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I. GENEL B‹LG‹LER.
‹nanç her bir halk›n tarihi, kül
türü, özü, milli varl›ğ›d›r. Bugünkü
Türk dünyas›n› temsil eden halklar›n
soykütüğünde de tek kültür, tek inanç
sistemi mevcut olmuştur. Bu amiller
büyük Türk dünyas›n›n  tarihi birlik ve
bütünlüğünün çok dikkata  değer gös
tergesidir. Ne yaz›k ki Sovyetler Birliği
döneminde Türklüğün bu çok önemli
konular› gözard› edilmiş, bu toplumda
Türk dünyas›n›n manevi ve külterel bir
liğine darbe vurmak, onu pilanl› şekilde
dağ›tmak amac› güdülmüştür. Bununla
igili olarak büyük önder M.K. Atatür
k’ün daha 1933’de 10. Y›l Söylevinde
söylediği şu cümleler bu gün için de gün
celliğini korumaktad›r: “Bu gün Sovyet
ler Birliği dostumuzdur, komşumuzdur,
müttefikimizdir. Bu dostluğa ihtiyac›m›z
vard›r. Fakat yar›n ne olacağ›n› kimse
bugünden kestiremez.... parçalanabilir,
ufalanabilir. Bugün elinde s›ms›k› tuttu
ğu milletler avuçlar›ndan kaçabilirler.
Dünya yeni bir dengeye ulaşabilir. ‹şte
o zaman Türkiye ne yapacağ›n› bilme
lidir.... Bizim bu dostumuz idaresinde
dili bir, inanç› bir, özü bir kardeşlerimiz
vard›r. Onlara sahip ç›kmaya haz›r olma
l›y›z. Haz›rlanmak laz›md›r. Milletler
buna nas›l haz›rlan›r? manevi köprüle
rini sağlam tutarak, Dil bir köprüdür...
‹nanç bir köprüdür... Köklerimize inmeli

ve olaylar›n böldüğü tarihimizin içinde
bütünleşmeliyiz”.1
Bizim kan›m›zca Türk dünyas› ile
ilgilenen bilim adamlar› bu nutukta vur
gulanan problemlerden hareketle yola
ç›kmal›d›rlar.
Bu bak›mdan Türk dünyas›n›n kül
tür birliğini günümüze kadar taş›yan
amillerden biri onun inanç sistemidir.
Eski Türk inançlar› günümüz Türk dün
yas›n›n çeşitli coğrafiyalar›nda folklorda,
maneviyatta, toplumun günlük hayat›n
da bazan ayn›, bazan değişik şekillerde
izlerini saklamaktad›r.
‹slamdan, Maniheyizmden, Budizm
den önce Türklerin en eski dini ne olmuş
tur? Bu konu tart›şmal›d›r. Baz›lar› da
daha Göktürk Devleti zaman›nda Türk
lerin şamanist olduklar›n› iddia ediyor
lar.2 Diğer bir k›s›m Türklerde gök tanr›
dininin mevcutluğu ve bunun yan›s›ra
diğer dinlerin etkisinin olduğu, bulun
duğu kanaat›ndad›rlar.3. G. Dörfer bu
kanaatdad›r ki eski Türk dini üç taba
kaya ayr›labilir: Totemizm, şamanizm,
tanr›c›l›k.4
Bizim kan›m›za göre mitoloji malze
me ve kaynaklara bak›l›rsa şamanizm
unsurlar›n›n da içinde olmas›na rağmen
eski Türk dini tanr›ç›l›k olmuştur. Bu
dini tasavvura göre tengri her şeyin
üstündedir, o yarat›c›, k›l›c›, kut, güc,
ülük ve bilik verici yüce varl›kt›r. Bu
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inanç sisteminde Tengri merkez olmak
üzere çevreyi onun yaratt›ğ› yard›mc› ve
koruyucu iyeler almaktad›r. Ad› geçen
sistem içinde iyeler gök ve yer iyele
ri olmakla ikiye ayr›lmaktad›r. Gök,
güneş, ay, y›ld›zlar gök iyelerinden say›
l›yor. Yer iyeleri de kendiliğinden ikiye
ayr›lm›şt›r: I. taş, kaya, tepe ve dağ,
yer, su, ağaç, orman iyeleri, 2. ev, ocak,
od/ateş iyeleri5.
Görüldüğü üzere Eski Türk ‹nanç
sistemi içinde ağaç kültü önemli yer tut
maktad›r. Bu eski Göktürk ve Uygurla
r›n hayat›ndan al›nm›ş örnek ve kaynak
larda da tesbit olunmuştur. Mesela, eski
Türklerde Ötüken orman›n›n dünyan›n
merkezi ve kutsal say›lmas› rastgele
değildi. ‹şte bu yüzdendir ki Göktürk
devletinin hükümdar› Bilge Kağan Kül
Tigin yaz›t›nda Türk milletine Ötüken
orman›nda oturmağ› tavsiye eder, çün
kü burada oturursa o mutlu olacakt›r.
Bunun d›ş›nda uygurlar›n Türeyiş efsa
nesinde ağac›n beş çocuk doğurmas›
olay› da dikkat çekicidir. Bu çocuklar
dan biri Uygur devletinin baş›na geçmiş
onun 3. hükümdar› olmuş Bögü kağan
d›r. Ağaca inan›ş fakt›na “Divanü-lûğatit-Türk’de II. yy.), ‘Kutadku Bilig’de (II.
yy.), “Manas” destan›nda tez-tez rastl›yo
ruz. ‘Dede Korkut’ kitab›nda, bu desta
n›n mitoloji özellikleri içinde ağaç motifi
birinci s›radad›r. Hatta Cengiz Han’›n
ünlü yard›mc›lar›ndan birinin ismi Kara
Y›ğaç Buyruk olmuştur6. Sümerlerde de
ağaca inan›ş önemli yer tutuyor. Böyle
ki ‘Bilgamğ›s’ destan›nda orman›n kut
sal olduğu belirtiliyor. Bu ormanda biten
sidir ağac›n› kesmek suç say›l›yor.7
2. Nahç›van Özerk Cumhuriyetinde
ağaçla ilgili kutsal yerler.

Bu bölgede ağaç motifi halk›n yaşa
m›nda ve inan›şlar›nda önemli yer tutar.
rahmetli Prof.Dr. B. Ögelin bu konuda
şu düşünceleri çok ilgi  çekicidir: ‘Konu
yu ilk önce gerçek hayattan al›p ondan
sonra mitolojiye gidelim. Mitoloji de ger
çek hayatta görülen ve yaşananlar›n
duygulaşt›r›lmas› ve kişileştirilmesidir.
Türklerin yaşay›ş› ile yola ç›kma meto
duyla Türk mitolojisi motiflerini bulup
kurabiliriz. Anadolu köylerinde de her
evin önünde veya bahçesinde bir ulu
ağaç vard›r. Bunlar evin süsü ve duygu
sudur. P›nar ile ağaç da birbirini tamam
layan iki motif olmuştur... Bizde art›k bu
ağaçlar›n din ve mitoloji manalar› kalma
m›şt›r. Ancak bu ağaçlar bizi, ailemizin,
evimizin, soyumuzun en değerli hat›rala
r›d›r... Türklerdeki ağaç sevgisi ile sayg›
s›n› her zaman tap›nma ile yorumlamak
doğru değildir. Tap›nma belki Oğuzlarda
sayg›ya dönüşüyordu’8.
Gerçekten ağaç kültü Sibirya Türkle
rinin inanç sisteminde mitoloji özellikle
rini daha fazla şekilde saklam›ş, çağdaş
Oğuzlarda ise ağaç kültünün mitoloji
özellikleri çoğu zaman ağaca sayg› ile
birikmiş, kavuşmuştur. Bu belirtilen
nedenlerden dolay› Nahç›van bölgesin
de, bu eski yerleşim m›nt›kas›nda ağaç
lar hem sayg›ya, hem mitolojik özellikle
re sahiptir. Yani ağac›n gölgesi serinliği,
nimeti olduğu için ona geleneksel sayg›
gösteriliyor. Bunun yan›s›ra burada
Eski Türk inançlar›n›n izlerini taş›mak
ta olan kutsal ağaçlar da mevcudiyetini
sürdürmektedir. Bunlar bilhassa gele
neksel Türk inanç sistemi içinde yer
almaktad›r. Nahç›van Özerk Cumhuri
yetinde özellikle ard›ç, karaağaç, ç›nar,
çal›, dut, söğüt, iğde, dağdağan, merme
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rik, yemşan, elma, kus, azmut, itburnu
vs. ağaçlar›n kutsall›ğ›na inan›lmakta
d›r. Bu ağaçlar›n baz›lar› ile ilgili olan
yat›rlar, adak, ziyaret yerleri hakk›nda
burada ayr›nt›l› bilgi vermek istiyoruz.
I. Şerur ilçesi Tenenem köyünden 8
km uzakl›kta Ocak dağ›nda, dağ›n zirve
sinde bulunan tek ard›ç ağac› yöre halk›
taraf›ndan ziyarat yeri say›l›yor. Ağac›n
çevresine taş y›ğ›lm›şt›r. Ziyaret edenler
onun dallar›na bez sarar, bu kutsal ağa
ç›n onlara mutluluk getireceğine inan›r,
onun üzerine para vb. eşyalar b›rak›b
giderler.
Şerur ilçesinde Babeki köyünde mer
kezde as›rl›k üç koskoca karaağaç kut
sall›ğ› ile yöre halk›n›n her zaman dik
katini çekmektedir. Bu ağaçlar› kesmek,
ona zarar vermek günah say›l›yor. Böyle
bir inanc var ki bu ağaçlara zarar veren
kişi hay›r görmez, onun ailesinde bir
afet baş gösterir. Yine ayn› ilçenin şimdi
boşalm›ş Danzik köyü yak›n›nda Kara
ağaç isimli adak yeri, piri vard›r. Bu
pir ve oradaki kutsal ağaçlar yöre halk›
taraf›ndan ziyaret ediliyor. Söz gelişi bu
ilçede (şimdi Sederek ilçesi hududunda)
Kara-ağaç isimli köyün mevcut olmas›
da rastgele say›lamaz. Bu ilçede dut
ağac›n›n kutsall›ğ›na inam vard›r. Celil
kent köyündeki (eski ismi Baş noraşen),
derekent köyünde yat›rda bulunan dut
ağaçlar› yöre halk› taraf›ndan ziyaret
edilmektedir.
Çal› ağac› da bu bölgede, ilçede kut
sal ağaçlardan biri gibi ziyaret ediliyor.
Şerur ilçesinin piri, yat›r› denilenkutsal
mekanda karaçal› ağac› ziyaret ediliyor.
Ağac›n etraf›na taş dizilmiş. Bu tek, yal
n›z ağac› daha çok çocuğu olmayanlar
niyet tutup ziyaret ediyorlar. Dallar›na

çeşitli renklerde bez, paçavra sar›yor
lar. Bunun yan›s›ra söz konusu Tene
nem köyünde Pir Süleylan yat›r› var
d›r. Bu yat›rda kutsal mezar mevcuttur.
Avlusunda dut ağac› var. Yat›r›n tavan,
çat›s›nda kümbedinde, onun üstünde
muhteşem çal› ağac› bitmiştir. Buraya
merdivenle kalk›yor, o kutsal ağaca bez,
paçavra sar›yorlar. Kutsal ağaca niyet
ediyorlar.
2. Babek ilçesi. Bu bölgede Kahab
köyü yak›n›nda as›rl›k kutsal yerlerden
biri Eshabül-kehf abidesi çok meşhur
dur. Bilim dünyas›na 10 kadar Eshabülkehf isimli bu tür kutsal abide bellidir.
Susuz bir alanda yerleşen bu abidenin
dağ›n  baş›nda olan k›sm› Cennet bağ›
ismini taş›maktad›r. Çünkü bu susuz
alanda bir kaç ağaç, ayr›ca kutsal say›
lan dağdağan ağac› bitmiştir. Bu ağaç
ziyaretçiler taraf›ndan ziyaret ediliyor,
ona bez, paçavra sar›l›yor. Şunu da belir
telim ki Nahç›van bölgesinde bu ağac›n
dallar› nazarl›k gibi de geniş şekilde kul
lanmaktad›r. Bunun yan›s›ra abidenin
giriş k›sm›nda k›tm›r isimli bir kurumuş
ağaç olmuş. Ravilerin söylemesine göre
Dağyunus kral›n zülmünden kaç›p kur
tularak burada bar›nmak isteyenlerin
beraberinde K›tm›r ismini taş›yan bir
köpek de olmuştur. Çoban asas›n›, ağa
c›n› toprağa sancm›ş ve köpeyi de o ağa
ca bağlam›şt›r. Bu yüzden o ağaç kutsal
say›lm›ş.
Söz gelişi dağdan ağac›na inan›lma
s›na, onun kutsal say›lmas›na Anadolu
Elaz›ğ ilinde Harput’ta da rastl›yoruz.9
Babek ilçesinin eski Bulkan köyü
civar›nda Hezretabbas bağ› denilen bir
ziyaret yeri de vard›r. Bu kutsalk say›
lan bağda dut, iyde ağaçlar› devaml›
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olarak yöre halk› taraf›ndan ziyaret edi
liyor.
3. Culga ilçesinde ağaç kültü ile bilgi
li adak yerleri. Almemet yat›r› (12. y.y.)
Camald›n köyü yak›n›ndad›r. Burada
kutsal mezar var. Ayn› zamanda yat›r›n
arazisinde kutsall›ğ›na yöre halk›n›n
inand›ğ› üç dut ağac› vard›r. Böyle ina
n›ş var ki as›rl›k bu ağaçlar› kesmek
günaht›r. Ağaç kutsal olduğundan dolay›
temiz olmayan adam› yak›na b›rakm›
yor, üzerine kimse kalk›yorsa at›yor.
Milax köyü yak›n›nda “Camus(man
da) reddi” denilen bir adak yeri vard›r.
Yöre halk› buradaki kutsal sayd›klar›
mermerik ağac›n›n insanlara yard›mc›
olmas›na inan›yor. Buraya çoğu zaman
çocuğu olmayanlar niyet edip geliyorlar.
Ağac›n dallar›na kendi elbiselerinden
kesip bir parça bağlarlar. Buraya koyun,
kuzu adak, niyaz ederler.
4. Ordubad ilçesinde ağaç kültü ile
ilgili adak yerleri. Ordubad ilçesinde en
etkili, kutsal say›lan Nüsnüs köyü yak›
n›ndaki ard›ç ağac›ndan oluşan “Yalg›z
ağaç” denilen yat›rd›r. Bu tek ard›ç ağac›
yüksek bir kayan›n üzerinde bitmiştir.
Etraf›nda ot, bitki yoktur. Ağac›n boyu
3 metredir. Dallar› köye taraf uzan›yor.
Ağac›n susuz bir mekanda, daş›n üstün
de bitmesi de mücize eseri say›l›yor. Tek
ağaç her zaman yeşildir, ne kuruyor, ne
solur, ne k›l›ğ›n› deyişiyor. Yöre halk›n›n
inam›na göre bu yaprağ›na dokunmak,
onu koparmak günahd›r, ağac›n iyesi
o adam›n cezas›n› verir. Ağac›n dal›n›
k›ran zaman ondan kan akt›ğ›n› söylü
yorlar. Buraya bu ağaçtan yard›m, şifa,
uzaklarda olan yak›n›n› bulmak için
çocuk edinmek her türlü niyet edib ziya
rete geliyorlar. Onun dallar›na muhtelif

renklerde çeşitli bez ve paçavra sar›yor
lar. Bu ağaça kurban vs. adak ediyorlar,
nezir deyiyorlar. Koyun, kuzu kurban
kesiyorlar.
Ard›ç ağac›na inan›ş eski gelenek
lere dayan›yor. Mesela, tercüme örneği
olmas›na rağmen tebabete ait R.Ara
t›n yay›nlad›ğ› eski Uygur yaz›tlar›nda
ard›ç tohumunun ilaç olarak kullan›l
mas› belirtiliyor.10 Bu ağac›n kutsall›ğ›
Anadoluda Sivas, Elaz›ğ, Siirt, Tunceli,
Ad›yaman, Erzurum vs. gibi illerde daha
çok değerlendiriliyor ve büyük öneme
sahiptir.11 Ard›ç ağac› ile ilgili “Divanu
luğat-it-türk’de yer ad›n›n kullan›lmas›
da rastgele değildir.12 Ard›ç ağac›n›n
Türk dünyas›n›n çeşitli coğrafyalar›nda
yayg›n olmas›n›n ve kutsal say›lmas›n›n
nedenini Dr. Y. Kalafat böyle yorum
luyor: ‘Sibirya Türkleri aras›nda arz›n
tam ortas›nda göke doğru uzanan ulu bir
ağaç vard›. Bu ulu çam ağac› tenri Ülge
nin bulunduğu yere kadar uzan›r. Türk
inanc›nda dünyan›n merkezi Ötüken y›ş
olduğuna göre atalar›m›z›n tasavvurla
r›nda da bu ağaç orada idi. Ulu ağaçlar›n
(çam, ard›ç, kay›n gibi) bu ağaca nisbet
le ›duk say›l›p hizmet görmesi kay›n
zamanda Tengriye gösterilen hürmetin
de bir işareti say›lsa gerek:13
Aşağ› Aza köyünün uc k›sm›nda,
ç›k›ş›nda Aras nehri ile yüzbeyüzde tepe
üstünde, üzerinde “C›ndal› pir” denilen
bir yat›r, adak yeri vard›r. Baz›lar› buna
kindeli pir’ de demektedir. Pir, yat›r
tek bir dağdağan ağac›ndan oluşmakta
d›r. Bu ağac›n beş-alt› ad›m›nda mezar
var. Burada bir yiğidin defn olunduğunu
söylüyorlar ki bu burada bir yiğidin yat
mas›na bir işarettir. Burada ancak ağaç
ziyaret ediliyor. Yöre insanlar› bu ağac›
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ziyaret ediyor, ona secde ediyor, kurban
kesiyor, nezir edilen parça elbise ağac›n
alt›na b›rak›l›yor. Çeşitli parçalar ağac›n
dallar›na sar›n›yor. Bu yüzden bazan
uzaktan ağac›n yapraklar› bile görünmü
yor. Belki bu vesile ile buras› “C›ndal›
pir” diye adland›r›lm›ş Tivi köyündeki
pirde, yat›rda da dağdan ağac› var, onu
ziyaret ediyor, bez sar›yorlar.
Keleki köyü yak›n›nda da mermerik
ağac› kutsal say›l›yor, ziyaret ediliyor.
Söz gelişi Türk dünyas›n›n çeşitli böl
gelerinde kutsal say›lan ağaçlara bez,
çaput bağlan›yor, bunlar çeşitli renkler
den oluyor. Mesela, Doğu Türkistan’da
ağaçlara bağlanan paçavralar›n her biri
nin renginin gökün ve dünyan›n yönleri
ile alakal› olmas› inan›ş› vard›r. Ayr›ca
şu renkli bezler, çaputlar kutsallaşt›r›
lan muhtelif nesnelerin birer sembolü
idiler.14
Ç›nar ağac› ve ona bağl› inançlar
Ordubad ilçesinde daha yayg›nd›r. Bu
ilçenin bir çok köylerinde muhteşem,
as›rl›k ç›nar ağaçlar› yükselmektedir.
Bu ç›narlara sayg› var. Bu özelliğe Ordu
bad merkez, Venend, Yukar› Eylis köyle
rinde rastlad›k. Söz gelişi kutsal ç›nar
ağaçlar›na inan›ş Doğu Anadolu’da daha
yayg›nd›r.15
Ordubad ilçesinin Düylün köyünde
ki yat›rda da yemşan ağac› kutsal say›l›
yor, ziyaret ediliyor, bez bağlan›yor.
5. Şahbuz ilçesinde ağaç kültü ile
ilgili adak yerleri.
Bu ilçede ağaçla ilgili yat›rlar, kut
sal mekanlar, ziyaret yerleri aşağ›daki
lerdir: 1) Dede Maksut piri; 2) Söğütlü
pir; 3) Garip piri 4) Karaağaç piri.
Dede Maksut piri Kent Şahbuz
köyü civar›nda Şahbuz çölünde Mere

lik gölünden yukar›dad›r. burada bir
seyidin mezar› var. Arazisi ormanl›kt›r.
Burada iğde, hemersun, itburnu, çöl
armudu ağaçlar› var. En eski zamanda
buras› iğdelik olduğu söylenmektedir.
Ayn› zamanda mezar›n yan›nda bir kuru
ağaç vard›r. Onun yan›nda da yabani
armut ağac›. Adamlar buraya gelende
niyet edirler, ağaca bez, yayl›k (kela
ğay) bağlarlar, alt›na para atarlar. Çoğu
zaman ağac› ziyaret edenler niyyet ede
rek ağac›n alt›na buğda atarlar, buğda
göğerdiğinde niyetinin, dileyinin kabul
olduğunu düşünürler. “Söyütlü pir” Kent
Şahbuzköyünün Teza gala denilen kale
nin aşağ› k›sm›nda yerleşmektedir. Kale
nin dibinde mühteşem bir söyüt ağac›
kutsal say›l›yor ve ziyaret ediliyor, dalla
r›na bez, yayl›k sar›n›yor. Ağac› kesmek,
dallar›n› k›rmak günah say›l›yor.
“Gerib piri” Şahbuz ilçe merkezi ile
Kent Şahbuz köyü aras›ndaki arazide,
Yeni kent yak›n›nda yerleşmektedir.
Burada yaln›z tek bir yaban› armut
ağac› kutsal say›l›yor ve çocuk dileyen
ler buray› ziyaret ediyorlar. Ağac›n bir
dal›nda üzerine parça çekilmş bir tahta
beşik (nenni) as›lm›şt›r. Eyer buray› ziya
ret eden gelin ağaca yaklaşd›ğ›nda beşik
y›rğalan›yorsa onun çocuğu olacak, y›r
ğalanmazsa onun çocuğunun olmayacağ›
anlam›na geliyor. Bu ağaca da niyet edib
çeşitli eşyalar,bez sar›yorlar.
Söz gelişi ayn› olay, yani kutsal ağaç
tan beşik asmak inan›ş› ayn› şekilde
Anadoluda Elaz›ğ ili Harput ilçesinde de
rastgeliyoruz.16.
Kent Şahbuz köyü yak›n›ndaki Kara
ağaç pirinde de kutsal ağaç ziyaret edil
mektedir.
Nahç›vandaki ağaçla ilgili adak yer
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lerinin makalemizdeki listesinden belli
oldu ki burada tek ağaç motifi önemli bir
olayd›r. Tek ağaç motifi mitoloji uzman
lar›n›n da dikkatini çekmiş, bu konunun
yorumlanmas› doğrultusunda onlar çaba
göstermişler. B.Ögel bu konuya temas
etmiştir: “Biz araşt›r›c›lara yol göstere
bilmk için bir örnek sunacağ›z. Burhan
Haldun dağ›nda tek bir ağaç vard›. Cen
giz Han bu ağac›n alt›nda gömülmesini
istemişti. Ölümünden sonra bu ağac›n
alt›nda gömüldü. Ağac›n çevresinde de
s›k bir orman yetişti... Çingiz han bir
savaşta bu dağa s›ğ›narak kurtulmuştu.
Bundan dolay› dağ› selamlam›ş ve kur
ban sunmuştu.17

merik ağac›n› ziyaret eder, niyet eder
ki iki çocuğu birbirinin yüzünü görer
se çocuğunun birini getirib bu pirde
(yat›rda) kurban sunacak. Kişinin niyeti
kabul görer, 2. oğlu dünyaya geler. O
sözünü tutar, I. oğulnu bu yat›rda kur
ban kesme için getirir. B›çağ› al›p çoçu
ğun baş›n› kesmek istiyor. Bu zaman
gök gürlüyor. Her taraf› karanl›ğa bürü
nüyor. Göz gözü görmüyor. Ağac›n dibin
de bir camus(manda) peyda oluyor. Kişi
camusun baş›n› o taş›n üzerine koyup
keser. Bu zaman camusun bir ayağ›n›n
izi (reddi) taş›n üzerine düşer. Bu yüz
den o zamandan beri bu yat›r “Cam›ş
reddi” (Camus izi) adlan›yor.

3. Nahç›van ve yöresinde ağaç
kütüne bağl› efsane ve inan›şlar.
I. Ordubad ilçesi Nüsnüs köyü civa
r›ndaki “Yalg›z ağaçlar”la ilgili derledi
ğimiz efsane: Derler burada bir fakirin
evinde güzel bir k›z var imiş. Bir taraf
tan gelen elçiler bir taraftan da “yok”
cevab› al›p kor-peşiman geri dönürmüş
lerdi. Var-devletine güvenen bir zengin
de bu kap›dan yok cevab› alar. Öfkesin
den yan›p-yak›l›yor yemin eder ki bu işi
böyle koymayacak. K›z oturduğu köye
sald›r› verirler. K›z bunu duyduğunda
dağlara ç›k›yor, zengin kişinin adam
lar› onu takip ediyorlar. Zengin kişinin
att›ğ› ok k›z› yaral›yor. Bu köyün yuka
r›s›ndaki dağ›n üstüne kalkd›ğ›nda k›z
görür yürüyemiyor, onu kan götürüyor,
ya meded deyib, Allahdan dilek diliyor.
Bütün adamlar›n gözü karş›s›ndaki k›z
ağaca dönür. Bu yalg›z ağaç o k›zd›r...
2. Culfa ilçesi Milax köyü civar›nda
kutsal mermerik ağac›  ile ilgili efasene:
Bir köylünün çocuğu olurmuş. O bi mer

3. Şahbuz ilçesindeki “Söyüdlü pir”le
ilgili derlediğimiz efsane:
Eski zamanlarda bu Kent Şahbuz
köyünün yak›n›nda Teze gala denilen
yerde bir  p›nar varm›ş (şimdi de mev
cut). Yad, yağ›lar bu yöreye sald›r›r.
Adamlar kaleye s›ğ›n›rlar. Bir gelen kale
den aşağ› inib p›nardan su götürmeye
geliyor. Hava çok s›cak imiş. O Allah’a
yalvar›r: ya Allah bize bir ağac gönder,
gölgesi olsun, serin olsun. O böyle söyle
yib hayata veda ediyor. Sabahleyin halk
uykudan kalkt›ğ›nda gördüklerine inan
m›yor; Kalenin dibinde muhteşem bir
söyüd ağac› yükseliyordu. O gelini de ele
bu ağac›n dibinde bast›r›p, defn edibler.
Bu ağaç bu yüzden kutsal say›l›p ziyaret
ediliyor.
4. Şahbuz ilçesinde Gerib piri hak
k›nda: Bir yolçu han›m› ile yolu az›r. Bir
tek ağaca rastl›yor, onun alt›nda gecele
meli olurlar. Han›m evinde bebeyi hasta
imiş. O Allaha dua ediyor: Allah›m, bana
bir yol göster, kurtar, hiç olmazsa bebe
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yimi son nefesimde göreyim. Bu sözden
sonra gökün yüzü süt gibi ağar›yor. Ağaç
tan bir armut koparak yere düşüpyor,
han›m›n karş›s›nda digirleniyor. Han›m
o armudu takib ediyor, beladan kurtu
luyor, evine yetiştiriyor. Bu yüzden bu
tek ağaç Gerib pir adlan›yor ve ziyaret
ediliyor.
5. Şahbuz illçesinde “Karaağaç piri”
hakk›nda: Gedirgum bayram› imiş. Bu
bayram gününde her kes kalbinde bir
dilekte niyet edermiş. Saf, pak bir gelin
geceyar› evden d›şar› ç›k›verir. Onun
çoçuğu olmazm›ş. Fikri kendinde olma
dan yolda yürüyordu. Birden baş›n› kal
d›rd›ğ›nda kendini yüce bir karaağac›n
alt›nda görüyor. Bu ağaç öylesine yük
sek idi ki gelin baş›n› yukar›ya kald›rd›
ğ›nda baş örtüsü yere düşüyor. O yayl›ğ›
(baş örtüsü) yerden al›yor, yüreğinden
geçiyor ki onu ağac›n baş›na bağlas›n.
Gelin düşünüyor ki, eğer bu yayl›ğ› ora
ya bağlarsa onun dileği, niyeti gerçek
olur. Baş›n› kald›rd›ğ›nda gözlerine inan
m›yor; ağaç ona taraf eğilmişti. Gelin
yayl›ğ› ağaca bağl›yor ve eve gidiyor.
Sabahleyin halk karaağac›n baş›nda bir
yayl›k olduğunu görüyorlar. Gelin olay›
herkese anlat›yor. Kimse ona inanm›
yor, hatta ona alay ediyorlar. Amma bir
y›ldan sonra gelinin bir çoçuğu dünyaya
geliyor.
Bir nazarc› varm›ş. Onun da bir
onunla yola gitmeyen komşusu varm›ş.
Komşunun da iyi bir öküzü varm›ş. Kom
şu anl›yor ki, nazarc› onun öküzün nazar
l›yacak. Bu yüzden öküzün boyunduru
ğun dağdağ›n ağac›nnan yapar. Bir gün
o yer şumluyarken nazarc› geler, öküzü
nazarl›yor, amma ona bir kötülük dokun

muyor. Ne kadar orada bekleyib öküze
bak›rsa bir şey yapa bilmiyor. Sonuçta
komşu söylüyor ki, lanetgözüne, ç›k get,
bir şey yapamayacaksan.
Eshabül-kef abidesindeki K›tm›r
ağac› hakk›nda revayet: Dağ  yunusun
zülmünden kaçanlarla bir çoban da
var idi. Bir de görürler onun köpeği
de onlar›n arkas›nca geliyor. Ne kadar
çaba gösterirler, köpek dönmüyor. Taşla
köpeğin bacaklar›n› k›rarlar. Yollar›na
devam ederler. Bak›rlar köpek yine
sürüne-sürüne onlar›n arkas›nca gelir.
Onu öldürüb yamaçda bast›r›rlar. Çoban
çomağ›n›, ağac›n› da mezar›n üzerine
sanc›r. Derken çomak, ağaç yavaş-yavaş
yeşerir, büyük bir ağaç oluyor. El aras›n
da G›tm›r adlanan bu ağaç şimdi kutsal
say›larak ziyaret ediliyor.
Dağdağan taş› kutsald›r. Yumru,
içi değişik olur. Onu hayvan boynundan
asarlar, yeni ev inşa eden zaman bar›n›n
bir köşesine koyarlar.
Bar (verimli) ağaçlar›n› mundar
lamak olmaz, yoksa ondan insanlara
zarar gelir.
V›r›n dediğimiz şey ele ecinnedi.
Ecinniler adam› şer (akşama yak›n) vak
ti ya sudan geçende, ya eğilip su içende
ya ağaç alt›nda vurar. Gece vakt› ağaç
alt›nda beklemezler, yoksa adama cin
nerin şepesi dokuna.
Novruzda ağaçlar yat›rlar. Çarşan
ba gecesi sular durar, tüm ağaçlar ise
baş›n› aşağ› sal›p yatar, sabah kalkar
lar. Y›l›n-ay›n son gecesi ağaçlar secdeye
gedende su durur. Bu zaman ağaçlar
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doğru yere, toprağa serilirler.18
Deyimler, inan›şlar: Derler ki bir
taraf› yanm›ş ağac› d›şar›dan avluya
getirsen zarar görersin.
Bir genç k›z istediyinde k›z›n avlu
sundan bir taş getirib koyallar bir ağac›n
haças›na, ağaç barl› olarsa, gedeller o
k›z›n babas›ndan o k›z› istemeğe.
Novruzda ilah›r günü y›l tehvil olan
da derler söğütler dallar›n› yere vurar,
bunu kim görerse o niyetine ulaş›r,
yetuişir.
Ordubad’da derler ki ç›nar ve incir
ağaçlar›n› k›rmak günahd›r.
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