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ÖZET 

 

Din, toplumların sosyal ve kültürel yaşamlarının şekillenmesinde önemli bir 

etkendir. Bu sebeple İnsanın olduğu her yerde dinler de var ola gelmiştir. Dolayısıyla 

insanlık tarihinin her safhasında çeşitli dinlere ve bunlara bağlı inanç sistemlerine 

rastlanır. Halk arasında inanç düzeyinde varlığını sürdüren ve genellikle “halk inançları” 

olarak ifade edilen değerleri, bilimsel şekilde araştırıp ortaya çıkarmak dinler tarihçisinin 

görev alanlarındandır. Kültürel değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılması, hiç şüphesiz 

onların araştırılıp yazılı kayıtlara aktarılmasıyla mümkündür.  

Kocaköy ve çevresi ile ilgili bilimsel olarak çalışılmamış olan halk inanış ve 

uygulamalarına ışık tutmak amacıyla bu makalede biz de Diyarbakır ili Kocaköy 

ilçesindeki “tabiat” ile ilgili halk inanışlarını, söz konusu yöre halkının dini inanç ve 

adetleri ile bunlara bağlı uygulamalarını dinler tarihi açısından değerlendirmeye çalıştık. 

Bu çalışmada, Kocaköy ilçesinde müşahede edilen yağmur duası, ağaç, hayvan, su, ateş 

gibi tabii varlıklara dair inanışlar tespit edilmiş ve bunlar Dinler Tarihi açısından 

değerlendirilmiştir. 

Sonuç olarak, çalışmadan elde edilen bulguların kısa bir değerlendirilmesi 

yapılmış ve çalışmanın sonuna da konu ile ilgili resimler eklenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Dinler Tarihi, İnanış, Halk inanışları, Kocaköy, Tabiat.  
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PUBLIC BELIEF ABOUT NATURE IN KOCAKOY DISTRICT OF 

DİYARBAKIR  
 

ABSTRACT 

Religion is an important factor in shaping the social and cultural lives of societies. 

For this reason, religions have come into existence wherever Human is. Therefore, at 

every stage of human history, various religions and belief systems connected to them are 

encountered. It is one of the duties of the historian of religions to scientifically research 

and reveal the values that exist at the level of belief among the people and are generally 

expressed as "folk beliefs". The transfer of cultural values from generation to generation 

is undoubtedly possible by researching them and transferring them to written records. 

In this article, in order to shed light on the folk beliefs and practices about Kocaköy and 

its surroundings that have not been studied scientifically, we tried to evaluate the folk 

beliefs about "nature" in the district of Kocaköy in Diyarbakır, the religious beliefs and 

customs of the local people and their practices in terms of the history of religions. 

In this study, beliefs about natural beings such as rain prayer, trees, animals, water and 

fire observed in Kocaköy district were determined and these were evaluated in terms of 

the History of Religions. 

As a result, a brief evaluation of the findings obtained from the study was made and 

pictures related to the subject were added to the end of the study. 

Keywords: History of Religions, Belief, Folk beliefs, Kocaköy, Nature. 

 

GİRİŞ 

I.İnanç ve İnanış Kavramları 

1.1. İnanç Kavramı 

İnanç, sözlük anlamı ile kişi veya toplum tarafından bir düşüncenin, bir olgunun, 

bir nesnenin, bir varlığın gerçek olduğunun kabul edilmesi1; inanmak ise, bir düşünceye, 

bir inanışa bağlılık veya bağlı kalınan düşünce2 anlamlarına gelmektedir. Yine “inanç” 

bir düşünceye gönülden bağlı kalma, birine duyulan güven, inanma duygusu veya 

Tanrı’ya iman, bir dine inanma, akide, iman, itikat anlamlarını ihtiva etmektedir.3 

İnanç; bir şeyi güvenle doğru kabul etmek, yeterince gerekçesi bulunmayan ve 

kesinleşmemiş bir şeyi doğru saymak; akıl yoluyla genel geçer bir doğrulama yapmadan, 

başkasının tanıklığı üzerine kurulmuş kanıtları, bir kuşku duymaksızın onaylamak; öznel 

olarak yeterli olan, ama nesnel olarak yeterli olmayan gerekçelerden ötürü bir şeyi doğru 

bilmek; bütün yapılanların temelinde bulunan yaşamadan gelen zorunlulukla dış 

dünyanın, nesnelerin, başka benlerin, Tanrı’nın var olduğunu kabul etmek; bilimsel, 

ahlaki, estetik ve fizikötesi açıklamalarda önermelerin doğruluğunu onaylamak şeklinde 

ifade edilebilir. 4 

İnanç, fertlerin kendi iç dünyalarının bir yönü ile ilgili idrakleri ve tanımlarının 

meydana getirdiği sürekli ve sistemli duygular ağıdır. İnanç: bilgi, kanaat, fikir, duygu ve 

imanı kapsayan psikolojik bir hadisedir. Kişinin kendi iradesi istikametinde elde ettiği 

 
1 Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Folkloru, İstanbul 1999, s. 28.  
2 Pars Tuğlacı, Okyanus Ansiklopedik Sözlük, İstanbul 1980, c. IV, s. 1208.  
3 Türkçe Sözlük, TDK, Ankara 2005, s. 965.  
4 Bedia Akarsu, Felsefe Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1998, s. 104.  
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kazanımlar, tutum ve davranışlarla açığa vurmak istenilen veya gayri ihtiyari olarak tutum 

ve davranışlarla ortaya çıkan manevi değerlerdir.5 

İnanç; inanılan şey, itikat, bir fikre olan bağlılık, birine duyulan güven anlamlarına 

gelir. Ayrıca inanç; İslam dinini son din olarak kabul edip onun öğretilerine gönülden 

bağlanıp Allah’ın emirlerine teslim olmak manalarına gelmektedir.6 Görüldüğü üzere 

inanç kavramına yüklenen anlamlar, benzer ifade ve manalar içermektedir. Her toplumun 

mutlaka yukarıda tanımlanan bir düşünce ve bir inanca sahip olduğu söylenebilir. Çünkü 

tarihte inançsız bir topluma rastlamak mümkün olmadığı gibi, bütün insanların insani 

doğaya uygun bir inanç yaşadıkları görülmektedir. 

 

1.2. İnanış Kavramı 

“İnanış” kelimesi sözlükte, inanma, inanılan şey,7 kimi nesnelerin mutluluk ya da 

mutsuzluk getirdiğine inanma; temelini kuruntu ya da zandan alan,8  geleneğe dayalı 

olarak oluşan inanma pratikleri ve benzer şeyler şeklinde tanımlanmıştır.9 

Halk inanışları, toplumun kabul ettiği dinin hükümleri ve öğretileri dışında kalan; 

fakat halk arasında yaygın bir şekilde yaşatılarak bir sonraki kuşaklara aktarılan 

inanmalardır. Toplumlar; hayatlarını derinlemesine etkileyen inanış, adet ve geleneklerini 

yeni bir dine veya kültüre girdiklerinde bırakmazlar ve yeni dinin ve yeni kültürün 

özelliklerine eski inanış, adet ve geleneklerini uydurmaya çalışırlar. Halk inanışları 

toplumsal hayatımızda teknik gelişmelerden, evlenmeye, doğuma, ölüme, sosyal 

hayatımıza kadar, her türlü etkinlikte bulunmaktadır.10  Bu bağlamda inanç ve inanış 

arasındaki temel fark; inancın, bir dinin mensupları tarafından kabul edilerek iman 

temeline dayanan bir takım uygulamalar olması; buna mukabil inanışın ise herhangi bir 

dinin inanç sistemi içerisinde olmayan, daha çok toplumsal geleneğe veya kültüre 

dayanan ve sonraki nesillere aktarılan pratiklerden ibaret olmasıdır. 

 

Toplumlar kültürlerini, inanç sistemlerini, örf ve âdetlerini; geçmiş kuşaklardan 

devralarak ve yarattıkları eserleri de bunlara ekleyerek gelecek kuşaklara aktarırlar. 

Çok zengin kaynaklardan neşet eden halk inanışları, menşe’ itibariyle çok eski dönemlere 

uzanmakta ve süreklilik arz etmektedir.  

Evrensel bir olgu olan halk inançları (inanışları olmalı sanki), dünyanın her 

bölgesinde, ister ilkel ister modern olarak nitelendirilsin, tüm toplumlarda mevcuttur. 

Kutsalın yaygınlaşmasının bir sonucu olarak süreklilik arz eden halk inanışları, insanlık 

var oldukça devam edecek gibi görülmektedir.   

Makalemiz bir alan araştırması olup, makalemizin konusu; geniş ve derin bir inanç 

kültürüne sahip olan Kocaköy yöresinin halk inanışlarını, gelenek ve göreneklerini tabiat 

fenomeni yönüyle incelenmesi ve dinler tarihi açısından değerlendirilmesidir. 

 

Çalışmamızda, halk tarafından benimsenip özümsenmiş inanç ve uygulamaların 

olduğu gibi tespit edilmesi ve bunların değerlendirilip yorumlanması amacıyla duruma 

 
5 Ali Seyyar, Davranış Bilimleri Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, İstanbul 2004, s. 364.  
6 MEB, Din Eğitimi Genel Müdürlüğü, Dini Terimler Sözlüğü, Ankara 2009, s. 168.  
7 Türkçe Sözlük, s. 965.  
8 Orhan Hançerlioğlu, İnanç Sözlüğü, İstanbul 1975, s. 22.  
9 Türker Eroğlu,Çiğdem Kılıç, “ Halk Kültüründe Din ve İnanç Konusunda Yeni Bir Kavram:İnanış ” 

Sakarya 2008, s. 4.  
10 Abdullah Kılıç, “Isparta Yöresi Halk İnançları” Uluslararası Türkiye İnançları Kongresi Bildirileri, 

Ankara 2000, s. 415.  
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göre bazen dinî bir görünüme bürünmüş, bazen de dine açıkça aykırı olduğu bilinen 

uygulamalar incelenmiştir. 

Bu araştırmayla Kocaköy ilçesi tabiat ile ilgili halk inanışları Dinler Tarihi’nin 

metotlarından deskriptif ve fenomenolojik metotları kullanılarak incelenecek ve bu 

inanışlar elden geldiğince objektif bir tarzda değerlendirilmeye çalışılacaktır.  

Ayrıca yörede ateş, su, yağmur ve ağaç ile ilgili inanış ve uygulamalar nelerdir? 

Bunun dışında Kocaköy ve civarında yaşayan hayvanlarla ilgili inanış ve uygulamalar 

nelerdir ve sonuç olarak bütün bu inanış ve uygulamaların halk nazarında kabul 

görmesinin ana sebepleri neler olabilir? 

Gerçekte halk inanışları, sosyo-kültürel ve dini hayatımızda çok önemli bir 

olgudur. Fertleri birbirine bağlayan çok köklü, yaygın inanç ve uygulamalara sahip olan 

milletimiz, çok eskiden beri süregelen inanç ve kültürünü, dünyamızda meydana gelen 

sosyo-kültürel ve teknolojik gelişmelere rağmen, gizemli bir şekilde hala belli ölçülerde 

korumaya devam etmektedir. 

Çalışmamız “alan araştırması” olduğu için temel malzememiz görüştüğümüz 

kişilerdir. Görüştüğümüz bu kişilerle mülakat kendi doğal ortamlarında yapıldığından 

aldığımız bilgilerin sağlıklı olduğu kanaatindeyiz. 

Araştırma yapılırken görüşme ve mülakat yöntemlerine başvurulmuştur. Bu sırada 

kayıt cihazları da kullanılmıştır. Ayrıca tabiat ile ilgili inanış gibi bazı kültür unsurları, 

gerçekleştikleri esnada yerinde incelenmiştir. Elde edilen veriler Dinler Tarihi’nin en 

önemli metotlarından deskriptif ve fenomenolojik metotlar temelinde değerlendirilmiş ve 

objektif bir tarzda sınıflandırılarak sunulmuştur. 

 

II. Tabiat ile İlgili Halk İnanış ve Uygulamalar 

 

2.1. Su Kültü ile İlgili İnanışlar 

Anadolu’nun farklı yörelerinde olduğu gibi Kocaköy çevresinde de şifalı 

olduğuna inanılan muhtelif sular, çeşitli ruhsal ve bedensel hastalıkların tedavi edilmesi 

amacıyla halk tarafından şifalı sayılır. Yörede “Ziyaret Çeşmesi”, “Ambar Çayı”, 

“Haruniye Çeşmesi” ve “Şeyh Musa Pınarı”nın suları halk tarafından şifalı olarak görülür 

ve bu sulara kutsallık atfedilerek onlarla ilgili bazı menkıbeler anlatılır. 

 

2.1.1. Ambar Çayı 

Bu nehir adını Kocaköy’ün 3 km batısındaki Ambar köyünden alır. 1869 

Diyarbakır salnamesinde Ambar nehri ile ilgili bilgi verilirken, “Nehr-i mezkur 

Diyarbekir sancağında Lice kazasına tabi Hani nahiyesinde müdür makarrı olan Hani 

kasabası derunundaki Ayn-ı Kebir namıyla çıkan su olup oradan cereyan ile Pir Hüseyin 

(Ali bardak) karyesinden ve Karakoç’tan bil mürur Türkmen nahiyesinde Bismil 

karyesinden beride Köseli karyesi önünde Dicle nehrine munsap olur”11 denilmektedir. 

Bu ırmağın sularının bazı cilt hastalıkları için şifalı olduğuna inanılmaktadır. 

Kocaköy’den bir vatandaş şöyle anlatıyor: 1989 yazında, iki sene boyunca bir cilt 

hastalığına yakalanmış küçük bir çocuk olan Necat Kaya’nın hastalığına hiçbir çare 

bulunamamış ve son bir umut olarak Şeyh İsmetullah Efendi’ye götürmüştük. Seyda, 

hasta için bir iki dua okuduktan sonra, “götürün, Ambar ırmağında yıkayın, iyileşir” 

 
11 Diyarbakır Salnameleri, c.3, s. 97. 



 
 

5 
 

Kadim Hikmet Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi - Sayı: 3 - Yıl: 2020 - Kasım 

demişti. Ambar çayı suyunun, doktorların şifa bulamadıkları bu hastalığa iyi 

gelebileceğine asla ihtimal vermiyorduk. Fakat başka çare de olmadığı için bize 

söylenenleri yerine getirdik. Necat, bu ırmakta bir defa yıkanmakla şifa buldu. Annesi, 

Ambar çayından bidonlarla eve getirdiği suyu da kutsal sayıyor ve bunu dökmek için 

temiz bir mekân arıyordu.12 

2.1.2. Ziyaret Çeşmesi 

Ziyaret Çeşmesi Kocaköy ilçe merkezine bir km. uzaklıkta Derindere mevkiinde 

bulunan bir pınardır. Suyu sulamada kullanılır. Ancak orada bulunan “Abdürrezzak” 

isimli bir yatırdan ötürü kutsal sayılmakta, bu su ile asla taharet temizliği yapılmamakta, 

suyunun insan dışkısına temas etmemesine azami dikkat edilmektedir. Bu çeşmenin 

beslendiği sudaki balıkları yiyen insanların delireceğine inanılmaktadır. Bu çeşmenin 

içinden alınan toprak, özellikle hayvanların yakalandıkları meme hastalıklarına iyi 

geldiğine inanılmaktadır.13 

 

2.1.3. Şeyh Musa Suyu 

Akdiken mahallesinde olan bu suyun çamuru, romatizma hastaları tarafından şifa 

umuduyla vücudun ağrıyan yerine sürülmesi suretiyle kullanılmaktadır. Hem insan hem 

de hayvanların hastalığına şifa olduğundan Çarşamba günleri ziyaretçileri oldukça fazla 

olur. 

 

2.1.4. Haruniye Çeşmesi 

Şeyh Harun ziyareti civarından çıkıp güneyindeki toprakları suladığını ve bu 

suladığı tüm toprakların vakfedildiğini Örfizade vakfındaki vakfiye bilgilerinden 

öğrenmekteyiz. 14 

Burada daha önce kaynak bir su olduğu, hem yerleşim yerinden hem su 

kanallarından hem de Örfizade vakfiyesinde geçen Haruniye çeşmesinin ve suyunun 

vakfedildiği beyannameden anlaşılmaktadır. Bu suyla ilgili olarak vakfiyedeki beyanat 

şöyledir: “Mülkiyetine sahip oldukları Haruniye çeşmesinden çıkan suyun şeyh 

Abdurrahman es-Saidî el-Hüseynî’nin kerametiyle mübarek olmasından dolayı 

ziyarettir.” 15  Böylece vakfiyedeki açıklamalardan bu suyun, ziyaret suyu olduğu 

anlaşılmaktadır. Vakıfta bu ziyaretteki suyun ve suyun suladığı arazilerin vakfedildiğini, 

bu araziyi ve sınırlarını belirttikten sonra “her kim vakfıma girer ve ihanet ederse bu 

durum onu öldürür ve ahirette ve dünyada harap eder.” 16  şeklinde bir de bedduada 

bulunmaktadır. Bu sebeple insanların bu suya hürmetle yaklaştıkları söylenir. Ancak su 

günümüzde kurumuştur. 

2.1.5. Pınarlar Başı (Serê Kaniyân) 

Arkbaşı mahallesinin 1 km. kadar kuzeyinde, güneydoğuya doğru akmakta olan 

Pamuk çayın Mecnefa suyunu alıp güneye döndüğü dirsekte bulunan su kaynaklarıdır. 

Burada kayalık bir zeminin oluklarından irili ufaklı kırk kadar pınar akmaktadır. Bu 

yüzden buraya kırk çeşme de diyenler vardır. Buradaki halkın inanışına göre eskiden 

Silvan (Farkin) yolu buradan geçiyordu. Rivayete göre evliyadan birisi bir yolculuk 

 
12 Mahmut Kaya, 59 Yaşında, Kaya Mahallesi;  Akdemir, s. 80. 
13 Akdemir, s. 81. 
14 Abdurrahman b. Numan Vakfiyesi, VGMA, Dolap no: 50.  
15 Yılmaz, s. 69.  
16 Abdurrahman b. Numan Vakfiyesi, VGMA, Dolap no: 50.  
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esnasında dinlenmek için, şimdiki pınarların bulunduğu yerde konaklamış, yanındaki 

suyu tükenmiş, oldukça susamış. Bu zat burada dinlenirken, hafif uykuya dalmış, 

rüyasında kendisine biri şöyle seslenmiş: “Senin suyun ayakların altındadır. Elindeki 

asanla yere vur.” Uykudan uyanan Allah dostu, asasının dibinden suyun aktığını görmüş. 

Asayı alıp tam 40 ayrı yere vurmuş hepsinden de su fışkırmıştır. Bu yüzden buraya “Kırk 

Pınarlar” denilmektedir. O günden sonra bu su hiç kurumadan günümüze kadar şifalı su 

olarak kalmıştır. Hatta bu zat ölene kadar buradan ayrılmamıştır. Pınarların hemen yüz 

metre ilerisindeki “Serê Kaniyân Dedesi”isimli yatırın bu zat olduğunu söyleyenler de 

vardır. İnsanı ferahlatan bu soğuk suyun çocuğu olmayanların uğrak noktası olmakla 

birlikte hayvan hastalıklarına da iyi geldiğine inanılmaktadır.17 

 

2.1.6. Bırkleyn Suyu ve Mağaraları 

Dicle nehrinin iki önemli kolundan biri olan Bırkleyn suyu Kocaköy, Hani ile Lice 

üçgeninde Bingül-Genç yolunun üzerinde bulunur. 18  Birbirine paralel olarak uzanan 

kayalıklarda üç mağara bulunur. Bu mağaraların astım hastalığına iyi geldiğine inanılır. 

Astım hastalığı olanlar bu mağaralarda bir süre bekleyip tedavi olurlar. 

Bırkleyn mağaraları hakkında halk arasındaki önemli inanışlardan biri de Hızır’la ilgili 

olanıdır. İnanışa göre Hızır, Bırkleyn mağaralarına gelmiş, bu mağaralardan birinde 

cennetten çıkıp yine cennete doğru akıp giden Dicle ırmağının kaynaklarından birini 

oluşturan ölümsüzlük suyundan içmiş ve ölümsüzleşmiştir. Başka bir inanışa göre de 

Hızır, yine ucu Kaf dağına çıkan bu mağaralarda Zülkarneyn ve Hz. Musa ile 

buluşmuştur.19 

2.2. Ateş Kültü ile İlgili İnanışlar 

Ateş arınmayı, temizlenmeyi ve yeniden doğmayı temsil eder. Türklerin 

Ergenekon’dan çıkışı, dağı eriten ateş sayesinde olduğu bilinmektedir. Bu bir kurtuluş 

yolu, yenden doğuşu ve yol bulmayı temsil ettiğinden nevruzdaki ateşe bu manada yeni 

bir anlam katmıştır. Yine aileyi temsil eden ocak kelimesinin ateşe atıfla aile 

büyüklerinden birinin ölmesiyle ‘‘ocağı söndü’’ tabirinin kullanıldığı görülmektedir. 

Ateşin insan hayatının hemen bütün safhalarında çok önemli rol oynayan bir unsur olduğu 

bilinmektedir. Bu sebeple insanlık tarihinin gelişim süreci içerisinde ateşin icadından 

önceki ve sonraki hayat şartları arasında görülen farklar ateş üzerindeki düşünceleri 

yoğunlaştırmıştır. Dolayısıyla insanlığın sahip olduğu kültürel değerlerin de etkisiyle 

ateşin icadına ilişkin her milletin kendi milli kültüründe çeşitli inanışlar ortaya çıkmıştır.20 

Bu inanışlar, Anadolu’nun farklı bölgelerindeki ateşle ilgili halk inanışlarına benzer 

şekilde Kocaköy ve çevresinde de canlılığını korumuştur. Genel olarak Kocaköy’de 

ateşle ilgili olarak şu tür inanışlara rastlanmıştır: Ateşe sövme ve tükürmenin uğursuzluk 

getireceğine, ateşin su dökülerek söndürülemeyeceği ancak toprakla örtülebileceğine ve 

ateşe küçük abdest yapmanın günah kabul edildiğine inanılır. Ayrıca akşamları evden ateş 

çıkarılmaz. Aksi halde uğursuzluk getirebileceğine inanılmaktadır.21 

Ateşin veya külün üzerine su dökerek söndürülmek isteniyorsa mutlaka besmele 

çekilmesi gerekir. Aksi takdirde bu kişileri cin ve peri çarpar. Sarımsak ve soğan gibi 

 
17 Ramazan Utku, 56 Yaşında, Çiftçi, Arkbaşı Mahallesi; Akdemir, s. 84.  
18 Beysanoğlu, c. 1, s. 70. 
19 Muhsine Helimoğlu Yavuz. Diyarbakır Efsaneleri, İstanbul 1992, s. 42.  
20Emine Kırıcı, Türk Kültüründe Ateşle İlgili İnanışlar, Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları 

Merkezi, Ankara 1998,  s. 398.  
21 Veysi Genç, 47 Yaşında, Bozyer Mahallesi.  
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yiyecekler ateşe atılırsa o eve fakirlik gelir. Eğer biri rüyasında ateş üzerine kurulmuş 

tencere ve kazan görürse bu, o kimsenin öleceğine işaret sayılır. Ateşe karşı ibadet 

edilmez, namaz kılınmaz. Bu durumda Allah’a değil sanki ateşe secde edilmiş olduğuna 

inanılır. Ateş sönünce cin, peri gibi görünmeyen varlıklar ocak başında toplandığından, 

sönmüş ocağın yanında yatmak sakıncalı görülür.22 

Ateşe saç atmak günah sayıldığından saç, genellikle duvar deliklerine konulur. Akşamları 

ev süpürülmez. Eğer akşam mutlaka evi süpürmek gerekiyorsa süpürgenin ucu hafifçe 

yakılır. Ateş, ocak ve sobada arkadan öne doğru yanarsa, devletin (zenginlik ve 

mutluluğun) geriden geldiğine inanılır.23 

2.3. Hayvanlar İle İlgili İnanışlar 

İnsanlar ve hayvanlar ilk dönemlerden itibaren yaşam alanını birlikte paylaşmışlardır.  

Kökenleri çok eskiye dayanan hayvanlarla ilgili inanışlar, Kocaköy ve çevresinde 

geçerliliğini hala korumaktadır. Yörede hayvanlarla ilgili yaygın olan inanış ve 

uygulamalar şunlardır: 

 

2.3.1. Kedi 

Kedi ile aynı ortamda yatılmaması var olan inanışlardandır. Kedinin insanın 

ruhunu çaldığına ve ömrünü kısalttığına inanılır. Kedinin yedi ruhlu olduğuna inanılır. 

Buna binaen yörede hastalık, kaza vb. olumsuzlukları geçirip ayakta kalan insanlar için 

“pısinga heft rıh” yani “yedi canlı kedi” denilir. 

edi öldürmenin kişinin başına çok büyük bela ve musibetler getireceğine inanılmaktadır. 

Ayrıca insanın nankörlüğünün kediden kaynaklandığı da var olan inanışlardandır.. 24 

Ayrıca kara kedinin insanın önünden geçmesinin uğursuzluk getireceğine ve işlerin ters 

gideceğine yorulur. Kediyi Hz.Ali’nın sıvazladığı inancı sebebiyle kedinin hiçbir zaman 

sırtüstü düşmediğine inanılır.25 

 

 

2.3.2. Köpek 

Kocaköy ilçesinde ve çevresinde halk Şafii mezhebine mensup olması sebebiyle 

köpeğe dokunmanın necaset olduğuna inanılmaktadır. 26 

Köpeğin uluduğu yere en yakın evde ölü çıkacağına olan inanış köpek ulumasını 

uğursuzluk olarak kabul edilmesini yol açmıştır. Köpek geceleyin vakitsiz ulursa bir 

uğursuzluk veya doğal bir afet olacağına inalır. Meleklerin köpek besleyen eve 

giremeyeceği kabul edilen inanışlardandır.27Köpeğe sabun yedirilirmesi, kuyruğunun 

kesilmesi onu daha uyanık ve gaddar olmasını sağladığı inanışı hâkimdir. Kötü rüya 

görülürse, köpeğe ekmek yedirilir. Böylece başa gelebilecek kötü şeylerin engellenmesi 

sağlandığına inanılır. 28 

 

 
22 Mehmet Kılıç, 62 Yaşında, Kokulupınar Mahallesi.  
23 Ömer Çelik, 75 Yaşında, Çaytepe Mahallesi. 
24 Fatma Yıldız, 74 Yaşında, Kokulupınar Mahallesi.  
25 Ömer Çelik, 75 Yaşında, Çaytepe Mahallesi.  
26 Mahmut Yazgan, 79 Yaşında, Yenişehir Mahallesi.  
27 Mahmut Akdemir, 63 Yaşında, Çakmaklı Mahallesi.  
28 Mehmet Akdemir, 66 Yaşında, Kaya Mahallesi.  



 
 

8 
 

Kadim Hikmet Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi - Sayı: 3 - Yıl: 2020 - Kasım 

2.3.3. Horoz 

Horozların melekleri görebildiği inancı yaygındır. Melekleri gören horozlar öter. 

Bundan dolayı kimin evinde horoz vakitsiz öterse azraili gördüğünden o evden cenaze 

çıkacağına inanılır. Horozun akşam itibariyle veya gece yarısı  vaktinde ötmesi 

uğursuzluk kabul edilir. Böyle bir horoz hemen kesilir. Horoza soğan ve biber gibi acı 

yiyecek verilince güçlü ve yenilmez olur. Tavuklar erkenden tünerse, o gece kar yağar.29 

 

2.3.4. Örümcek 

Örümceklerin, Hz. Muhammed (sav)’i müşriklere karşı korumasından dolayı 

kutsal sayılmaktadır. Bu olayın Cuma günü olduğu kabul edilir. Bunun sonucu olarak da 

örümcek ağını bozanın yuvasının yıkılacağına inanılır. Bu sebeple kadınlar evde temizlik 

yaparken cuma günleri örümcek ağlarını bozmazlar.30 

 

2.3.5. Yılan 

Yılanın hain ve fırsatçı bir hayvan olduğu inancı vardır. Yılanın insanı ısıracağı 

inancından kaynaklı görüldüğü yerde öldürülmesi gerektiği ifade edilir.  Yoksa yılanın 

ilk fırsatta insanı ısıracağına inanılır. 

Bunun yanında yılanın talihsiz olduğu inanışı da bulunmaktadır. Öyle ki yılana tüfekle 

nişan bile almadan ateş edilse dahi yılanın vurulmuş olduğu inanışı hakimdir. 

Kocaköy’de yılan ve kertenkele hakkında şöyle bir efsane vardır. İnanışa göre eskiden 

yılanların da bacakları varmış. Bir gün yılan ile kertenkele karşılaşmış. Yılan kertenkeleyi 

yemek niyetindeymiş. Kertenkele ise kurtulmanın bir yolunu arıyormuş. Yılana kendisi 

dâhil neler yiyebileceğini sormuş. Yılan yiyebileceği nesneleri saymış. Kertenkele “ama” 

demiş, “ben bacaklarımı bile yiyebilirim.” Yılan “bunu ben de yapabilirim” demiş. 

Kertenkele, “haydi bakalım” demiş, “kim önce bacaklarını yiyecek.” Yılanın gözleri iyi 

görmediği için, kertenkele bacaklarını yiyormuş gibi yapıp onları karnının altında 

gizlemiş. Yılan ise obur ve hırslı olduğu için bütün bacaklarını yemiş. Kertenkele de 

fırsattan istifade edip kaçarak canını kurtarmış. Yılanlar ise o gün bu gündür karınları 

üzerinde sürünerek gezmek zorunda kalmıştır.31 

 

2.3.6. Kertenkele (Zerdo) 

Hz. İbrahim ateşe atılırken, kertenkelenin ateşi söndürmek için ağzıyla su 

taşıdığına inanıldığından kertenkele kutsal kabul edilir. Kertenkeleyi öldürmenin günah 

olduğuna inanılır.32 

 

2.3.7. Keler (Kümkümok) 

Halk inanışına göre Hz. İbrahim ateşe atılırken, keler (kümkümok) hayvanının 

ateşe üfleyerek ateşi harladığı söylenilmektedir. Bundan dolayı kümkümok görüldüğü 

yerde öldürülür. Hatta yedi tane kümkümok öldüren kişinin cennete gideceğine inanılır. 

Kümkümok gören kişinin ağzını kapatması gerektiğine, zira ölümden kurtulmak için 

 
29 Rahmi Çakmak, 57 Yaşında, Yazı Mahallesi.  
30 Fatma Hüseyinoğlu, 75 Yaşında, Gözebaşı Mahallesi.  
31 Fatma Efe, 87 Yaşında, Şeyhşerafettin Mahallesi; Akdemir, s.270. 
32 Akdemir, s.270.  
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sırtüstü yatarak ölü taklidi yapan bu hayvan kişinin onu öldürme teşebbüsü esnasında 

kendisini döndürerek kişinin dişlerini saydığı ve sayılan dişlerin de kısa zamanda 

döküleceğine inanılmaktadır.33 

 

2.3.8. Uğur Böceği 

Eline veya vücudunun herhangi bir yerine uğur böceği konan kişinin çok şanslı 

olduğu gün boyu bütün işlerinin iyi gittiğine ve hacca gideceğine inanılır. Ayrıca  kişinin 

elindeki uğur böceği hangi yöne doğru uçuyorsa o yönden kişinin misafirinin geleceği 

inanışı görülmektedir.34 

 

2.3.9. Kurt 

Bölgede kurdun çok talihli bir hayvan olduğuna inanılır, bu sebeple keskin 

nişancıların bile onu zor vurduğu inancı vardır. Kurdun bu özelliğinden dolayı şanslı 

insanlar için dişi kurdun tenasül organını taşıyor manasında “Kûzê gür pêveye” tabiri de 

kullanılmaktadır. Hatta dişi kurdun tenasül organı kesilerek, muska gibi taşınırsa şans, 

uğur ve talih getirir inanışı bulunmaktadır. Ayrıca olumlu anlam dışında olumsuz anlam 

da barındıran ifadeler bulunmaktadır. Bu anlamda “kurdun alnında Azrail’den iki tüy 

bulunur” şeklinde bir deyim daha vardır. Kurdun vahşiliğini belirtmek için ise “Kurt 

dişlerini birbirine çarpsa kıvılcım çıkar.” şeklinde bir inanış da vardır. 35 

 

Kocaköy’de kurt ağzını bağlamakla ilgili inanışlar da bulunmaktadır. Bölgede 

temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olduğu için hayvanların, hem kötü niyetli 

insanlardan hem de yırtıcı hayvanlardan korunmasına önem verilir. Bölgenin coğrafi 

yapısı hem büyükbaş hayvancılığına hem de koyun ve keçi yetiştirmeye elverişlidir. 

Bundan dolayı yörede büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapılır. Hayvanlar sabahları 

çobana verilir. Gün boyu otlatıldıktan sonra akşamları sahiplerine teslim edilir. Eğer 

hayvanlardan eve dönmeyen olursa bunun kırsalda kaybolduğu ve kurt gibi yırtıcı 

hayvanlara yem olabileceği düşünülür. Hayvanın korunması için de kurdun ağzının bir 

hoca tarafından bağlanması gerektiğine inanılır. Bu işlem birkaç şekilde yapılır: 

Öncelikle hocaya gidilir. Bir bıçağa “Ayete’l Kürsi” duası okunur, sonra da bıçağın ağzı 

açılır ve kapatılır. Bu şekilde kurdun ağzının da kapatıldığına inanılır. Ayrıca yöredei bazı 

mahallelerde hayvanları kaybolan kişiler dua okuyarak ellerindeki ipe düğüm atar, ipe 

düğüm atma ile kurdun ağzını kapatma arasında benzerlik kurulur.  Böylelikle ipe düğüm 

atarak kurdun  ağzının da bağlanıldığı inanışı görülmektedir. 

Tepecik mahallesinde ise Kur’an-ı Kerim’den “Şems süresi” bir nefeste okunup 

“Vela yehafu ukbaha” dendiğinde bıçağın ağzı kapatılır. Kaybolan hayvan sağ salim 

döndükten sonra kurdun ağzı açılır. Eğer kurdun ağzı açılmazsa açlıktan öleceği ve bunun 

vebal olacağına inanılır.36 

 

 
33 Hatun Tarhan, 66 Yaşında, Kaya Mahallesi.  
34 Abdullah Bilgi, 66 Yaşında, Akdiken Mahallesi.  
35 Akdemir, s.270.  
36 Hamit Ateş, 68 Yaşında, Emekli İmam - Hatip, Tepecik Mahallesi.  



 
 

10 
 

Kadim Hikmet Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi - Sayı: 3 - Yıl: 2020 - Kasım 

2.3.10. Tavşan 

Kocaköy halk inanışında evde tavşan beslemenin uğursuzluk getirdiğine  tavşan 

besleyen evin de bereketinin kaçacağına inanılmaktadır.37 

 

2.3.11. Ayı 

Ayıların tarihsel zaman diliminde insandan hayvana dönüşümü inanışı 

bulunmaktadır. Bu bağlamda yörede aktarılan bir efsaneye göre; Göçerler (Koçerler) 

kışlaktan yaylaya göçüyormuş. Koçer reisinin aşerme döneminde olan hamile bir gelini 

varmış. Yolda bunların bir devesi, bir uçurumdan düşüp mundar olmuş. Murdar olduğu 

için hayvanın leşini bırakıp yola devam etmişler. Aşeren gelinin canı kebap eti 

çekiyormuş fakat utancından bunu kimseye açamıyormuş. Gelin, “oba hareket edince 

ben, bu mundar hayvanın etinden birazını saçta kebap edip yer ve hemencecik obaya 

yetişirim” diye düşünmüş. Alelacele ateş yakmış, üstüne sacı koymuş, ölü deve etinden 

bir miktar kesip saca koyarak kebap etmeye başlamış. Bu sırada göç halindeki obanın 

reisi, gelininin yokluğunu fark etmiş ve geri dönmüş. Gelin, kayınpederinin uzaktan 

dörtnala gelmekte olduğunu görünce o kadar utanmış ki, yâ Rabbi, beni hemen bir 

hayvana çevir de kayınbabam beni bu halde görmesin, diye dua etmiş. Allah, bu gelinin 

duasını kabul ederek onu ayıya çevirmiş. Bu yüzden ayılar, eti mundar etmeden, yani 

kokutmadan yemezler.38 

 

2.3.12. Kaplumbağa 

Yörede kaplumbağa ile ilgili şu inanışlar vardır. Kaplumbağa kendini yabanda 

canavar sayar. Kaplumbağa biteceğinden korkup toprak yemediği için hep aç gezer. 

Kaplumbağanın cinsel gücünün çok olduğu bu yüzden; ‘‘Üzerimdeki şu bağa olmasaydı, 

günde yedi kızı iğfal ederdim.’’ diye hayıflandığına inanılır. 39 

 

2.3.13. Koyun 

Koyun, geniş kuyruğuyla avret mahali kapalı kaldığı için hayır ve güzelliğin 

timsali olarak görülür. Bu özelliğiyle koyunların melekler gibi olduğuna inanılır. İnanışa 

göre Hz. İsa, Romalılardan kaçarken koyun sürüsünün içine gizlenmiş, koyunlar, 

peygamberin başına kümelenerek onu düşmanlarından saklamışlar, Hz. İsa da onlara 

Allah size melek hayâsı versin, diye dua etmiş. 40  Koyun beslemenin evde bereketi 

artırdığı inanışı  söylenmektedir.41 

Sürüden sağılan ilk süt fakirlere dağıtılır. Koyunların yavruları ölürse, birinin leşi 

göze çarpar bir yere asılarak kem gözlerden korur.. Sürüye çarşamba günü tuz verilirse, 

hayvanların romatizma hastalığına iyi geldiğine inanılmaktadır. Süt ve süt mamulü 

(yoğurt, ayran, peynir vs.) hediye edenin kabı yıkanmadan iade edilir.42 

 

 
37 Fatma Efe, 87 Yaşında, Şeyhşerafettin Mahallesi.  
38 Meryem Akdemir, 74 Yaşında, Şeyh Şerafettin Mahallesi.  
39 Akdemir, s.268.  
40 Salih Yılmaz, 73 Yaşında, Çaytepe Mahallesi.  
41 Hasan Uruç, 66 Yaşında, Kanidisk Mahallesi.  
42 Amine Çali, 87 Yaşında, Kokulupınar  Mahallesi.  
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2.3.14. Keçi 

Keçilerin şeytan ruhlu olduğuna inanılır. Zira Hz. İsa, Romalılardan kaçarken keçi 

sürüsünün içine girmiş. Keçiler dağılarak, peygamberin başına kümelenmemiş ve böylece 

onu düşmanlarından gizlememişler. Hz. İsa da onlara Allah size şeytan huyu versin, diye 

beddua etmiş. O günden beri keçinin kuyruğu dikilerek ayıp yerleri görünür olmuş.43 

Keçinin, kuyruğunun yukarı doğru durması ve ayıplı yerlerinin her zaman açık 

olmasından ötürü çirkin şeyleri temsil ettiğine inanılır. Doğum yapmış keçinin sütü kanlı 

geliyorsa, bu hayvan “godiş (beşbıyık)” ağacının üzerine sağılarak iyileşeceğine inanılır. 

Keçi idrarının kulak ağrısı için şifalı olduğuna inanılır. Özellikle küçük çocukların kulak 

ağrılarının geçmesi için kulaklarına keçi idrarından birkaç damla akıtılır.44 

 

2.3.15. Kuşlar 

Üzerine kuş pisliği düşen kişinin talihli olduğuna ve zengin olacağına inanılır. 

Kuş yakalandığında eğer acı acı ötüyorsa o yakalayan kişiye beddua ettiği inanışı 

bulunmaktadır.45 

 

2.3.15.1. Karga 

Karganın çığlıkları yomsuzluğun işaretti olarak görülür. Bu yüzden karga sesi 

meşum sayılır. 

 

2.3.15.2. Güvercin 

Evde güvercin beslemenin uğursuzluk getirdiğine inanılır. Ölen günahsız 

insanların ruhlarının güvercin suretinde yeryüzünde dolaştığına inanılır. Güvercin olan 

eve melekler gelmez.46 

 

2.3.15.3. Baykuş 

Baykuşun  uğursuzluk getirdiğine inanılır. Bir evin damında baykuş öterse, o 

evden ölü çıkacağı inanışı görülmektedir. Baykuş hangi tarafa doğru öterse, oraya felaket 

geleceği, ancak öten baykuş hemen uzaklaştırılırsa uğursuzluğun bertaraf edileceğine 

inanılır.47 

Baykuşların baktıkları şeylere nazarı dokunan hayvanlar olduğu kabul edilir.  Baykuşlar 

viran yerlerde öterler. Bu durum, halk arasında bir deyimin doğmasına  sebep olmuştur: 

Issız ve tenha yerler için “kund lê kuku naka (orada baykuş bile ötmüyor)” deyimi 

kullanılmaktadır.48 

 

 
43 Salih Yılmaz, 73 Yaşında, Çaytepe Mahallesi.  
44 Amine Çali, 87 Yaşında, Kokulupınar  Mahallesi.  
45 Ali Kar, 69 Yaşında, Eyüpler  Mahallesi.  
46 Halime Kılıç, 64 Yaşında, Şeyh Şerafettin Mahallesi.  
47 Ahmet Yıldız, 65 yaşında,Kokulupınar Mahallesi.  
48 Akdemir, s.271.  
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2.3.15.4. Guguk (Keku) 

Yörede Keku kuşu, yani kuş olan kızın efsanesi, halk arasında hala canlılığını 

korumaktadır. Efsaneye göre; anneleri ölen iki kardeş sıkıntılı günler geçirirler. Babaları 

çocukları perişan olmasın diye başka bir kadınla evlenir. Üvey anne çocuklara iyi 

davranmaz, onlara hep eziyet eder. Çocuklar da korkudan durumu babalarına anlatmazlar. 

Kadın bir gün iki kardeşi kenger toplamaya gönderir. Ancak çocuklara delik torba verir. 

Ablası kengeri söker, küçük kardeşi torbaya koyar. Akşam eve gelmek için yola 

koyulurlar. Bir müddet yürüdükten sonra bakarlar ki torbada hiç kenger yok. Evde üvey 

anne korkusundan ablası kardeşine kızarak “Kengerleri sen yedin!” der. Kardeşi ise “ben 

yemedim abla, inanmıyorsan karnımı yar bak” der. Ablası kardeşinin karnını yarıp bakar 

ve kardeşinin kengerleri yemediğini görür. Sonra torbaya bakar,  torbanın delik olduğunu 

fark eder. Kengerlerin torbadan döküldüğünü anlar. Abla yaptığından pişman olur, 

kardeşinin yarasını sarar. Ancak kardeşi çok geçmeden ölür. Kardeşini yıkar ve kendi 

elleriyle defneder. Abla, kardeş acısına dayanamaz ve Allah’a yalvararak “Allah’ım beni 

kuş yap, acımı bütün dünyaya anlatayım!” der. Kızın dileği kabul olur ve kuş olur. Her 

yıl kenger mevsiminde akşam vaktinde öter, şu anlama gelen sözleri söyleyerek ağıt 

yakar: “Kekoo, ke kır, mın kır, ke kuşt, mın kuşt, ke şuşt, mın şuşt, kekoo, kekoo…”49 

Türkçesi (Abii, kim yaptı, ben yaptım, kim öldürdü, ben öldürdüm, kim yıkadı, ben 

yıkadım, abii,abii…) Kocaköy çevresinde bu efsane, ölüm, kaza vb.trajedileri çokça 

yaşayan ailelerin acılarını tarif etmek için anlatılır.50 

 

2.3.15.5. Hüdhüd 

Hüdhüd kuşunun da ayı gibi eskiden insan olduğu ifade edilir. Efsaneye göre 

insanın kuşa dönmesi şöyledir: Bir çiftçi, Ali ve Fatma adlı iki öksüz çocuğu ve bunların 

üvey anası olan eşiyle yaşıyormuş. Çiftçi ne zaman tarlasına çift sürse, hanımı tohumluk 

buğdayı kavurarak çuvalına doldururmuş. Çiftçi, buğdayın kavrulduğunu bilmediği için, 

bunu ekermiş fakat buğdaylar yetişmezmiş. Zavallı çiftçi bu durumu bilmiyormuş. Bir 

gün hanımı ile bu konuda dertleşirken, asıl amacı üvey çocuklarını ortadan kaldırmak 

olan kadın demiş ki, “köyümüzün üst tarafında büyük ve kovuklu bir ziyaret ağacı vardır. 

O ziyarete git, ziyaret et, etrafında dön, sonra ona bir sor bakalım, buğdayımız neden 

çimlenmiyor. Belki ziyaretteki yatır, bunu bize söyler. Ne yapsın, adamcağız bu tavsiyeye 

uymuş. Sabahleyin ziyarete doğru yola çıkmış. Fakat hanımı başka bir yoldan koşarak 

gidip ağacın kovuğuna yerleşip gizlenmiş. Derken adam da oraya varmış. Ziyaretin 

etrafına dolanmış. Sonra, “ey ziyaret!” diye seslenmiş. Ziyaretten ses çıkmamış. Birkaç 

tur daha dönmüş, “ey ziyaret!” diye bir daha seslenmiş, ziyaretten ses çıkmamış. 

Üçüncüsünde ağacın kovuğundaki karısı, “hımmm!” diye çağrısına cevap vermiş. Adam, 

“söyler misin, üç yıldır ektiğim buğday neden çimlenmiyor?” diye sormuş. Kadın demiş 

ki, “git, Ali’yi tarlanın üst tarafında, Fatma’yı alt tarafında kes, buğdayın yeşerir.” 

Adam dönmüş, denileni yapmaya karar vermiş. Ertesi gün tarlaya giderken, çocuklarını 

da yanına almış. O iki günahsız da güle oynaya babalarıyla tarlaya varmışlar. Bir süre 

sonra babalarının niyetini anlamışlar ve “Allah’ım, bizi kuşa çevirip bu zalimlerin elinden 

kurtar.” diye dua etmişler. Allah, onların duasını kabul etmiş, bunlar iki hüdhüd kuşu olup 

uçmuşlar. O gün bu gündür hüdhüdler birbirinden ayrılmayan çiftler halinde uçar 

dururlar.51 

 
49 Amine Çali, 87 Yaşında, Kokulupınar  Mahallesi.  
50 Akdemir, s.273.  
51 Recep Naza, 64 Yaşında, Boyunlu Mahallesi. Akdemir, s.275. 
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2.3.15.6. Leylek 

Göçmen kuşlardan olan leyleklerin kış mevsimini Hicaz’da geçirdikleri için hacı 

olduklarına inanılmaktadır. Bu yüzden kutsal kabul edilir. Bu kuşa kimse karışmaz. Eti 

helal olduğu halde yenilmez.52 

 

2.3.15.7. Yarasa 

Hazreti Süleyman (a.s.), Sebe Melikesi Belkıs ile evlendikten sonra, Belkıs ondan 

kuştüyünden bir yatak takımı yaptırmasını istemiş. Belkıs’ı kıramayan Hz Süleyman, 

kuşlara bir ferman yayımlayarak her birinin gelip yolunmasını istemiş. Yuvasındaki yeni 

doğmuş yavrularını yalnız bırakmak istemeyen yarasa, fermanı duyar duymaz herkesten 

önce gelip yolunarak yavrularının yanına dönmüş. O günden beri yarasalar tüysüz 

gezerler. İkinci sırada da baykuş bulunuyormuş. Fermanı duyunca gelmiş. Peygambere 

“bizi niye çağırdın” diye sormuş. Hz. Süleyman durumu anlatmış Fakat çok kazak bir 

erkek olan baykuş yolunmayı reddetmiş. Üstelik Hz. Süleyman’ın bu işi hanımının 

korkusundan yaptığını ileri sürerek onu ayıplamış. Duruma bozulup söyleyecek söz 

bulamayan Hz. Süleyman, baykuşu sarı gözlerinden ötürü yermek isteyerek “ şunun 

gözlerine bak” demiş. Baykuş, bunlar erkek gözleridir, beğenmedin mi? diye cevap 

vermiş. Kılıbık olduğu yüzüne vurulmuş bulunan peygamber söyleyecek söz bulamadığı 

gibi, fermanını geri almış. Böylece diğer kuşlar tüysüz kalmaktan kurtulmuş.53 

 

2.4. Gökkuşağı, Gök Gürlemesi ve Yıldız Kayması ile İlgili İnanışlar 

Genellikle ilkbaharda yağmurlu bir günün ardından gökyüzünde “gökkuşağı” adı 

verilen renkli bir kuşak oluşur. Kocaköy çevresinde bu kuşağa “Ayşo Fato Lebiya” yani 

Ayşe ile Fatma’nın kuşağı denilmektedir. Gökkuşağı görüldüğü zaman insanlar renklerin 

güzelliğini görmek için evlerinden dışarı çıkarlar. Kocaköy’de gökkuşağı ile ilgili 

inanışlar şunlardır: Gökkuşağının altında geçen kimsenin cinsiyetinin değişeceğine kız 

ise erkek, erkek ise kız olacağına inanılır. Gökkuşağının altından geçen kişinin dileğinin 

gerçekleşeceği kabul edilir. Gökkuşağının altından geçmenin uğurlu olduğuna inanılır.54 

Gökkuşağının üzerine doğduğu yerin hayırlı olduğu kabul edilir. Eğer mezarlığın üzerine 

doğmuşsa orada yatan kişinin cennet ehli olduğuna inanılır. Kocaköy ve çevresinde gök 

gürlemesi ve şimşek çakması olayı Allah’ın gücü ve kudretinin bir nişanesi olarak 

görülür. Gök gürlemesi ve şimşek çakması esnasında kelime-i şehadet, kelime-i tevhit 

söylenerek “euzu” besmele çekilir.55 

Yörede her insanın bir yıldızının olduğu inancı vardır. Yıldızın kayması bir 

insanın öldüğüne yorumlanır. Ayrıca yıldızın kayması esnasında tutulan dileklerin de 

kabul edileceğine inanılır. Yıldız kayarken meleklerin şeytanları alevli taşlarla kovaladığı 

inancı da bulunmaktadır.56 

 

 
52 Selahattin Durgun, 81 Yaşında, Akdiken Mahallesi; Akdemir, s. 279. 
53 İsmet Avcı, 67 Yaşında, Gökçen Mahallesi, Akdemir, s.269.  
54 Hanifi Ekin, 73 Yaşında, Bozbağlar Mahallesi. Mahalle Muhtarı.  
55 Ramazan Çelik 79 Yaşında, Şerifoğulları Mahallesi.  
56 Ömer Kamçı, 59 Yaşında, kokulupınar Mahallesi.  
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2.4.1. Yağmur Duası İli İlgili İnanışlar 

Kocaköy’de halk yağmur yağması için ya şeyh şeraffettin türbesi ya da Ulu 

Cami’inde toplanarak yağmur duasını okur. Orada eller gökten yere düşecek rahmeti 

sembolize etmek üzere ters açılır. Herkes hoca efendinin yaptığı duaya “âmin” diyerek 

iştirak eder. Ayrıca kazanlar dolusu yemekler pişirilir, yenir ve geri kalan yemekler de 

fakir fukaraya dağıtılır. Böylelikle yağmurla gelen berekete işaret edilir. 

 

2.4.2. Yağmur Gelini (Buka Baranê) 

Kocaköy’de kuraklık tehlikesinin belirdiği durumlarda yağmurun yağması için 

şöyle bir uygulama yapılır:  Mahalle gençleri bir kukla yaparak bu kuklaya kadın giysisi 

giydirirler. Gençler bu yağmur gelinini sokak sokak dolaştırırlar. Bazen gençlerden biri 

kadın kıyafeti giyer ve yağmur gelini oynar. Yağmur gelini ister kukladan olsun, ister 

insandan olsun yapılan bu “yağmur gelini” gençlerden kurulan bir korteş eşliğinde, ev ev 

dolaştırılır. Her evde yağmur gelinine bir bakraç su dökülür. Gelini dolaştıran gençlere 

tereyağı, salça, bulgur, para, kuruyemiş, kavurma, pestil, sucuk, gibi gıdalar hediye edilir. 

Mahalleyi dolaşma işi bittikten sonra kıra çıkılır. Toplanan gıdalardan bir yemek pişirilir. 

İmamlar davet edilerek yağmur için dua okunduktan sonra hazırlanan gıdalar yenir.57 

 

2.4.3. Dul Hanımların Talana Gitmesi 

Yağmurun yağması için sıra dışı davranışlarda bulunulması gerektiği de var olan 

inanışlardan biridir. Bu inançtan doğan uygulamalar arasında dul kadınların erkek 

kılığına girmesi de vardır. 

Bu inanışa göre; erkek kıyafeti giyen dul kadınlar, erkeklerin yaptığı sporları yaparlar. Üç 

adım, uzun atlama atarlar, taş yarıştırırlar, güreşirler. Hatta bazen gider komşu 

mahallelerin çobanlarını döverek sürülerini önlerine katıp talan ederler. Tabii çobanlar da 

konuyu bildiklerinden seslerini çıkarmaz, dövüldükten sonra kendi mahallelerinin 

muhtarına gidip Karaz yiğitlerin mallarını talan etmesini şikâyet ederler. Muhtar, yanına 

mahallesinin eşrafını alıp talanı kurtarmak için ricaya gelir, başlangıçta Karaz 

yiğitlerinden yüz bulmaz, azarlanır. Fakat mallarının o seferlik bağışlanması için uzun 

uzun dil döker, neden sonra talan kendisine bağışlanır.58 

 

2.4.4. Kaplumbağa Asma 

Kurak geçen mevsimlerde yağmur yağması için bir kaplumbağayı bacağından bir 

ağaca asıp yağmur yağıncaya kadar orada asılı bırakma inanışı bulunmaktaır. Yaygın 

inanışa göre, asılı kalan kaplumbağanın hatırına çok geçmeden, yağmur yağmaya başlar. 

Yağmur yağmaya başlar başlamaz da hayvan asılı olduğu yerden indirilir.59 

 

2.5. Ağaç Kültü İle İlgili İnanışlar 

Yeryüzünde en yaygın kültlerden biri olan ağaç kültü, dinler tarihi ve insanlık 

tarihinin hemen her döneminde kendini göstermektedir. Çünkü ağaç, birçok toplum ve 

 
57 Mehmet  Tolucan, 54 Yaşında, Yazı Mahallesi.  
58 Piresin Tolucan, 67 Yaşında, Yazı Mahallesi.  
59 Piresin Tolucan, 67 Yaşında, Yazı Mahallesi.  
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dinde, ilahların ve ruhların barındığı kutsal varlıklardır. 60  Hatta evren dev bir ağaç 

şeklinde tasavvur edilmiş ve varlığı simgesel olarak ağacın yaşam döngüsüyle ifade 

edilmiştir. Değişik toplumlarda ağaç kültünün izlerini masallar, destanlar ve efsanelerde 

görmek mümkündür. Kült olması açısından ağaç, bizzat şekliyle çok ilgi çekicidir. Ağaç, 

yerin dibine dalan kökleri, göğe doğru dik bir tarzda yükselen gövdesi ve gökyüzüne 

dağılan dal, budak ve yapraklarıyla olduğu kadar, mevsimden mevsime kendini 

yenilemesi ve daha pek çok özelliğiyle de arkaik toplumların bir takım dini düşüncelere 

sahip olmasında oldukça etkili olmuştur. 61   

 

2.5.1. Karga Ağacı (Dara Kıjkaê) 

İlçenin merkezinde, Kaya mahallesini doğu-batı istikametinde ikiye bölen 

kayalığın üzerinde yer alan yaşlı bir meşe ağacıdır. Kışları sert geçen Kocaköy’ de 

yiyecek bulamayan çok sayıda karga buraya ziyarette bulunanların artıklarından 

beslenmek için ağacın dallarına konduğu için bu isimle anılmaktadır. Kıjkaê ağacının ne 

zamandan beri burada yer aldığı bilinmemektedir. Ama geçen asırlarda kendisi ile emsal 

olan ağaçlar kesildiği halde, bu ağaç kesilmemiştir.  

1970’li yıllarda kış mevsimi sert geçen bir yılda, evi bu ağaca yakın olan biri, 

ağaçtan kestiği dalların “brêş” denen sürgünlerini aç kalan keçi sürüsüne yedirmiştir. 

Ancak çok geçmeden bu sürüde meydana gelen salgın hastalık ve bunun sonucunda 

verilen kayıplar, bu kutsal ağacın dallarının hayvanlara yedirilmesinden kaynaklanan 

uğursuzluktan kaynaklandığı şeklinde yorumlanmıştır. Bundan ötürü bu ağaç kutsal kabul 

edildiğinden herhangibir zarar verilmemiştir. 62  Karga ağacına atfedilen bu inanıştan 

dolayı ağaç ziyaret edilmekte ve ziyaretçiler tarafından ağaca bez ve çaput bağlanarak 

dilekte bulunulmaktadır. 

 

2.5.2. Çınar Ağacı (Dara Çınarê) 

Çınar Ağacı, Kocaköy’ün tarihi Ulu Cami’ne yakın bir yerde camideki su ve o civardaki 

başka bir çeşmenin suyundan beslenen anıt bir ağaç görünümündedir. Ne zaman dikildiği 

hakkında bir bilgi yoktur. Romatizmal hastalıkları bulunan kişiler ağaca zarar vermemek 

ve çarpılmamak için özellikle sonbaharda bu ağacın kendiliğinden düşen yapraklarını 

toplayıp oradaki çamurla birikte dize sürülmesinin romatizmal hastalıklarını 

iyileştireceğine inanmaktadır.63  

2.5.3. Ardıç Ağacı 

Kocaköy’de Ardıç ağacı ile ilgili şöyle bir inanış vardır. Düşmanlarından kaçan 

Hz.İsa’yı (a.s.) dallarının arasına alarak düşmanlarından gizlediği için, ardıç ağacı 

mübarek kabul edilir. Hz. İsa, ardıç ağacı için “Allah, yaz kış yapraklarını dökmesin” diye 

dua etmiş. O günden sonra da ardıç ağaçları kışın yapraklarını dökmezler. Kocaköy’de, 

Allah seni ardıç ağacına benzetsin anlamında “Xwedé te bıka mina dara hevérze” diye 

dua edilir.64 

 

 
60 Hikmet Tanyu, ‘‘Türklerde Ağaçla İlgili İnançlar’’ Türk Folkloru Araştırmaları Yılığı1975. Ankara 

1976, s. 129.  
61 Ahmet Yaşar Ocak, ‘‘Bektaşi Menkıbelerinde İslam öncesi İnanç Motifleri’’, İstanbul 1983, s. 83-84.  
62 Seyfettin Kaya, 78 Yaşında, Kaya Mahallesi.  
63 Kamile Almaz, 88 Yaşında, Kokulupınar Mahallesi.  
64 Hasan Almaz, 84 Yaşında, Şeyh Şerafettin Mahallesi. 
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2.6. Kocaköy’de Tabiat İle İlgili Diğer Bazı İnanışlar  

2.6.1. Nergis 

Kocaköy’de sadece Çaytepe civarında yetişen nergis çiçeği, baharın gelişini 

müjdeleyen çiçeklerdendir. Kocaköy’de yaşayan bir efsaneye göre, Hızır Hoca (Xoceê 

Xızır/Hz. Hızır) ile Hz. İlyas Kanihıdır mahallesindeki pınarın başında oturup yemek 

yemişler ve yemekleri de pişmiş yumurta imiş. Yemekte dökülen kırıntılardan ekmek, 

Allah tarafından bir bitkiye dönüşmüş. Yumurta akı kırıntısı; bu bitkinin çiçeğinde taç 

yaprak olmuş, yumurta sarısı; çiçeğin ortasındaki sarı renkli organları oluşturmuş. Tuz 

ise bu çiçeğin polen döken organlarını teşkil etmiş. Nergis buradan bütün dünyaya 

yayılmış.65 

 

2.6.2. Ay 

Kocaköy’de “Ay” hakkında şöyle bir inanış vardır. Annesi hamur yoğururken, 

küçük ve sabırsız bir erkek çocuğu olan “Ay”, karnı acıktığı için annesinden yiyecek 

istiyormuş. Annesi, hamur yoğurmayı bitirinceye kadar sabretmesini istemişse de 

dinletememiş. Sonunda sinirlenen annesi, hamurlu elleriyle çocuğuna tokat atmış. O 

günden beri, ayın yüzündeki leke görünümü bu hamur lekelerinden kaynaklı olup  

üzerinde var olduğu kabul edilir.66 

2.6.3. Kalkan Kayası (Tehta Mertal) 

İlçe merkezinin yaklaşık 2,5 km kadar güneybatısında yer alan bir yerdir “şeytan 

masası” veya “mantar kaya” adıyla bilinen oluşumun pek güzel örneklerinden biridir. 

Yaklaşık 1,5 m yüksekliğinde, 2,5-3 m çapında, mantar biçiminde, sediment 

tortullarından kireçli bir kaya olup rüzgâr aşındırmasıyla oluşmuştur. Özellikle gün 

batımında çok güzel bir manzara teşkil etmektedir. 

Bununla ilgili Kocaköy’de anlatılan bir efsaneye göre, Kalkan kayasının altında, 

içi altın dolu altın bir kazan vardır. Bu defineyi çıkarmanın tılsımı ise, bu kayanın 

üzerinde altıparmaklı bir adam kesmektir, üstelik bu adamın ismi de “Şeyxî (Şêxî-yê Şeş 

Pêçi)” olmalıdır. Kocaköy’de bu özellikte ve isimde birinin yaşadığı bilinmektedir.67 

Kocaköy’de ayrıca şu inanışlar da vardır; geceleyin ev süpürülmez, süpürülürse yerde 

oturmakta olan meleklerin rahatsız olacağına inanılmaktadır. Ayrıca uğursuzluk 

(yomsuzluk) olur ve yoksul düşüleceğine de inanılmaktadır. 

Namazını eda eden kişi, seccadesini kaldırıp dürmezse ya da katlamazsa, üzerinde 

şeytanın namaza duracağına inanılır. Tuzsuz ekmek yiyen kişinin, yere çok düşeceğine, 

nar meyvesinin yeni doğmuş oğlak sesini işittiğinde ise çürüyeceğine inanılmaktadır. 

Yine tereyağı ile ev zahiresini cinlerin tasallutundan korumak için bunlara çörek otu 

katılır. Uzun aradan sonra eve gelen misafirin ayaklarının altına demir atılır. Yeni alınan 

kıymetli eşyayı nazardan korumak için ateşe tuz atılır. Yılın ilk ununun ilk ekmeği 

köpeklere yedirilir. Tandırdan çıkan ilk ekmeği yiyenin eşi ölür. Korkmuş kişiye su 

içirilir. Hıçkıran kişi korkutulur. Adar (Mart) ayında damları loğlayanın eşi ölür. Allah 

insanı tüylü karıdan, tüysüz erkekten korusun vb. türünden birçok inanış da mevcuttur. 

Yatak takımı astarları ya da başka ihtiyaçlar için eve patiska ya da bez alınırsa, bir 

yerinden makasla kesilir. Aksi halde, bunun ev halkından birilerine kefen olacağına 

 
65 Ömer Çelik, 75 Yaşında, Çaytepe Mahallesi.  
66 Veysi Kılıç, 75 Yaşında, Hacı Reşit Mahallesi.  
67 Ganime Almaz, 67 Yaşında, Kokulupınar Mahallesi.  
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inanılır. Kurban bayramında dikiş dikilmemelidir, aksi halde iğne hacıların parmağına 

batacaktır. Kurban bayramı günü uyuyan, domuz çobanı olur. Giyinik elbisenin düğmesi 

dikilirse iftiraya uğranır. İki bayram arasında evlenilmez. Kavgayı kızıştırmak için iki 

elin tırnakları birbirine sürtülür. İncir odununu ve çırpısını yakanın tavukları ölür. 

Kurbağa öldürenin elinde siğil çıkar. Yıldızları sayanların elinde siğil oluşur. Nazar için 

boncuk, kemik, nal, bağa ve muska kullanılır. Uzun boylu insanlar ahmak olur gibi 

inanışlara da rastlanılmaktadır.68 

Bir kişinin organının daha iyi çalışmasını sağlamak için, hayvanın o organı yenir. 

Meselâ daha iyi görmek için hayvan gözü, ciğerlerin sağlamlaşması için hayvan ciğeri, 

daha zeki olmak için havan beyni, cesaret için hayvan ciğeri ve böbreğinin yenilmesi 

gerektiği türünden inanışlar da mevcuttur. 

Kocaköy, Diyarbakır ovasının bittiği ve Güneydoğu Anadolu Torosları’nın başlangıç 

kısmında kurulduğundan dolayı ciddi manada dağ kültü yoktur. Bununla birlikte 

Diyarbakır ovasından sonraki ilk dağın bir yüzünün Kâfirler (Kafıran) ve diğer yüzünün 

de Müslümanlar (Muhammediyan) olarak isimlendirilerek Muhammediyan tarafına bir 

çeşit kutsallık atfedilmektedir. 

 

2.7. Tabiatla İlgili İnanışların Dinler Tarihi Açısından Değerlendirilmesi  

Halk kültüründe tabiatla ilgili inanışlar arasında su ve su kaynakları önemli bir yer 

tutar. Potansiyel gücün ve ayrılmazlığın prensibi, her kozmik tezahürün temeli, bütün 

tohumların taşıyıcısı olan su, biçimlerin son oluş evresinde dönecekleri ilk özü simgeler. 

Başlangıçta ve kozmik döngünün sonunda su vardır ve olacaktır. Zira o bir hayat 

kaynağıdır. Su, kozmogoni, mit, ritüel ve ikonografide her zaman aynı şeyi ifade eder , 

her biçimin öncülü, her yaratının desteğidir. Suya dalmak, ilk biçime geri dönüşü, yeniden 

yaradılışı, doğumu simgeler. Çünkü suya dalmak biçimselliğin kaybı ve varoluş 

öncesindeki ayrışmamış olanla yeniden bütünleşmektir. Sudan çıkış, biçimin ilk kez dışa 

vurulduğu yaradılış eyleminin yeniden tekrarıdır. Suyla temas her zaman yenilenmeyi, 

canlanmayı temsil eder. Erginleme ritüelinde su, bir yeniden doğum bahşeder. Büyü 

ritüelinde tedavi eder. Cenaze törenlerinde ölümden sonra doğumu garantiler. Bütün 

potansiyel güçleri kendinde toplayan su, yaşamın simgesidir. Tohumlar açısından zengin 

olan su, toprağı, hayvanları ve kadınları döller. Tüm imkânları bünyesinde barındırır, 

potansyelinde mükemmel bir akıcılığa sahip olması her şeyin gelişimini sağlamaktadır.69 

Bu yüzden suyun hayat vermesi, kutsallığı ve şifalı olduğu inancı dünyanın farklı 

bölgelerinde benzer özellikler taşır. Hinduizm’de şafaktan önce Ganj nehrinde yıkanmak 

çok önemli bir ibadet iken, Şintoizm’de tapınağa yıkanmış ve temizlenmiş olarak girmek 

çok önemlidir. Yahudilikte de loğusalık, taharetsizlik ölü hayvan ve insana dokunmak 

gibi maddi ve manevi kirlenmelerden İslam’daki abdest gibi özel dinsel yıkanmalarla 

temizlenilir. Hıristiyanlıkta da asli günahtan  kurtulmak için, her yeni doğan su ile vaftiz 

edilerek Hıristiyan olur, ayrıca bir kiliseden diğerine geçenler de su ile yeniden vaftiz 

edilir.70 

İslamiyet’ten önce Türklerin tabiatla ilgili inanışları Orhon Kitabelerinde “ıduk 

yer-sub” (kutsal yer-su) şeklinde zikredilir. Bu anlamda ‘kutsal yer-su’lar hem koruyucu 

ruhları (iyeleri) hem de vatanı temsil etmekteydi. Tabiatta kutsal kabul edilen bu tür 

yerlerin manevi sahipleri, yani ruhları üzerinde yaşayan insanların mukadderatlarına da 

 
68 Hatta bu konuda “ Ömer İbn-i Hattab hariç, bütün uzun boylular ahmaktır” şeklinde bir hadis bile 

uydurulmuştur. 
69 Mircea Eliade, Dinler Tarihine Giriş, Çeviren Lale Arslan, İstanbul 2003, s. 196-197. 
70 Ekrem Sarıkçıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi, Isparta 2002. s. 171.  
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tesir ettiğine inanılmaktaydı. Bu anlamda Türklerde vatanın ve vatan toprağının kutsal 

kabul edilmesinin sebebi, ataların mezarlarının yaşanılan toprak üzerinde bulunmasına ve 

vatan için kan dökülmüş olması sebebiyledir. İslam öncesi Türklerde Yer-su terimi ile 

dağ, su, ırmak, göl pınar, orman, ağaç, taş ve kaya türü terimler ifade edilmektedir.71 

Mekânın ve yerin kutsal kabul edilmesi genellikle o yerin mekânın özelliğinden 

kaynaklanmaktadır. Bu tür inanışlar evrenseldir ve insanlar bu tür mekânlarda ve yerlerde 

kutsalla ilişki içerisine girdiklerini düşünmektedirler. Bu anlamda dağ ve tepelerin en 

yüksek kısımlarının Tanrı ile iletişime geçilen yerler olarak kabul edilir. Nitekim 

günümüzde Türkiye’nin hemen her bölgesinde yağmur duası için bölgenin en yüksek 

tepesine çıkılır veya kutsiyet atfedilen bir türbede yağmur duası yapılır. Günümüzde de 

Türkler arasında kutsal kabul edilen dağlar ve mekânlar mevcuttur. Örneğin Kırgızlar Oş 

şehrindeki Süleyman dağını kutsal kabul ederler ve bu dağa “Taht-ı Süleyman” adını 

verirler. Süleyman peygamberin Allah’a yakın olmak için bu dağa çıktığına, orada namaz 

kıldığına, dağdaki taşlarda da Süleyman’ın alın ve ayak izleri kaldığına inanmaktadırlar.72 

Anadolu’nun birçok bölgesinde kutsal kabul edilen kişilerin veya onların ve sahip 

oldukları at gibi önemli hayvanlarının taş ve kayalarda ayak izlerinin mevcut olduğu 

inanışının yaygın olduğuna şahit olmaktayız. 

Türkler arasında tabiat kültüne bağlı olarak gelişen ve kült konusu olan su önemli 

bir unsurdur. Türkler, dağlar gibi göller ve ırmakları da hep canlı nesneler olarak tasavvur 

etmişlerdir. Suyun arıtıcı niteliği, bolluk ilişkisi, taşıma vb. özellikle bu kültün doğuşunda 

rol oynayan önemli etkenlerdir.73 Bîrûnî; Hintlilerin Meru isimli bir dağın kutsallığına 

inandıklarını ifade etmektedir. 74  İnsanlar yaşadıkları coğrafyada yüce ve erişilmez 

dağlara belli bir kutsallık atfettikleri anlaşılmaktadır. 

Türk topluluklarının inanışlarında kutsallaştırılan su, aynı zamanda çoluk çocuk sahibi ve 

mahiyetinde bir takım gizli güçleri bulunduran koruyucu bir iyedir. Yakutlar “ü iççite” 

veya “ukulan toyun” adını verdikleri suyun ruhuna saygı gösterir ve onu memnun etmek 

için henüz buzağılamamış bir inek kurban eder, saçı olarak da içki sunarlardı.75 Türkler 

her suyun bir iyesi olduğuna inanırdı. Eski Türklerde çocuksuz kadınlar, kurumuş 

ırmaklara (süci/şarap) saçmak suretiyle o ırmakların iyelerini memnun etmeye çalışır, 

onların yardımıyla çocuk sahibi olacaklarına inanırlardı.76 

Anadolu’nun muhtelif bölgelerinde olduğu gibi Kocaköy ve çevresinde de şifalı olduğuna 

inanılan sular, çeşitli ruhsal ve bedensel hastalıkların tedavisi maksadıyla ziyaret edilir. 

Araştırma sahamız içerisinde tespit ettiğimiz su kaynaklarının mahiyeti hakkında yöre 

halkı arasında bazı efsaneler de anlatılmaktadır. Bu suların yakınlarında genellikle bir 

yatır vardır. Bu sebeple bu sulara bazı kutsal değerler atfedilerek hepsinden şifa maksatlı 

faydalanılmaktadır. 

Yörede Şeyh Musa suyunun şifalı olduğuna inanılmasının temelinde, ziyaretlere, 

yatırlara ve burada yatanlarla ilgili menkıbeler yatmaktadır. Bu ziyaretteki suyun 

romatizma hastalıklarına şifa verdiğine inanılmaktadır. Ağaçla ilgili inanışlarda da diğer 

ziyaret inanışlarıyla benzerdir. Genel manada mezarlık ağaçlarına özelde ise Kıjka ve 

Çınar ağaçlarına saygı gösterilmektedir. Bu ağaçlar kutsal sayılmakta, onlara bez-çaput 

bağlanırken dilekler tutularak dua edilmektedir. Hatta bu ağaçların bazılarının kök 

 
71 Ahmet Hikmet Eroğlu, “Geleneksel Türk İnanışları”, Editörler, Durmuş Arık-Ahmet Hikmet Eroğlu, 

Halk İnanışları El Kitabı, Ankara 2017, s. 181. 
72 Eroğlu, s. 182. 
73 Oymak, s. 93.  
74 Günay Tümer, Biruni’ye Göre Dinler ve İslam Dini, Ankara 1986, s. 171.  
75 Rıfat Araz, Harput’ta Eski Türk İnançları ve Halk Hekimliği, Atatürk Kültür Dil Tarih Yüksek Kurumu 

Atatürk Kültür Merkezi Yayını No: 108, Ankara 1991, s. 55.  
76 Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu’ da Eski Türk İnançlarının İzleri, s. 53.  
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kısmından sızan su; felç, romatizma gibi hastalıklar için kullanılmakta ve hastalar ağacın 

altında yatırılmak suretiyle iyileştiklerine inanılmaktadır.77 

Ateş tarih boyunca bütün insanların özellikle eski toplulukların hayatlarında önemli bir 

etken olmuştur. Anadolu’nun diğer bölgelerindeki ateşle ilgili halk inanışlarına paralel 

olarak Kocaköy ve çevresinde de bu inanışlar canlılığını korumaktadır. Yörede ateş ile 

ilgili inanışlarda eski dinlerin, gelenek ve göreneklerin etkili olduğu görülmektedir. Bir 

bereket ve hayat kaynağı olarak inanılan ateşi Türkler ocaktan dışarı vermeyi uğursuzluk 

kabul ederlerdi. Başka boydan kişilere asla ateş vermezlerdi. 78  Kocaköy çevresinde 

akşamları evden ateş çıkarmanın uğursuzluk kabul edilmesi inancının benzeri, eski 

Türklerde de var olduğu anlaşılıyor. 

Kocaköy’de “besmele çekilmeden su dökülerek ateş söndürülürse cin çarpar” 

inancı ile “ateş sönünce cinler ocak başında toplanır” inancının temelinde, İslam’da 

cinlerin ateşten yaratıldığı düşüncesi yatmaktadır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de 79 ve Hz. 

Peygamberin ilgili hadislerinde80 cinlerin ateşten yaratıldığı ifade edilmektedir. 

Kocaköy ve çevresinde birçok yer adını hayvan isimlerinden aldığı görülmektedir. 

Bunlar; Sırtlan İni(Küla Keftar), Tilki İni(Küla Rovi), Kedi İni(Küla Psinga), Eşekler 

Çeşmesi(Kaniya Kera), Yılanlar Pınarı(Kaniya Mara), Kediler Pınarı(Kaniya Psinga), 

Kurtlar Pınarı(Kaniya Güra), Keklikler Pınarı(Kaniya Kewa), Kurtlar Vadisi(Newala 

Güra), Domuzlar Vadisi(NewalaWehşa), Kurtlar Deresi(Çemi Güra), Ayı Deresi(Çemi 

Herça), Kartal Kayası,(Kevıré Kertel) Sincaplar Kayası,(Kevıré Plura)  Kaplan 

Kayası(Kevıré Plıng), Aslan Yurdu(Waré Şer), Baykuş Yurdu(Waré Künd), Çekirge 

Yurdu(Waré Küli), Buzağılar Çukuru(Newala Golika), Köpek Buzu(Cemeda Sehi), Boş 

Eşek Geçidi(Rıya keri vala), Öküzler Gölü(Gola Gaya), Develer Sekisi(Sekunı Deva) gibi 

isimlerdir. 

Kocaköy ve çevresinde hayvanlarla ilgili inanışların kaynağı eski çağlara kadar 

uzanmaktadır. Hayvanlara çeşitli dönemlerde kutsallık atfedilmiştir. Hayvanların 

kutsallığı hakkındaki inancın en basit şeklini totemizm ortaya koymaktadır. Bu anlayışa 

göre baykuş, karga, timsah, tavşan, kartal vs. gibi muayyen totem hayvanları, bazı sosyal 

gruplarca kutsal kabul edilirdi.81 

Kocaköy ve çevresinde baykuş kötülük ve ölümün habercisi olarak görülür. Baykuş, eski 

çağlardan beri pek çok toplumda kötülük, felaket ve ölümün sembolü olarak kabul 

edilmiştir. Türk boylarından Bayat boyunun sembolü olan baykuşun ölümün simgesi 

olarak düşünülmesi ve ölümün habercisi olarak değerlendirilmesinin Türklere Çin veya 

İran’dan geçtiği belirtilmiştir.82 

Yörede ayrıca köpeğin bulunduğu eve meleklerin girmeyeceği; ezan okurken 

uluduğunda o çevreden bir cenazenin çıkacağı ve uğursuzluk getireceği inancının temeli 

eski dönem toplumlarına dayanmakla birlikte köpek hakkında olumsuz düşüncenin 

oluşmasında kısmen de olsa İslam fıkhında (Şafii Mezhebi) bu hayvanın necis olarak 

kabul edilmesi hükmü yatmaktadır. “Köpek beslenen eve melekler giremez” nancının 

temelinde Hz. Peygamberin, “içinde köpek ve resim olan eve melekler girmez”83 hadisi 

 
77 Oymak, s. 129.  
78 Kalafat, s. 186.  
79 Kur’an-ı Kerim, Rahman Suresi, 15. Ayet “Cin”i de yalın bir ateşten yarattı. ”Kur’an-ı Kerim, Hicr 

Suersi, 27. Ayet “Cinleri de daha önce dumansız ateşten yaratmıştık.”  
80 Hz. Aişe’den rivayet edildiğine göre Resulullah (sav) şöyle buyurdu: “Melekler nurdan, cinler kızıl 

ateşten, Âdem de size bildirilen (topraktan) yaratılmıştır. Müslim, Zühd 60, Ahmed İbni Hanbel Müsned, 

c. VI, 153, 168. 
81 Ekrem Sarıkçıoğlu, “ Din Fenomenolojisi ” , s. 41.  
82 Selçuk, s. 171.  
83 Buhari, Libas 92, 88, Müslim, Libas 102.  
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etkili olmaktadır. Altay ve Sibirya mitolojilerine göre ise köpek Tanrının kendisine 

verdiği kutsal görevi ihmal edip, şeytana yardım etmesi dolayısıyla aldatıcı bir hayvan 

olarak görülmüştür.84 

Kocaköy ve çevresinde örümcek, Hz. Muhammed (sav) ile Hz. Ebubekir’in 

Medine’ye hicret esnasında Sevr mağarasında iken, mağarayı ağıyla kapatarak onları 

Mekkelilere karşı koruduğundan mübarek kabul edilir. Bu sebeple örümceğe ve ağına 

zarar verenlerin yuvalarının yıkılacağına inanılır. 

Kurtağzı bağlama inancı Türkiye’nin her bölgesinde olduğu gibi Kocaköy çevresinde de 

vardır. Kurtağzı bağlama işleminde her ne kadar Kuran’da ayet ve sure okunup dua edilse 

de İslam’da böyle bir uygulamanın herhangi bir dayanağı yoktur. 

Kocaköy ve çevresinde koyun ve keçi ile ilgili inanışların Hz. İsa ile ilişkilendirilmesinin 

sebebi, kanaatimizce yörede eskiden Müslümanlarla birlikte yaşayan Hıristiyan 

Ermenilerinin inanışlarından kaynaklanmaktadır. 

Kertenkele (zerdo) ve Keler (kümkümok) ile ilgili inanışların kaynağı Hz. 

İbrahim’e dayandığı görülmektedir. Yöredeki inanışa göre Hz. İbrahim ateşe atıldığında 

zerdo ateşi söndürmek için ağzıyla su taşımış, kümkümok ise ateşin daha çok hararetli 

yanması için ateşi üflemiş olduğuna inanılmaktadır. Bu nedenle Kocaköy ve çevresinde 

kümkümok görüldüğü yerde hemen öldürülür, zerdoya ise herhangi bir şekilde 

dokunulmaz. Hatta bölgede kümkümok öldürülme işi öyle abartılı bir inanış haline 

gelmiştir ki yedi tane kümkümok öldüren bir kişinin cennete gideceğine inanılmaktadır. 

Kutsal mekân anlayışı çerçevesinde ortaya çıkan ve insanların ilgi duydukları diğer bir 

fenomen de ağaçtır. Kocaköy ve çevresinde ziyaret edilerek çaput-bez ve iplik bağlanan 

birçok ağaç bulunur. Hatta bu ağaçların bir bazılarının kök kısmından sızan su; felç, 

romatizma gibi hastalıklar için kullanılmakta ve hastalar ağacın altında yatırılmak 

suretiyle iyileştikleri ifade edilmektedir. Kocaköy ve çevresinde bu ve benzeri örnekleri 

bulmak mümkündür. Burada ele aldığımız Çınar ağacı, bunun bir örneğidir. Romatizmal 

hastalıkları olanlar ağaca zarar vermemek ve çarpılmamak için özellikle sonbaharda bu 

ağacın kendiliğinden düşen yapraklarını toplayıp dizlerine oradaki çamurla yapıştırarak 

iyileşeceklerine inanmaktadır. Yörede diğer ağaçlar genellikle bir ziyaret çevresinde olup 

çocuğu olmayan kadınlar veya evlenememiş genç kızlar tarafından çokça ziyaret edilerek 

bez ve çaput bağlanarak dilekte bulunulmaktadır. Bu tür ağaçlar kutsal sayıldığından bir 

takım yasakları beraberinde getirir. Bu ağaçlara zarar verilmez, dalları kesilmez asla 

kullanılmaz. Hatta yapraklarından bile istifade edilmez. Zira karga (kıjkayê) ağacının 

dallarını hayvanlarına veren köylünün hayvanlarının düçar olduğu hastalığı herkes 

bilmektedir. 

Kocaköy çevresinde gökkuşağı ile ilgili inanışlarda mevcuttur. Gökkuşağı, bütün Türk 

topluluklarda göğü yere bağlayan bir tür köprü, özellikle de Tanrı’nın köprüsü olarak 

görülür. Bu sebeple de fırtınadan sonra ortaya çıkması Tanrının öfkesinin yatıştığının 

belirtisi olarak yorumlanır.85 Türkiye’nin birçok bölgesinde gökkuşağı; nur, yeşil kâbe, 

kırmızı yeşil, ebem kuşağı, eleğim sağma kelimeleriyle isimlendirilir.86 Alevilerde ise 

“Fatma anamızın kuşağı” adıyla anılmaktadır. 87  Kocaköy yöresinde ise “Ayşo Fato 

Lebiya” yani “Ayşe Fatma’nın kuşağı” şeklinde ifade edilir. Alevi inancındaki Fatma 

isminin, gökkuşağının yörede bu şekilde isimlendirilmesinde etkili olması kuvvetle 

muhtemeldir. Ayrıca kanaatimize göre, Hz. Ayşe isminin Sünni camiada ehemmiyet arz 

 
84 Selçuk, s. 171.  
85 Mircea Eliade, Şamanizm, Çev. İsmet Birkan, İstanbul 1999, s. 29.  
86 Ahmet Gökbel, Anadolu Varsaklarında İnanç ve Adetler, Ankara 1998, s. 126.  
87 Mehmet Eröz, Türkiye’de Alevilik ve Bektaşilik, İstanbul 1977, s. 386.  
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etmesi ve Kocaköy çevresinin de tamamının ehlisünnete mensup olmasından dolayı 

gökkuşağı tanımlanırken “Ayşe Fatma” isimleri birlikte zikredilmiştir. 

Kocaköy ilçesinde ve çevresinde her insanın bir yıldızının olduğu, bu yıldızın kayması 

ile o insanın öldüğü inanışının kökeni İslam öncesi eski inanışlara dayanır. Eski Türklerde 

yıldız kayması ölüm belirtisi olarak görülmüş ve gökten düşen yıldızın sahibinin 

öldüğüne inanılmıştır.88 

Kocaköy çevresinde insanlarla yıldızlar arasında ilişki kurulması İslam dışı bir 

uygulamadır. Hz. Peygamberin: “Bir kısım insanlar, şu güneş ve ay tutulmalarının yıldız 

(göktaşı) kaymalarının yeryüzündeki önemli kimselerin ölümleri sebebiyle olduğunu 

düşünüyorlar. Şüphesiz onlar doğru söylemiyorlar. Bu olaylar, sade kulların ibret alacağı 

Allah’ın ayetlerindendir” 89  hadisi, insanlarla yıldızlar arasında bu şekilde benzerlik 

kurulmasının İslam inancına aykırılık teşkil ettiği ve bu inanışın İslam öncesi Arap 

toplumunda da var olduğu anlaşılmaktadır.. 

 
88 Örnek, s. 24.  
89 Ahmed b. Hanbel, el - Musned, İstanbul 1992, c. V, s. 16.  
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SONUÇ 

Halk inanışları, toplumların ortak değer ve inanışlarını yansıttığı için kuşaktan kuşağa 

aktarılarak geleneksel olarak günümüze kadar taşınmıştır. Böylece her milletin günlük 

yaşamında etkinliğini devam ettirmektedir. Örf, adet ve dini anlayış halk inanışlarının 

temelinde yer alan en önemli etmenlerdir. Tarih boyunca insanların ekonomik ve sosyal 

alanda yaşamış oldukları sıkıntılar, halkın inanç ve yaşam kültürüne de yön vermiştir. 

Kocaköy çevresindeki halk inanışlarını incelediğimiz bu çalışmada, tespit 

ettiğimiz halk inanışlarının ekseriyetle Anadolu’nun farklı bölgelerindeki halk 

inanışlarıyla büyük bir benzerlik taşıdığı görülmüştür. Kocaköy’ün de içinde yer aldığı 

Yukarı Mezopotamya bölgesi başta olmak üzere Anadolu’nun tarihi gelişim süreci 

incelendiğinde, bölgenin İslam öncesi dönemde pek çok medeniyete beşiklik yaptığı 

bilinmektedir. Bu anlamda bölgede yaşayanlar, devraldıkları kültürel ve dini mirasa 

kendilerine ait birtakım inanışları da ekleyerek bir inanç mozaiği oluşturmuşlardır. 

Kocaköy ve çevresindeki halk inanışları, bu yörenin İslamlaşma sonrasında burada 

yaşam sürmüş olan halkların inanışlarının ve yaşam tecrübelerinin bütünleşmesi 

neticesinde birtakım düşünce ve pratiklerden oluşmuştur. Bu inanışların köklerinin bir 

kısmı İslam öncesi döneme dayanırken bir kısmı da İslam dinine dayanmaktadır. 

Yöredeki halk inanışlarında Yahudilik, Hıristiyanlık gibi dinlerin etkisi görülmekle 

beraber, Orta Asya’da bir takım efsunlu inanç ve pratiklere sahip olan Türklerin 

İslamiyet’i kabul edip Anadolu’ya yerleştikten sonra söz konusu eski inanışlarını 

tümüyle bırakmayıp, İslam diniyle uyumlu hale getirmeleri, farklı kültürel ve dini 

etkilerin oluşmasına sebep olmuştur. 

Kocaköy ilçesindeki yaygın halk inanışlarından, ağaçlara bez ve çaput bağlama 

pratiğinin başka inanışlardan geçtiği görülmektedir. Örneğin Altay ve Sibirya 

toplulukları ile Yakut Türklerinde çocuğu olmayanlar, kutsal bir ağacın altında ağlayarak 

dua ederler. Bundan sonra çocuğu olanlar bunun Tanrı tarafından ağaç ruhları vesilesiyle 

verildiğine inanırlar. Bütün bunlar çeşitli dini inanışların ve kültlerin iç içe geçtiğini 

göstermektedir. 

Kocaköy’deki halk inanışlarını incelediğimizde bu inanışların birçoğunun 

evrensel bir özellik arz ettiğini görmekteyiz. Bu bağlamda gökkuşağı etrafında oluşan 

inanışların, Anadolu’nun farklı bölgeleriyle benzerlik taşıdığı anlaşılmaktadır. 

Kocaköy’de gökkuşağına “Ayşo Fato Lebiya” yani Ayşe Fatma’nın kuşağı denilirken, 

Anadolu’nun muhtelif bölgelerinde aynı manada Fatma Ananın kuşağı denilmektedir. 

İslam öncesi Türkler tabiat güçlerine “yer-su” adını verir ve bu yer-su’ların kutsal 

olduğuna inanırlardı. Bu yer-su’ların kendilerine kudret ve bereket verdiğine, kutsal 

kabul edilen bu tür yerlerin, mekânların, Tanrı ile kendileri arasında güçlü bir bağ 

oluşturduğuna inanırlardı.  

Bugün Anadolu’da rastlanılan bu tür uygulamaların nedeni, şüphesiz insanların 

İslam’ı yeterince bilmemelerinin neticesi olsa gerektir. Ancak bu gibi inanış ve pratikleri, 

kişinin karşılaştığı ve çözemediği değişik sorunlar karşısında, insan varlığını aşan, 

kendisine imkânlar sağlayabilecek türlü yerlere veya aşkın bir varlığa yönelmesi olarak 

görmek te mümkündür.  

Sonuç olarak, atalarından gördüğü ya da öğrendiği bir takım dini inanış ve 

pratikleri uygulamak suretiyle, insanlar halk inanışlarını sıkıntılarını, dertlerini, başlarına 

gelen bela ve musibetleri önlemenin bir yolu olarak görmektedirler 
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EKLER 

Fotoğraflar  

 
Resim 1. Kocaköy İlçesi’nin uzaktan görünüşü 

 

 
Resim 2: Kalkan Kaya, İnanışa göre burada çok büyük miktarda altın bulunduğu ve bu 

altının ancak altı parmaklı bir insanın kurban edilerek çıkarılabileceğine inanılmaktadır. 
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Resim 3: Kıjıka Ağacı, İnanışa göre bu ağacın dalını kesen kişi değişik bela ve 

musibetlere düçar olur. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


