıyaman ve çevresinde ele aldığımız cenaze ve ölümle ilgili inanç ve 

uygulamaların bir kısmı yöresel olduğu halde, birçoğu sadece bu bölgede değil; 

Anadolu’nun hatta Orta Asya’nın her tarafında görülmektedir. İslâmiyet’ten önce 

Türklerdeki Ölüler Kültü ile birçok şey, günümüzde kılık değiştirip, İslâmî motiflere 

bürünerek canlılığını korumaktadır. 
 

7. DOĞUM, KIRKLAMA VE ÇOCUK İLE İLGİLİ İNANÇLARI 
 

Adıyaman ve Anadolu’da yaygın, kökeni çok karışık olan manevi halk inançlarından 

birisi de doğum, kırklama ve çocukla ilgili inançlardır. Adıyaman ve çevresinde doğumdan 

yedi gün sonra “kırk tası” ile lohusa ve çocuğun “yedi kırkı” çıkartılır (banyo yaptırılarak) 

Yirmi gün sonra aynı işlem tekrar edilir. Kırkıncı gün “kırk kırkı” çıkarılarak kırk çıkarma 

işlemi sona erdirilir.228 Bu işleme hemen hemen doğum yapmış bütün kadınlar tâbi 

tutulmaktadır. Ayrıca yeni doğmuş çocukları tuzlama âdeti de vardır. Ayrıca günümüzde 

                                                
225 Donna Rosenberg, Dünya Mitolojisi Büyük Destan ve Söylenceler Antolojisi, Tercüme: Koray Atken-

Erdal Cengiz-Atıl Ulaş Cüce-Kudret Emiroğlu-Tuluğ Kenanoğlu, İmge Kitapevi, Ankara, 2000, s. 130 
226 Abdülkadir İnan, a.g.e., s. 189 
227 Murat Malikoğlu-Yaşar Kalafatoğlu-Cevdet Türkeroğlu, Özbekistan-Anadolu Karşılaştırmalı Türk Halk 
İnançları, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul, 1996, s. 54 

228 Ahmet Akil Yağınlı, a.g.e., s. 186 
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geçmişteki kadar yaygın olmasa da her türlü hastalığa karşı dayanıklı olmasını sağlamak 

amacıyla, canlı olarak parçalanmış bir yengecin kanı, yeni doğmuş çocuğa içirtilir.229 

Birçok yörede olduğu gibi Adıyaman ve çevresinde de bir takım uygulamalarla 

lohusa kadın ve bebeği korunmaya çalışılır. Kadının lohusa döneminde korkması, 

hastalanması durumunda, halk arasında, al basması, alruhu, alkarısından bahsedilir. Al 

basması, alruhu, alkarısı ile ilgili inançların, Orta Asya’dan göç eden Türk kavimleri 

tarafından Anadolu’ya getirilmesi ihtimali yüksektir;230 bununla birlikte bu inanç, Çin 

Setti’nden Balkanlara, Kuzey Denizden Hindistan’a kadar uzanan Türk Kavim ve 

toplulukların folklorunda yaşamaktadır.231 

Anadolu’da yaygın olarak al ruhu, alkarısı olarak bilinen lohusa kadına ve çocuğuna, zarar 

verdiğine inanılan ruh, bölgelere göre farklı isimler almaktadır. Erzurum’da halk arasında 

“alkarısı”, Malatya’da “hıbıllik”, Elazığ’da “hafdar”, Siirt ve Batman gibi yerlerde “piravok” 

olarak bilinir.232 

Lohusa kadın ve çocuğunu korumak için yapılan uygulamaların başlıcaları şunlardır: 

Lohusa kadın yalnız bırakılmaz, kırklı başka bir kadın ile görüştürülmez, çocuğun 

beşiğinin yanına ekmek, Kur’ân, çuvaldıza batırılmış bir soğan koyulur. Yine başka bir 

uygulamada ise, çocuğun yastığının altına bıçak, beşiğinin yanına demir parçası koyulur. 

Bu uygulamanın kökenine baktığımızda, eski Türklerdeki Şamanizm’in izlerini görmek 

mümkün. Türk dini tarihinde Türkler demiri ulu ve kutsal saymışlardır. Alkarısı ruhunun 

da demirden hatta demir sesinden korktuğu, bundan dolayı lohusa kadına yanaşamadığı 

inancı vardı.233 Mesela Kazaklar, lohusa kadınları kötü ruhlardan korumak için, bir demir 

parçası veya bir çekiç ellerine alarak “demirci geldi! demirci geldi!” diye bağırırlarmış, 

böylece demirciden korkan alkarısı ruhu lohusaya yanaşmazmış. Yine loğusa kadınların 

başına kırmızı renkte yaşmak örtmeleri veya kırmızı renk kurdele bağlamaları, eski 

Türklerdeki alkarısı ruhunun kırmızı renkten korktuğu inancının günümüzde devam 

ettiğinin göstergesidir.234 

Anadolu coğrafyası dışında, benzer veya farklı birçok kültürde de bazı olayların, 

örneğin hastalıkların olağan üstü güçlerle ilişkili olduğuna, kadın ve çocukların, bu güçlerin 

                                                
229 İbrahim Korkmaz, 1944 Adıyaman doğumlu, Emekli 
230 Orhan Acıpayamlı, Türkiye’de Doğumla İlgili İnanmaların Etnolojik Etüdü, Sevinç Matbaası, Ankara, 

1974, s. 11 
231 Orhan Acıpayamlı, a.g.e., s. 81 
232 Hülya Çevirme-Ayşe Sayan, “Alkarısı İnanmaları ve Bilim”, Milli Folklor Uluslararası Halk Bilim 

Dergisi, Ankara, 2005, Sayı: 65, s. 68 
233 Orhan Acıpayamlı, a.g.e., s. 11 
234 Bahaeddin Ögel, a.g.e., Cilt: I, s. 69 
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bir kısmı tarafından zarar gördüğüne dair duyulan inanca rastlanmaktadır. İngilizlerde 

arkadaşça görünen, ancak öyle olmayan “Kabard” adlı perinin öfkesini bir kap dolusu süt 

veya yiyecek dindirir. Fanghen adlı perinin ise, dev yada cüce gibi ıssız yerlerde yaşadığına 

inanılır. Fanghen, şeytanlarla arkadaşlık eden, insanlara korku veren bir dişidir.235 

Yunanlıların akarsu, kaynak ve çeşmelerde yaşadıklarına inandıkları, çocukları alıp 

öldüren “Nimf’ler” ve Hıristiyanlığın ilk çağlarına ait bir Yukarı Mısır Frakinde 

canlandırılmış olan “Alabasdria” isimli çocuk düşmanı dişi şeytanının, alkarısı arasındaki 

benzerlikleri dikkat çekicidir.236 

Yine Hitit, Mezopotamya, Sümer ve Mısır Uluslarında, çocuklara sataşan, lohusalara 

saldıran, kötü ruhların varlığına inanılıyordu.237  

Adıyaman’da alkarısı ruhu ile ilgili ilginç bir inanç ise, alkarısı ruhunun bir kuş 

çeşidi olarak gelip, yeni doğmuş bebekleri boğduğudur. Halk arasında, alkarısı ruhunun 

dönüştüğü bu kuş çeşidine “Boğmaca Kuşu” denir. Halk, yeni doğmuş bebeği, bu kuşa 

karşı korumak için, bebeğin bulunduğu evin bacasına çalı yerleştirmektedir.238 

Adıyaman’da dikkat çeken başka bir inanç ise karısı yeni doğum yapmış erkeğin de 

üç günlük bir kırkının bulunmasıdır. Erkeğin bu süre içinde kırklı başka biriyle bir araya 

gelmemesi gerekir. Karısı yeni doğum yapmış erkeklerle ilgili bir takım inanç ve pratiklere 

ilkel toplumlarda da rastlıyoruz. İlkel toplumlarda görülen Couvade âdetine göre de eşi 

doğum yapmış erkek yatağa girip, lohusa rolü oynuyor, böylece doğum yapmış karısından 

kötü ruhları uzaklaştırıyor.239  

Anadolu’nun birçok yerinde olduğu gibi Adıyaman ve çevresinde alkarısı ruhuna 

yakalandığına inanılan kişiler, al ocağına götürülür. 

Eski zamanlarda bilimin açıklama getiremediği dönemlerde insanlar karşılaştıkları 

problemleri, nedenlerini, oluşumlarını, çözümlerini olağanüstü güçlerle açıklamaya 

çalışmışlardır. Günümüzde bilimin ilerlemesi ile halkın albasması olarak adlandırdığı 

durumu tıp, yeni doğum yapmış kadının yüksek ateşten dolayı, halisünasyon görmesi veya 

doğumla beraber kadının bir takım değişiklikler yaşaması, bunun da onu olumsuz 

etkilemesini“doğum sonrası depresyon” olarak açıklamaktadır.240 

                                                
235 Hülya Çevirme-Ayşe Sayan, a.g.m., s. 69 
236 Orhan Acıpayamlı, a.g.e., s. 81 
237 İsmet Zeki Eyüboğlu, Anadolu Mitolojisi İnanç-Söylence Bağlantısı, Geçit Kitabevi, İstanbul, 1987, s. 65 
238 Maksude Korkmaz 
239 Gustav Mensching, Dini Sosyoloji, Tercüme: Mehmet Aydın, Din Bilimleri Yayınları, Konya, 2004, s. 29; 

sozluk.sourtimes.org/show.asp?t=couvade., 21.09.2006 
240 Hülya Çevirme-Ayşe Sayan, a.g.m., s. 71 
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8. TABİAT OLAYLARI İLE İLGİLİ İNANÇLAR 
 

Anadolu’da olduğu gibi Adıyaman ve çevresinde de tabiat olayları ile ilgili bir takım 

inançlara rastlıyoruz. Cemre düştüğünde tutulan dileğin gerçekleşeceğine inanma, Ay basması 

denilen hastalığa yakalanan çocukların çamaşırlarının güneş battıktan sonra ay ışığında 

dışarıda serili bırakmama gibi inançları örnek verebiliriz. Ay ve Güneş v.b. tabiat unsurlarının 

etrafında oluşan bu inançlar, Ay ve Güneş kültüne sahip milletler ile Sabii’lik inançlarının 

kalıntısı olarak düşünülebilir.241  

Tabiat olayları ile ilgili dikkat çeken bir uygulama ise halkın “Ay tutulması” 

esnasında teneke çalması ve silah atmasıdır. Ay tutulması esnasında yapılan bu 

uygulamalar köken olarak çok eskiye dayanmaktadır. Ay tutulurken teneke çalmak, silah 

atmak; Ay’ın kötü ruhlar tarafından esir alınmış olmasından hareketle onun kurtarılmasını 

sağlamaktır. Yapılan gürültünün temelinde ise gürültünün, korkutucu kurtarılmaya vesile 

olacağı inancı bulunmaktadır.242  

Adıyaman ve çevresinde tabiat olayları ile ilgili inançlardan biri ise dolu yağdığında 

dolunun yağmasını engellemek için ailenin ilk çocuğunun dolunun bir tanesi yemesi 

gerektiği inancıdır. Yine dolu veya yağmur yağışı esnasında evin dışına bir demir parçası 

atmanın da yağışı keseceğine inanılır. Demir ve tabiat olayları ile ilgili bağlantıya Eski 

Anadolu dinlerinde, Grek ve Romalılarda rastlıyoruz. Romalılarda demirle uğraşmak 

tanrının işidir. Hephatios denen demirci tanrı, göklerin baş tanrısı Zeus’un öfkelenip 

fırlattığı yıldırımlara engel olmakla görevliydi. Zeus, kızıp ortalığı allak bullak ettiği 

zaman, Demirci Tanrı Hephatios’a sığınma geleneği vardı.243 
 

9.UĞUR VE UĞURSUZLUKLA İLGİLİ İNANÇLAR 

Halk arasında bir eylemin, bir işin, sağladığı sevinç, mutluluk uğurlu; sonu yıkımla, 

mutsuzlukla bitmesi ise uğursuz sayılmaktadır. Anadolu’da olduğu gibi Adıyaman ve 

çevresinde yaygın olan inançlardan birisi de uğur ve uğursuzlukla ilgili inançlardır. Bu 

inanç diğer inançları da içine alabilecek şekilde geniş bir alana yayılmıştır. Bazı hayvanlar, 

bazı günler, bazı eylemler uğurlu veya uğursuz sayılmaktadır. Köpeğin ulumasının, 

baykuşun ötmesinin, ölümü işaret olduğuna inanıldığı için uğursuz kabul edilmektedir. 

Karıncanın bereketin, leyleği havada görmenin bolluğun, kurbağanın bağırmasının 

                                                
241 Mehmet Aydın-vd. a.g.e., s. 77 
242 Yaşar Kalafatoğlu, Karşılaştırmalı Bayır-Bucak Türkmen Halk İnançları, Bayır Bucak Türkleri Kültür 

Dayanışma Derneği, Ankara, 1996, s. 52 
243 İsmet Zeki Eyüboğlu, a.g.e., s. 97 
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yağmurun yağmasının işareti olduğuna inanıldığı için de uğurlu kabul edilmektedir. 

Halk arasında yaygın olan inançlardan biri de kara kedi görmenin uğursuzluk 

getireceği inancıdır. Bu inanç Anadolu’ya başka inançların etkisiyle giren inançlardan 

biridir. Orta Çağ’da kara kedi büyücüye yardımcı olan bir hayvandır. Kara kedi ile büyü 

arasındaki ilişki Orta Çağ’dan daha önceye Eski Mısır’a kadar dayanır.244  

Merdiven altından geçmenin uğursuzluk getireceği inancı da köken olarak Amerika 

ve Avrupa Toplumlarına dayanır.245 

On üç sayısının uğursuz sayılması, ayın onüçünde doğmuş kişilerin şansız olacağına 

dair yaygın inanç toplumumuzda Hıristiyanlığın etkisiyle ortaya çıkmıştır. Hıristiyanlık 

İnancında Hz. İsa’nın “Son Yemek”indeki onüçüncü konuktan ötürü onüç sayısı uğursuz 

sayılmıştır.246 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
244 Peter Lorie, Batıl İnançlar, Milliyet Yayınları, 1997, s. 56 
245 Peter Lorie, a.g.e., s. 186                           
 
246 Peter Lorie, a.g.e., s. 112 
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SONUÇ 
 

“Adıyaman İli ve Çevresindeki Manevi Halk İnançlarının Dinler Tarihi Açısından 

Değerlendirilmesi” adlı çalışmamızda, Anadolu’nun her yerinde olduğu gibi, bölge 

halkının hayatının her alanına dağılmış olan bir takım halk inançlarının bulunduğunu 

gördük. Bu inançlar, dini kültür içinde varlığını sürdürmeye devam etmekte, zaman zaman 

motif değiştirerek yaşatılmaktadır. 

Bölge halkı, sıkıntı ve dertlerinden kurtulma, isteklerini gerçekleştirme yolunu 

ararken, kendinden öncekilerden gördüğü bir takım pratikleri de İslâm dininin yanında 

yaşatmaktadır. 

Bugün hayatın her alanında rastladığımız halk inançlarının kaynağına baktığımızda 

öncelikle İslâmiyet öncesi Türk inanç ve geleneklerinin kalıntılarını görmekteyiz. 

Türbelere adak adama, ağaçlara çaput bağlama gibi inanışlar bunlara örnek olabilecek 

pratiklerdir. Bunun yanında birçok eski kültür ve dinlerden de toplumumuza sirayet etmiş 

inançlar bulunmaktadır. On üç rakamının, kara kedi görmenin uğursuzluğu gibi. Günlük 

hayatta karşılaşılan olaylar ve edinilen tecrübeler de halk inançlarına kaynaklık etmiştir. 

Gece tırnak kesmenin veya evi süpürmenin, elektriğin olmadığı dönemlerde sıkıntı 

meydana getireceği düşünülürse uğursuz sayılması çok doğal bir durumdur. Eşikte fazla 

duran kişinin sıkıntıya uğrayacağı inancı ise, kişini hava akımı (cereyan ) neticesinde 

rahatsızlanacağı düşünülerek, bu duruma engel olmak amacıyla söylenmiş, zamanla inanç 

halini almış olabilir. Ayrıca bazı halk inançlarının, halkın dini algılama düzeylerinin bir 

sonucu olarak doğmuş olabileceğini de unutmamak gerekir. 

Bütün bunlar, bize, halk inançlarını sadece bir menşe’e dayandırmanın doğru 

olmayacağını, halk inançlarının temelinde birçok unsur olabileceğini göstermektedir. 

Bütün bunlarla beraber halk, bu inançların menşei ve sebebini bilmeden taklit yoluyla 

günümüze kadar devam ettirmiştir. 

Bu çalışma esnasında, halk inançlarının çoğunlukla sosyal olarak okumamış halk kitlesi 

içinde yaşatılmakla birlikte okumuş kültürlü dediğimiz tabaka içinde de mevcut olduğunu; 

kadınların erkeklere oranla halk inançlarına daha çok eğilim gösterdiğini tespit ettik. 

Günümüzde yaşatılan halk inançlarının bir kısmı, fert ve toplum hayatı için herhangi 

bir olumsuzluk oluşturmazken, bir kısmı, hem toplum hayatı için sorun oluşturmakta hem 

de İslâm dini ile çelişiklik arz etmektedir. Dindarlığın bir gereğiymiş gibi algılanan, türbe 

ziyaretlerinde çaput bağlamak, türbeden medet ummak gibi aslında İslâm dininin saflığını 

lekeleyen bir takım pratik ve inançların, günümüzde hala canlılığını korumasının 
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temelinde, halkın İslâm’ı yeterince bilmemesi problemi yatmaktadır. Bu problemin 

çözümü de eğitimden geçmektedir. Ancak, İslâm dini hakkında doğru ve sağlam bilgiler 

edindirilmek suretiyle halk, İslâm’a zarar veren yanlış ve boş inançlardan uzaklaştırılabilir. 
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Resim 1- Abdülgani Baba’nın Türbesi 
 
 

 
 

Resim 2- Hacı Efendi Türbesi’nin Giriş Kapısı 
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Resim 3- Hacı Abuzer Baba Türbesi’nin Girişi 
 
 

 
 

Resim 4- Hacı Abuzer Baba Türbesi İçerisindeki Sandukalar 
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Resim 5- Rıfat (Mıraz) Baba Türbesi 
 
 

 
 

Resim 6- Rıfat (Mıraz) Baba’nın Sandukası 
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Resim 7- Çoban Baba Türbesi’nin Dış Görünüşü 
 

 
 

Resim 8- Çoban Baba’nın Sandukası 
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Resim 9- İzollu Hacı Mehmet Efendi Türbesi’nin Dış Görünüşü 
 
 

 
 

Resim 10- İzollu Hacı Mehmet Efendi’nin Sandukası 
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Resim 11- Öksüz İbrahim Baba Türbesi’nin Dış Görünüşü 
 
 

 
 

Resim 12- Öksüz İbrahim Baba’nın Sandukası 
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Resim 13- Şeyh Yusuf Baba (Karanlık Ziyareti) Türbesi’nin Dış görünüşü 
 
 

 
 

Resim 14- Ubade b. Bişr’in Sandukası 
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Resim 15- Hasan-ı Mekki Türbesi’nin Girişi 
 
 

 
 

Resim 16- Hasan-ı Mekki Türbesi içindeki Sandukalar 
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Resim 17- Mansur b. Cavena (Şeyh Mustafa Ceho) Türbesi’nin Dış Görünüşü 
 
 

 
 

Resim 18- Yedi Kardeşler Türbesi’nin Dış Görünüşü 
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Resim 19- Yedi Kardeşler Türbesi İçindeki Sandukalar 
 

 
 

Resim 20- Yel Baba Türbesi 
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Resim 21- Bulduk Baba Türbesi 
 
 

 
 

Resim 22- Yel Baba (Pirin) Türbesi’nin Dıştan Görünüşü 
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Resim 23- Yel Baba (Pirin)’nın Sandukası 
 
 

 
 

Resim 24- Ebu-Zer Gıfari Türbesi’nin Dış Görünüşü 
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Resim 25- Ebu-Zer Gıfari Türbesi’nin Giriş Kapısı 
 
 

 
 

Resim 26- Ebu-Zer Gıfari’nin Sandukası 
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Resim 27- Mahmud el Ensari Türbesi’nin Dış Görünüşü 
 
 

 
 

Resim 28- Mahmud el Ensari’nin Sandukası 
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Resim 29- Şeyh Abdurrahman Erzincani Türbesi’nin Dış Görünüşü 
 
 

 
 

Resim 30- Şeyh Abdurrahman Erzincani Türbesi’nin İçindeki Sandukalar 
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Resim 31- Şeyh Abdurrahman Erzincani Türbesi’ne Şifa Bulmak Amacıyla Gelmiş 
Ziyaretçiler 

 
 

 
 

Resim 32- Şah Türmüz (Şah Hüseyin) Türbesi’nin Dış Görünüşü 
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Resim 33- Şah Türmüz (Şah Hüseyin)’ün Sandukası 
 
 

 
 

Resim 34- Şah Türmüz (Şah Hüseyin)’ün Türbesi İçinde Toprağın Bulunduğu Özel 
Bölme 
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Resim 35- Şah Türmüz (Şah Hüseyin)’ün Türbesi’nde Banyo Yapmak İçin Ayrılan 
Yer 

 
 

 
Resim 36- Zeynel Abidin Türbesi’nin Dış Görünüşü 
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Resim 37- Zeynel Abidin’in Sandukası 
 
 

 
 

Resim 38- Kadı Han (Kazgan Dede) Türbesi’nin Dış Görünüşü 
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Resim 39- Kadı Han (Kazgan Dede) Türbe’sinin Giriş Kapısı 
 
 

 
 

Resim 40- Kadı Han (Kazgan Dede)’ın Sandukası 
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Resim 41- Şah Mehmet Mısırlı Türbesi’nin Dış Görünüşü 
 
 

 
 

Resim 42- Şah Mehmet Mısırlı’nın Sandukası 
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Resim 43- Çıplak Baba (Mehmet Üryan) Türbesi’nin Dış Görünüşü 
 
 

 
 

Resim 44- Çıplak Baba (Mehmet Üryan) Türbesi’nin Giriş Kapısı 



 

 

84 

 
 

Resim 45- Çıplak Baba (Mehmet Üryan)’nın Sandukası 
 
 

 
 

Resim 46- Hacı Yusuf Türbesi’nin Dış Görünüşü 
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Resim 47- Hacı Yusuf Türbesi’nde Misafirhanenin Mutfak Kısmı 
 
 

 
 

Resim 48- Hacı Yusuf Türbesi’nin İçindeki Sandukalar 
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Resim 49- Safvan b. Muattal Türbesi’nin Dış Görünüşü 
 
 

 
 

Resim 50- Safvan b. Muattal’ın Sandukası 
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Resim 51- Şeyh Muhammed Zahiri (Turuş Baba) Türbesi’nin Dış Görünüşü 
 
 

 
 

Resim 52- Şeyh Muhammed Zahiri (Turuş Baba)’nin Sandukası 
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