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Öz

Halk arasında evliya, seyyit, Ģeyh olarak bilinen bazı Ģahısların yaĢarken
olağanüstü biçimlerde insanlara yardım edebilecekleri, bu yardımların
öldükten sonra da devam edeceği inancı vardır. Bu doğrultuda, araĢtırmanın
amacı Ağrı iline bağlı Ziyaret Köyü‟nde olan ġeyh Abdulbari Küfrevi türbesi
etrafında geliĢen anlatıları derlemektir. Bunun yapılabilmesi için çalıĢmada
öncelikle efsane, menkıbe ve memorat terimleri üzerinde durulmuĢ, ġeyh
Abdulbari hakkında bilgi verilmiĢ, ardından alan çalıĢması yapılarak derlenen
anlatılar kaydedilmiĢtir. ÇalıĢmada derleme yöntemlerinden görüĢme tekniği
kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın bulgularına göre derlenen 23 anlatının 11‟inin
efsane, 8‟inin memorat, 4‟ünün menkıbe kapsamında değerlendirlebileceği
sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Anahtar Sözcükler: Ağrı, efsane, menkıbe, memorat, ġeyh Abdulbari.
THE NARRATIVES THAT WERE TOLD AROUND THE ġEYH
ABDULBARĠ KÜFREVĠ TOMB LOCATED IN THE VILLAGE OF
ZĠYARET IN AĞRI PROVINCE
Abstract
There is a common belief that the saints, sheik, would help to the people
while they are living and this will countinue after they died. In this direction,
the aim of research is to compile the narrative developments that were told
around the ġeyh Abdulbari Küfrevi Tomb in the village of Ziyaret in Agri
province. In order to be able to do it, firstly we examined the terms of saga,
legend and memorate in this study, we gave knowledge about ġeyh
Abdulbari and then we did the study of the field and compiled narratives
were recorded. Interview technique from the methot of review was used this
study. According to the findings of the study it was concluded that among the
23 narratives compiled 11 of them can be classified as legend, 8 narratives
can be classified as memorate, 4 narratives can be evaluated within the scope
of saga.
Keywords: Agri, legend, saga, memorat, Sheikh Abdulbari.
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Efsane, Türkçe Sözlük‟te eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları,
olayları konu edinen hayalî hikâye, söylence olarak tanımlanmıĢtır (TDK, 2011: 758). Efsane
mitleri, tarihî ve dinî olayları, olağanüstü niteliklere ve kerâmetlere büründürerek anlatan kısa,
sözlü halk kültürü ürünleri için kullanılan bir kavramdır (Aslan, 2008: 287).
Alptekin‟e (2012: 17) göre efsaneler Ģahıs, yer ve olaylar hakkında anlatılan,
inandırıcılık özelliği olan, olağanüstü nitelikler barındıran, geçmiĢ zamanla Ģimdiki zaman
arasında kalan, gerçek olarak kabul edilen, mekân olarak dünyayı alan, tarihle yakından alakalı,
büyük ölçüde millî olan anlatmalardır. Saim Sakaoğlu (1992: 10), efsanenin Ģahıs, yer ve
hâdiseler hakkında anlatılması, önemli ölçüde inandırıcılık özelliği bulundurması, genellikle
tabiatüstü olması, belli bir Ģekle bağlı olmaması gibi özelliklerini dile getirmiĢtir.
Efsaneler halkın çaresizliklerini, umutlarını, özlemlerini, dünya görüĢlerini bütün öteki
halk edebiyatı türlerinden daha keskin belirtirler; çünkü büyük bir bölümüyle inanıĢ konusu
olmaktadır. Onları saçmadır, akıl dıĢıdır diye küçümsemek, zararlıdır diye aforoz etmek yersiz
bir davranıĢtır (Boratav, 1969:116). Demir‟e (2013: 15) göre efsaneler, muazzam bir eğitim
aracıdır. Efsanelerin konuları çoğunlukla çocuk, genç ve orta yaĢlıların eğitimi ile ilgilidir.
Efsaneler güzel ahlaklı olmanın faydalarını ve nasıl güzel ahlaklı olunacağını iĢlemektedir.
Ġnsanoğlunun, tarihin derinliklerinde hissedip düĢündüğü, inandığı ve yaĢadığı pek çok olgu ve
değeri tarihî süreçte çeĢitli sosyal katmanlardan süzerek aktaran halk kültürü ürünlerinden olan
efsaneler, inanıĢ ve geleneksel yönüyle, nesiller arasında güçlü bağlar kurarak, ulusların birliğini
ve devamlılığını sağlar. Zengin ve çok çeĢitli konularıyla çağdaĢ güzel sanatlara kaynak teĢkil
eden efsaneler, tarih ve edebiyat tarihi araĢtırmalarına da yardımcı olabilecek niteliklere sahiptir
(Aslan, 2008: 291). Yapılan bir çalıĢmada da Ağrı Efsaneleri incelenmiĢ ve efsanelerin eğitim
bilimlerine birçok veri sağladığı sonucuna ulaĢılmıĢtır (Kılıç, 2016: 247-258).
Ali Berat Alptekin‟e göre (2012: 19) de efsanelerin kaynakları; dinî, mitolojik ve gerçek
hayatın artıklarıdır. Efsanelerin mitolojik, tarihî, dinî ve hayalî, fantastik kökleri vardır.
Efsanelerin köklerinden biri olan dinî köklerde, dinî kahramanların maceraları, halkın
muhayyilesinden katılan „hayalî‟ unsurlarla birlikte zaman içinde efsaneleĢmiĢtir. Aynı Ģekilde
dinî kitaplarda anlatılan birçok macera da halkın arasında efsane hâline gelmiĢtir. Halk, sevdiği
din büyüğünün etrafında, gerçekte olmamıĢ olsa bile birçok efsane teĢekkül ettirmiĢtir.
Efsanelerin etkisiyle hem din, hem de dinî büyükler halka daha çok sevdirilmiĢ, daha iyi
anlatılmıĢtır. Bu Ģekliyle efsaneler, bir terbiye etme fonksiyonu üstlenmiĢtir (Ergun, 1997: 44).
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Efsâne vb. mahsullerin önemli bir kısmını, eski ġamanların cinlere karĢı savaĢları,
ruhlarla mücadeleleri, öbür dünyaya ve gayb âlemine gidip gizli güçlerle temas kurabilme
çabaları ve bu vesileyle izhar ettikleri fevkalade olayları anlatan hikâyeler oluĢturmuĢtur.
Bunları halk arasında dinî propaganda yapan derviĢ-Ģairler, evliya menkabesi Ģekline sokarak
anlatmıĢlardır. Fakat Türk evliya menkabelerine de bugün bilinen Ģeklini kazandıran ikinci
önemli faktör, Budizm olmuĢtur (Ocak, 1992: 31).
Boratav (1969: 110) efsaneleri; insan topluluklarının oturdukları yerlerle ilgili efsaneler,
ünlü büyük yapılarla ilgili efsaneler, uluslardan kaldığına inanılan definelerle ilgili efsaneler,
milletler, hükümdar soyları ile ilgili efsaneler, büyük afetlerle ilgili efsaneler, Ģairler, Ģeyhler,
mürĢitler gibi sivrilmiĢ kiĢilerle ilgili efsaneler gibi bölümlere ayırır. Boratav‟a (1969: 110) göre
tarihlik efsaneler, yazılı edebiyatta menkabe adıyla belirtilen anlatıların tümünü kapsamaktadır.
Bazı tarihî ve dinî Ģahsiyetlerin etrafında efsane teĢekkül eder. Bu tür efsanelere „menkıbe‟ adı
verilir. Tarihî ve dinî Ģahsiyetlerin menkıbelerine vilayetnâmelerde, menakıbnâmelerde ve
tezkiretü‟l evliyalarda rastlanabilmektedir. Vilayetnâmeler ve tezkiretü‟l evliyalar yazılı efsane
kaynaklarımızın baĢında yer alırlar. Büyük sufilerin, evliyaların hayatlarından, kerametlerinden
bahseden eserler olan evliya tezkirelerindeki mahsuller de efsaneler grubuna girer. Türk
edebiyatında XIII. yüzyıldan itibaren evliya tezkirelerine rastlanmaktadır. Bu tezkirelerde yer
alan efsaneler daha sonra az çok değiĢikliklerle sözlü geleneğe geçip bugüne kadar devam
etmiĢlerdir (Seyidoğlu, 2005: 14-15).
Evliya menkabeleri hârikulâde olayları konu edinmiĢtir. BaĢlangıçta ferdidir. Yani bir
fert tarafından ortaya konulmuĢ anlatım tarzıdır; ama çok geçmeden fert unutularak halkın malı
olmuĢ ve maĢeri bir hüviyet kazanmıĢtır. Evliya menkabelerinin konusu gerçek kiĢilerdir. ĠĢte
bu noktadan itibaren masaldan ve efsaneden ayrılır. Bu gerçek kiĢilerin yaĢadıkları zaman ve
mekân bellidir. Evliya menkabeleri yarı mukaddes addedilir (Ocak, 1992: 33).
Ocak‟a göre (1992: 37) menkıbelerin yazılıĢındaki ilk amaç, velinin müridlerini
yetiĢtirmesi ve tarikatın bütünlüğünü sağlamaktır. Ġkinci bir amaç ise velinin ve tarikatının
propagandasını yapmak üstünedir. Bunların yanında üzerinde durulması gereken önemli bir
nokta da menâkıbnâmelerin yazılıĢında çoğu zaman tarikatlara ve Ģeyhlerine iyi gözle
bakmayan ve resmî din görüĢünü temsil eden ulema nazarında veliyi ve tarikatını kabul
ettirmektir.
Pehlivan‟a (2009: 91) göre menkıbeler dinî Ģahsiyetin bedensel olarak bu dünyada
yaĢadığı varsayılan zamanda baĢından geçen olayları konu alır. Velinin olağanüstü bir Ģekilde
yardımseverliği gibi her Ģey menkıbelere konu edinebilir.
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Son zamanlarda efsane ve menkıbe dıĢında yine bu türlerden doğmuĢ olan
memortalardan (inanç anısı) bahsedilmektedir (Dağlı, 2015). Memoratlar tabiatüstü güçlerle
yaĢanan bir iliĢkinin nakledilen hatırası veya raporu olarak tanımlanmaktadır (Çobanoğlu, 2015:
30). Memoratlar, velinin ölümünden sonraki zamanlarda, yaĢayan canlıların hayatına girmesi
içerikli, anlatanın kendisinin bizzat yaĢadığı ya da baĢka biri nakledilse bile bu durumda
tecrübeyi yaĢayanın adının verilebildiği, naklediĢ zincirinin beĢ altı kiĢiye uzanabildiği
metinlerdir. Dinî Ģahsiyetleri konu alan efsaneler ise özellik bakımından memorattan farksız
fakat tecrübeyi yaĢayan yönünden belirsizleĢmiĢ, daha uzak bir zamandan bahseden bir türdür.
Ayrıca kutsal kiĢiyle ilintilendirilen birtakım mekân, nesne gibi Ģeyler hakkında oluĢmuĢ
hikâyeler de bu türün kapsamındadır” (Pehlivan, 2009: 91).
Halk arasında evliya, seyyit, Ģeyh olarak bilinen Ģahısların yaĢarken olağanüstü
biçimlerde insanlara yardım edebilecekleri, bu yardımların öldükten sonra da devam edeceği
inancı efsane, memorat ve menkıbelerle (Alpaslan, 2010: 143-230) devam etmektedir.
ġeyh Abdulbari Küfrevi’nin Hayatı
Hayatı efsanelere, menkıbelere, memoratlara konu olan Ģahıslardan biri olan ġeyh
Abdulbari Küfrevi‟dir. ġeyh Abdulbari Küfrevi ġeyh Muhammet Küfrevi‟nin (1775-1898) oğlu
olup eğitimini babasından almıĢ, Ağrı‟da NakĢibendi tarikatının öğretilerini yaymıĢ ve Feran
(Ziyaret) köyünde vefat etmiĢtir (Küfrevi, 2013: 105). Sözlü kaynaklardan elde edilen bilgilere
göre Küfrevi ailesinin asıl yerleĢim yeri Siirt‟e bağlı olan Küfre‟dir. ġeyh Muhammed
Küfrevi‟nin ikinci evliliğinden dört çocuğu olur. Bu çocuklardan dördüncüsü, bugün Ağrı‟nın
Feran (Ziyaret) Köyü‟nde türbesi bulunan ġeyh Abdulbari Küfrevi‟dir. ġeyh Abdulbari, Aliye
Hanım ile evlidir ve çocuğu olmamıĢtır (K14).
Küfrevi, 1920‟de müritlerini ziyaret etmek için Ağrı‟ya gelir. ġeyh Abdulbari
müritlerini ziyaret ederken Ağrı iline bağlı bulunan Ziyaret Köyü‟nden geçer. Küfrevi, tamamen
düzlük olan Ziyaret Köyü‟nün biraz çıkıĢında bulunan tepeyi görür ve yanında bulunan
müritlerine bu tepenin ne olduğunu sorar. Müritleri bu tepenin mezarlık olduğunu ifade ederler.
Bunun üzerine ġeyh Abdulbari yanındaki müritlerine bu tepeyi çok beğendiğini söyler. Bazı
kaynak kiĢilere göre de yanındaki müritlere, “Ben bu tepeyi çok beğendim ve bu gece dünyamı
değiĢtireceğim. Öldüğümde beni bu tepeye defnedin.” diye vasiyette bulunduğu söylenmektedir
(K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K11, K12, K13). ġeyh Abdulbari o gün Ziyaret
Köyü‟nün hemen ilerisinde bulunan KeĢiĢ Köyü‟nde (yeni ismi Akbulgur) rahatsızlanır ve gece
saat üçte vefat eder. ġeyh Abdulbari‟nin vasiyetini duyan Ziyaret Köyü‟nün ileri gelenleri,
Akbulgur Köyü‟ne gelip ġeyh Küfrevi‟nin cenazesini alır ve kendi köylerinde defnederler. ġeyh
Abadulbari‟nin mezarı daha sonra türbeye çevrilmiĢtir (Foto 1 ve 2).
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Foto 1: ġeyh Abdulbari Türbesi ve Türbenin DıĢındaki Mezarlık

Foto 2: Türbenin Ġçinden Bir Görüntü

Yöntem
AraĢtırmanın baĢlangıcında Ağrı ile ilgili efsane çalıĢmalarının (Kırzıoğlu, 1992; Öcal,
2004; Alpaslan, 2010; Kılıç, 2016) olduğu fakat ġeyh Abdulbari ile ilgili bir yayının olmadığı
belirlenmiĢtir. Elde edilen bu bilgi doğrultusunda, bu çalıĢmada Ağrı iline bağlı Ziyaret
Köyü‟nde bulunan ġeyh Abdulbari Küfrevi ve türbesi etrafında oluĢan efsane, menkıbe ve
memoratları tespit etmek amaçlanmıĢtır. Bu amacı gerçekleĢtirmek için araĢtırmada derleme
yöntemlerinden olan görüĢme yöntemi (Foto 3) kullanılmıĢtır.
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Foto 3: Kaynak ġahıslardan Biri ile GörüĢülürken

1. ġeyh Abdulbari ile Ġlgili Anlatılar
1.1. Belden AĢağısı Tutmayan Felçli Bir KiĢinin ĠyileĢmesi
Bir gün, belden aĢağısı felçli olan bir hasta, ġeyh Abdulbari‟nin nefesinin kuvvetini,
iyileĢtirici gücünü ve ettiği duanın kabul olacağını çevresinden duymuĢtur. Bunun üzerine
belden aĢağısı felçli olan hasta, ġeyh Abdulbari‟nin yanına gelir. Hasta adam, ġeyh
Abdulbari‟ye, belden aĢağısının tutmadığını, tamamen felçli olduğunu, bulunduğu bu
hastalıktan kurtulup tekrar yürümek istediğini ve bunun için de ġeyh Abdulbari‟nin duasını
almak istediğini söyler. Bunu gören ġeyh Abdulbari, belden aĢağısı tutmayan adamı karĢısına
oturtur. ġeyh Küfrevi, hasta adama dua ederek elindeki bastonuyla adamın felçli olan dizine
vurur. Bunun üzerine felçli olan adam tekrar yürümeye baĢlamıĢtır (K2, K3, K4, K5, K8, K9,
K12).
Bu anlatı ve benzerlerine değiĢik çalıĢmalarda da rastlanılmaktadır. Kızıloğlu (2013:
162), yaptığı çalıĢmada TaĢoluk Köyü‟nde yaĢamıĢ olan Maksut Baba‟nın gelen hastaların
ağrıyan yerlerine demir bastonuyla vurduğunu ve hastaların da bu durumdan Ģifa umduğunu
ifade etmiĢtir. Bu veriden hareketle Anadolu‟da türbeler etrafında geliĢen anlatılarda benzer
motiflerin olduğu dile getirilebilir (Ġnce, 2009, Kızıloğlu, 2013, Akın, 2008, Balaban, 2013, TaĢ,
2010).
1.2. ġeyh Abdulbari’nin Seyyit Mirze’yle Öldükten Sonra KomĢu Olması
ġeyh Abdulbari, Kars‟ın Kağızman ilçesinde konakladığı sırada, kendisini ziyarete
gelen Seyyit Mirze‟nin kendi evinde eĢi ile konuĢtuğu hadiseyi bilmiĢtir. Bunun üzene ġeyh
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Abdulbari, Seyyit Mirze‟nin utandığını görünce, “Seyyit Mirze, ben seni çok sevdim. Sen bana
komĢu olacaksın.” der. Seyyit Mirze ise ġeyh Abdulbari‟ye, “Ya ġeyh! Ben çok yaĢlıyım. Ben
Kağızman‟ın bir köyünde yaĢıyorum. Sen ise Bitlis‟te yaĢıyorsun. UlaĢım zor. Ben nasıl sana
komĢu olabilirim ki?” der. Bu olaydan sonra ġeyh Abdulbari Bitlis‟e geri döner. Seyyit Mirze
ise Ermeniler‟in Tehcir Kanunu ile zorunlu göçe tabi tutularak Ağrı‟nın topraklarından
çıkarılması üzerine, Kağızman‟dan oğlu ile beraber Ermeniler‟den boĢalan toprakları alabilmek
için Ağrı‟ya bağlı bulunan Amad (Tezeren) Köyü‟ne yerleĢir. Tezeren Köyü ise Ziyaret
Köyü‟nün yukarısında bulunan bir köydür. Seyyit Mirze bir sene sonra vefat eder. Seyyit Mirze,
ölmeden önce oğluna Ziyaret Köyü‟nde bulunan tepeyi çok beğendiğini ve öldükten sonra
kendisinin oraya defnedilmek istediğini vasiyet etmiĢtir. Seyyit Mirze Ziyaret Köyü‟ne
defnedilir. 1920‟de ġeyh Abdulbari ikinci sefer müritlerini ziyaret amaçlı Ağrı‟ya geldiğinde
oda Ziyaret Köyü‟nde bulunan tepeyi çok beğenir. KonaklamıĢ olduğu Akbulgur Köyü‟nde
vefat ettiğinde ise Ziyaret Köyü‟nde bulunan tepeye defnedilir. Böylece Seyyit Mirze ile ġeyh
Abdulbari öldükten sonra komĢu olurlar (K14).
1.3. ġeyh Abdulbari Kayınpederinin Mezarının Önünde Abdest Alması
Abdullah Erden adında biri Siirt‟in bir köyünde yaĢamaktadır. ġeyh Abdulbari bir gün
Abdullah Erden‟in bulunduğu köye giderek Abdullah Erden‟in misafiri olur. ġeyh Abdulbari,
Abdullah Erden‟den abdest almak için su ister. Abdullah Erden aldığı ibrikle kuyudan su
doldurarak getirir ve ġeyh Abdulbari‟nin eline döker. ġeyh Abdulbari su dolu birinci ibrikle
sadece elini yıkar. Abdullah Erden ikinci kez ibriği alır ve kuyudan su doldurarak getirir. ġeyh
Abdulbari su dolu ikinci ibrikle de sadece elini yıkar. Abdullah Erden hemen üçüncü ibriği de
kuyudan su doldurarak getirir. ġeyh Abdulbari su dolu üçüncü ibrikle de sadece elini yıkar.
Bunun üzerine Abdullah Erden, ġeyh Abdulbari‟ye “Kurban… Sana üç ibrik dolusu su getirdim
ama sen bu üç ibrik su ile sadece elini yıkadın. Sen daha kaç ibrik su ile abdest almayı
düĢünüyorsun?” diye sorar. Bu arada ġeyh Abdulbari kayınpederinin bulunduğu mezarın
önünde abdest almaktadır. ġeyh Abdulbari de, Abdullah Erden‟e “Abdullah ben kayınpederimin
mezarına bakıyordum. MaĢallah derecesi ne kadar yüksek. Makamı ne kadar güzel. Ben ona
bakıyordum. Onun makamına, derecesine bakıyordum. Onu izlerken o kadar güzel görünüyordu
ki o güzelliğe dalmıĢım. O yüzden abdest alırken bu kadar suyu fazladan israf ettim.” diye
cevap verir. Bunu duyan Abdullah Erden‟in yüzünde gülümseme oluĢur (K14).
1.4. ġeyh Abdulbari’nin EĢi Aliye Hanım’ın Evlenmesi
ġeyh Abdulbari vefat ettikten sonra, Abdulbari Küfrevi‟nin bir akrabası olan ġeyh
Nesim‟in de hanımı vefat eder. ġeyh Nesim, Aliye Hanım‟la evlenmek ister ve bu isteğini
halifeleri aracılığı ile Aliye Hanım‟a bildirir. ġeyh Nesim‟in halifeleri Ağrı‟nın Ziyaret Köyü‟ne
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gelerek Aliye Hanım‟a ġeyh Nesim‟in kendisiyle evlenmek istediğini iletirler. Bu haberi alan
Aliye Hanım ise, “ġeyh Abdulbari eğer izin verirse ben de ġeyh Nesim ile evlenirim.” der.
Bunun üzerine ġeyh Nesim, Ziyaret Köyü‟ne gelir. Yanındaki müritleri ile beraber ġeyh
Abdulbari‟nin, türbesine giderler. ġeyh Nesim yanındaki müritlerine “Siz dıĢarıda kalın. Kapıyı
kapatın. Ben amcamla yalnız konuĢacağım.” der. ġeyh Nesim türbenin içine girer ve müritleri
kapıyı kapatır. ġeyh Nesim, ġeyh Abdulbari ile Arapça konuĢur. ġeyh Nesim türbeden
çıktığında ise üzgündür. ġeyh Abdulbari, Aliye Hanım ile evlenmesine izin vermemiĢtir. ġeyh
Nesim ikinci kez yine türbeye girer ve Küfrevi ile konuĢur. ġeyh Nesim yine üzgündür. ġeyh
Abdulbari yine izin vermemiĢtir. Belli bir süre sonra ġeyh Nesim son bir defa yine Küfrevi‟nin
türbesine gidip Aliye Hanım ile evlenmek için izin almak ister. ġeyh Nesim, Abdulbari‟nin
türbesine gider, türbenin içine girer ve kapıyı kapatır. ġeyh Nesim bu sefer türbeden çıktığında
yüzü kızarmıĢ ve çok terlemiĢtir. Ama yüzünde bir gülümseme vardır. ġeyh Nesim yanındaki
müritlere gülerek “Aliye Hanım ile evlenmeme izin verildi.” der. Bu izin üzerine ġeyh Nesim,
Aliye Hanım ile evlenir (K3, K7, K12, K13, K14).
1.5. Ahırın Devamlı Yıkılması
ġeyh Abdulbari Ağrı‟ya gelip müritlerini ziyaret eder. Burada Akbulgur Köyü‟nde Ali
Bey‟in evinde konaklar. ġeyh Küfrevi o gece saat üçte rahatsızlanarak vefat eder. ġeyh
Abdulbari‟nin cenazesi Akbulgur Köyü‟nde yıkanır. ġeyh Abdulbari‟nin cenazesinin yıkandığı
yerde, o arsanın sahibi tarafından ahır yapılmak istenir. Arsa sahibi ilk olarak ahırın duvarlarını
örüp bitirir. Sabah kalktığında ahırın bütün duvarları yıkılmıĢtır. Duvarların neden yıkıldığını
anlamayan arsa sahibi ikinci defa ahırı yapmaya çalıĢır. Yine sabah kalktığında ahırının yıkılmıĢ
olduğunu görür. Buna da anlam veremeyen arsa sahibi üçüncü kez ahırı yapıp bitirir. Sabah
kalktığında yine ahırının yıkıldığını gören arsa sahibi ĢaĢkına döner. Bu olanlara bir anlam
veremeyen arsa sahibi bu olayı imamlara ve âlimlere anlatır. Arsa sahibi, “Ben kendi arsamda
üç kez üst üste ahır yapmaya çalıĢtım. Tam ahırı bitirdim derken üçünde de sabah kalktığımda
ahırım yıkılmıĢtı.” der. Bunun üzerine âlimler ve imamlar, “ġeyh Abdulbari‟nin cenazesi senin
ahır yapmak istediğin yerde yıkandı. ġeyh Abdulbari‟nin vücudunu yıkayan su o topraklara
dökülmüĢtür. Bu yüzden senin o arsada ahır yapman doğru değildir. Sen her ne kadar ahır
yapmaya çalıĢsan o ahır tekrar yıkılacaktır.” derler. Bunu duyan arsa sahibi yanlıĢ yaptığını
anlayarak evine döner. Aradan bir süre geçtikten sonra arsa sahibi ġeyh Abdulbari‟nin
cenazesinin yıkandığı yere türbe yapar (K9, K12, K13). ġeyh Abdulbari‟nin iki türbesi
bulunmaktadır. Birincisi, Küfrevi‟nin cenazesinin defnedildiği Ziyaret Köyü‟ndedir. Ġkicisi ise,
Abdulbari‟nin cenazesinin yıkanmıĢ olduğu Akbulgur Köyü‟ndedir. Her iki türbeye de farklı
yerlerden türbe ziyaretine gelinmektedir (K5, K12, K13, K14). Farklı çalıĢmalarda bu anlatıya
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benzer anlatılar görülmektedir. Balaban (2013: 107), yaptığı çalıĢmada, bir adamın ahırındaki
hayvanları sürekli ölmektedir. Bunun üzerine adam ahırın yapılmıĢ olduğu yerde bir evliyanın
olduğunu anlar ve ahırı bulunduğu yerden biraz geriye çekerek yeniden yapar. Ahırı bulunduğu
yerden biraz daha geride yapan adamın hayvanları ölmekten kurtulur. Bu anlatıdan hareketle
Türk Dünyası‟nda türbeler etrafında geliĢen anlatılarda benzer motiflerin olduğu dile
getirilebilir.
1.6. EĢkıyaların Köyü Basması
I. Dünya SavaĢı‟ndan sonra eĢkıyalar ortaya çıkmıĢtır. EĢkıyalar Ağrı‟nın birçok
köyünü yakıp yıkmıĢlar, köylülerin değerli eĢyalarını gasp etmiĢlerdir. EĢkıyalar çevre köylerin
hepsini yağmaladıktan sonra bir tek Ziyaret Köyü kalmıĢtır. EĢkıyalar Ziyaret Köyü‟nü
yağmalamak için köye gelirler. O dönemde türbenin hemen yanında bir çeĢme varmıĢ. EĢkıyalar
köyün yakınlarına geldiklerinde o çeĢmeden çıkan suyun aniden kabardığını ve kimsenin
geçmeye cesaret edemediği bir nehre dönüĢtüğünü görmüĢlerdir. Bunu gören eĢkıyalar geri
dönmeye karar verirler. Biraz ileriye giden eĢkıyalar arkalarına baktıklarında suyun azaldığını
görürler ve tekrar dönmeye karar verirler. Döndüklerinde yine aynı Ģekilde türbenin yanında
bulunan suyun tekrar kabardığı ve kimsenin geçmeye cesaret edemediği bir nehre dönüĢtüğünü
görürler. Bunun üzerine eĢkıyalar Ziyaret Köyü‟nü soyma fikrinden vazgeçmiĢlerdir. Bu köyün
bilinmeyen bir kuvvet tarafından korunduğu düĢüncesine kapılarak bir daha Ziyaret Köyü‟ne
gelmemiĢlerdir. Köylüler bu kuvvetin Abdulbari Hazretleri olduğuna inanırlar (K11, K12, K13).
1.7. Kaçakçıların Atları Çalmak Ġstemesi
Eskiden Ziyaret Köyü‟nde çok güzel atlar yetiĢtirilirmiĢ. Ziyaret Köyü‟nde yetiĢtirilen
atların çok güzel ve güçlü olduğunu duymayan yokmuĢ. Bunu iĢiten kaçakçılar Ziyaret Köyü‟ne
gelip atları çalmak ister. Kaçakçılar köye girdiklerinde, türbenin hemen yanında bulunan çeĢme
aniden kabarır ve azgın bir nehre dönüĢür. Bu kabaran su köyün etrafını sarar. Kaçakçılar
sabaha kadar bu azgın suyun karĢısına geçebilmek için çare arar. Kaçakçılar azgın suyun
etrafında dolaĢırlar. Fakat herhangi bir Ģekilde suyun öteki tarafına geçiĢ yoktur. ġafak sökmüĢ
ve köylüler uyanmıĢtır. ġafak söktüğünde azgın nehir durulmuĢtur. Bunu gören kaçakçılar
ĢaĢkına döner. O kimsenin geçmeye cesaret edemediği nehir aslında küçük bir çeĢme imiĢ. Bu
çeĢme kaçakçıların gözünde azgın bir nehre dönüĢmüĢtür. Kaçakçılar buranın türbedeki zat
tarafından korunduğunu anlayarak, atları çalamadan, arkalarına bile bakmadan kaçmıĢlardır
(K7, K9).
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1.8. Ziyaret Köyü’ne Bir Grup Hırsızın Gelmesi

Bir gün köylülerin mallarını çalmak için bir grup hırsız Ziyaret Köyü‟ne gelir. Bu
hırsızlar türbenin sınırlarına girdiği anda aniden karĢılarına beyaz bir atın üstünde, nurlar içinde
ve etrafını aydınlatan ġeyh Abdulbari‟yi görürler. ġeyh Abdulbari‟yi gören hırsızlar korku
içinde ne yapacağını bilemezler. ġeyh Abdulbari beyaz atın üstünde hırsızları köyün dıĢına
kadar kovalar. Bunun üzerine köyün ġeyh Abdulbari tarafından korunduğunu gören hırsızlar bir
daha Ziyaret Köyü‟ne gelmeye cesaret edememiĢlerdir (K7).
1.9. ġeyh Abdulbari, Seyyit Mirze’nin Kendi Evinde EĢi ile KonuĢtuğu Hadiseyi
Bilmesi
I. Dünya SavaĢı‟nda Ruslar Ağrı ve Kars‟ı iĢgal etmiĢtir. Ruslar iĢgal etmiĢ olduğu Ağrı
ve Kars topraklarından geri çekildikten sonra ġeyh Abdulbari Ağrı ve Kars‟a dönen müritlerini
ziyaret etmek ister. 1919 tarihine denk gelen ilk geliĢinde Kars iline bağlı olan Kağızman
ilçesine gelir ve orada konaklar. Kağızman‟a bağlı olan bir köyden Seyyit Mirze adında bir kiĢi
ġeyh Abdulbari‟nin geldiğini duyunca onu görmek için ġeyh Abdulbari‟nin konakladığı yere
gelir. Seyyit Mirze, ġeyh Abdulbari‟yi gördükten sonra öğle vakti abdest almak için evine geri
döner. Seyyit Mirze‟nin hanımı ġeyh Abdulbari‟yi çok merak etmiĢtir ve Seyyit Mirze‟ye, ġeyh
Abdulbari‟nin nasıl biri olduğunu sorar. Seyyit Mirze ise ġeyh Abdulbari ile ilgili “Çok tatlı bir
insan fakat biraz esmer.”der. Seyyit Mirze, ġeyh Abdulbari‟yi merak edip tekrar onu görmek
için Küfrevi‟nin konakladığı yere gider. Seyyit Mirze, ġeyh Abdulbari‟nin bulunduğu yere
girince ġeyh Abdulbari, Seyyit Mirze‟ye “Seyyit Mirze, sen de esmersin.” der. Bunun üzerine
Seyyit Mirze ĢaĢırarak “Yaa ġeyh Abdulbari! Cenab-ı Hakk evimizde olan biten hadiseyi sana
bildirmiĢtir. Senden hiçbir Ģey saklanmamıĢtır.” diyerek utanmayla karıĢık hafif gülümsemiĢtir
(K14).
Bu anlatının benzerine farklı yerlerde yapılan çalıĢmalarda da rastlanmaktadır. Akın
(2008: 142), yapmıĢ olduğu çalıĢmada Seyyid Halit‟in çobanlık yapan bir zat olduğundan ve
insanların sürekli Seyyid Halit‟i eleĢtirdiklerinden ve alay ettiklerinden bahsetmiĢtir. Günün
birinde Seyyid Halit, dağda koyun güderken köylüler, Seyyid Halit‟i çekiĢtirirler. Bir sonraki
akĢam Seyyid Halit köyde kendi hakkında bütün olan biteni köylülere anlatır. Bunun üzerine
köylüler çok ĢaĢırır ve Seyyid Halit‟in Allah‟ın sadık kullarından olduğuna inanırlar. Bu veriden
hareketle türbeler etrafında geliĢen anlatılarda benzer motiflerin olduğu dile getirilebilir.
1.10. ġeyh Abdulbari’nin Bastonuna Kutsiyet Verilmesi
ġeyh Abdulbari‟nin elinde bulunan bastonu türbenin içinde hâlen muhafaza
edilmektedir (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K11, K12, K13, K14). Bugün ziyaretçiler
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hala ġeyh Abldulbari‟nin türbesine gelip dua eder ve türbenin içinde bulunan ġeyh
Abdulbari‟nin bastonuna ve türbenin örtüsüne elini yüzünü sürerek, bu objelerin iyileĢtirici
gücünden faydalanmak isterler. Hatta ziyaretçiler bastonu çocuklarının da eline yüzüne
sürmektedirler. Ziyaretçilere “Neden bu bastonu ve türbe örtüsünü öpüp baĢınıza
koyuyorsunuz?” diye sorulduğunda ġeyh Abdulbari‟nin hastalara bu bastonuyla Ģifa verdiği,
kazalardan-belalardan muhafaza ettiği, kendilerinin de benzer faydalar gördükleri cevabı
alınmıĢtır (K12, K9). Kaynak Ģahıslar da bu cevabı (bastona dokunarak Ģifa bulma vb.)
duyduklarını dile getirmiĢtir.
1.11. Hastalıktan Tir Tir Titreyen Bir Hastanın ĠyileĢmesi
Civar köylerden ġeyh Abdulbari‟nin kerametlerini duyan bir hasta ġeyh Abdulbari‟nin
türbesine gelir. O zamanlar ulaĢım atla sağlandığı için hasta adam atla gelmiĢtir. Hasta atın
üstünde duramayacak halde tir tir titremektedir. Atından iner ve türbenin içine girer. Hasta
türbenin içinde dua eder ve dua ederken uyuya kalır. Hasta adam sabah uyandığında ise
hastalıktan eser kalmamıĢtır. Adam sapa sağlam bir Ģekilde türbeden çıkar ve atına binerek
köyüne gider (K3).
1.12. Yüzü Felçli Olan Bir Hastanın ĠyileĢmesi
Bir gün yüzü felçli olan bir kiĢi ġeyh Abdulbari‟nin türbesine gelir. Bu kiĢi türbenin
içinde bir gün boyunca dua eder. Dua eden adam belli bir zaman sonra yorgunluktan türbenin
içinde uyuyakalır. Sabah kalktığında ise adamın yüzü tamamen düzelmiĢtir (K2, K3, K4, K5,
K7, K9). Balaban‟ın (2013: 146), yaptığı çalıĢmada, bir gün felçli olan bir hastanın Sıtma
Evliyası‟nın türbesine ziyarete getirildiği ifade edilmiĢtir. Bir iki ay sonra felçli olan bu hasta
iyileĢmiĢ bir Ģekilde adağını türbeye getirir. Bu hasta Sıtma Evliyası sayesinde iyileĢtiğine
inandığını dile getirmiĢtir. Bu anlatıdan hareketle Anadolu ve Türk Dünyası‟nda türbeler
etrafında geliĢen anlatılarda benzer motiflerin mevcut olduğu söylenebilir.
1.13. ÇeĢitli Yerlerinden Hasta Olan Kadının ĠyileĢmesi
Ağrı iline bağlı EleĢkirt ilçesinden bir kadın, Hatice Karaaslan‟ın (K9) misafiri
olmuĢtur. Bu kadın çeĢitli yerlerinden ağrılar çekmektedir. Kadın bu ağrılarından dolayı
devamlı ağlamakta ve geceleri uyuyamamaktadır. Ev sahibi olan Hatice Karaaslan‟ın tavsiyesi
üzerine ġeyh Abdulbari‟nin türbesini ziyaret eder. Türbe ziyaretinden döndükten sonra kadının
ağrıları tamamen geçmiĢ ve gece çok rahat bir Ģekilde uyumuĢtur (K9).
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1.14. Lal Olan Kızın Dilinin Çözülmesi

Ziyaret Köyü‟nde N. adında birisi yaĢamıĢtır. N.nin evlatlık olan bir kızı Adana‟da
evlidir. Fakat lal olmuĢtur, konuĢamamaktadır. Bunun üzerine N. kızını Ziyaret Köyü‟ne
getirtir. N. evlatlık olan kızını da alarak ġeyh Abdulbari Türbesi‟ne gider ve dua eder. Bunun
üzerine kızın dili açılır ve kız konuĢmaya baĢlamıĢtır (K7).
1.15. ġeyh Abdulbari Türbesi’nde Define Arayan Üç KiĢinin Çarpılması
Bir gün Ziyaret Köyü‟ne üç kiĢi gelir. Bu üç kiĢi ġeyh Abdulbari Türbesi‟ni göstererek
“Bu bir türbe değildir. Bu türbenin altına ya altın ya da cephane saklanmıĢtır. Bu altını ya da
silahı türbenin altına saklayarak sizin manevi duygularınızla alay etmiĢlerdir. Sizin türbeye
dokunmayacağınızı bildikleri için türbenin altına saklamıĢlardır.” diyerek türbeyle alay
etmiĢlerdir. O akĢam aynı üç kiĢi altın aramak için ġeyh Abdulbari Türbesi‟ne gelir. Tam
kazdıkları esnada o üç kiĢi çeĢitli yerlerinde felç geçirirler. Bunun üzerine o üç kiĢi tekrar ġeyh
Abdulbari Türbesi‟ne gelip af diler ve dua ederler. Aradan birkaç gün geçince türbede altın
arayan bu üç kiĢi tamamen düzelmiĢtir (K8).
1.16. Ziyaret Köyü’nde Davulcunun Felç Geçirmesi
Ziyaret Köyü‟nde davul ve zurna çalınması yasaklanmıĢtır. Orada yaĢayan halka göre,
ġeyh Abdulbari‟nin köye yaymıĢ olduğu maneviyatı, bozacağını ve ruhunu rahatsız edeceğini
düĢündüklerinden dolayı davul ve zurna çalınmasını yasaklamıĢlardır. Bunu duyan bir davulcu,
köylülerin bu düĢünceleriyle dalga geçerek, “Nasıl bu köyde davul ve zurna çalınmaz. Bu bir
batıl inançtır. Ben gelip orda davul çalacağım.” der. Bütün köylülerin uyarmasına rağmen
davulcu gelip köyde davulu çalmaya baĢlar. Davulcu, davulu çalarken aniden felç geçirir. Felç
geçirdikten sonra bu söylediklerinden piĢman olan davulcu ġeyh Abdulbari Türbesi‟ne giderek
bu yapmıĢ olduğu davranıĢtan dolayı af diler ve dua eder. Davulcu birkaç defa üst üste gelip
türbe ziyaretinde bulunur ve ġeyh Abdulbari‟den af diler. Belirli bir zaman geçtikten sonra
davulcu iyileĢir. Bu olayın öncesinde de, sonrasında da Ziyaret Köyü‟nde davul çalınması
yasaktır ve halen de bu yasak devam etmektedir (K12, K13).
1.17. ġeyh Abdulbari’nin Kızı Rüyasında Uyarması
Melahat Konyar‟ın (K12) komĢularının bir kızı varmıĢ. Kız on beĢ ile on altı
yaĢlarındaymıĢ. Bu kız, ġeyh Abdulbari Türbesi‟ni ziyarete gelen birçok insanın dua ettiğini,
türbenin içinde bulunan bastona, türbe örtüsüne elini yüzünü sürdüklerini görür ve içinde merak
duygusu uyanır. Kız, bir gün türbenin içine girerek türbenin içinde bulunan tabutun kapağını
açar ve elini tabutun içine sokar. Kızın eline topraktan baĢka bir Ģey geçmez. Bunu gören kız
“Bu toprak için mi dua ederler?” düĢüncesine kapılır. O gece uyuduğunda rüyasında ġeyh
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Abdulbari‟yi görür. Rüyada ġeyh Abdulbari kıza, “Bir daha tabutumu açma. Eğer açarsan senin
o iki gözünü çıkartırım.” diye ikaz eder. Kız rüyadan uyandıktan sonra bu gördüğü rüyadan
dolayı çok korkmuĢtur. Artık ġeyh Abdulabri Türbesi‟ne gitmeye cesaret edemez. Kız,
annesinin baskısı ile zorla gitse dahi türbenin dıĢında kalarak türbe ziyaretini öyle
gerçekleĢtirmektedir (K12).
1.18. Her PerĢembeyi Cumaya Bağlayan Gecede Türbede Mum Yanması
Eskiden köylülerin, her perĢembeyi cumaya bağlayan gece saat on ikiden sonra türbenin
içinde mum yandığına Ģahit oldukları dile getirilmektedir. Köylüler bu mum ile türbenin içinin
aydınlandığını görürler. Son zamanlarda ise türbeyi aydınlatan ıĢık görülmemektedir. Bunun
sebebinin, türbe ziyaretinde bulunan kiĢilerin türbe adabına uygun davranmamaları ve uygun
giyinmemeleri olduğuna inanılır (K2, K9, K12, K13).
Farklı çalıĢmalarda yukarıdaki anlatıya benzer anlatılar görülebilmektedir. Ġnci (2009:
107), yapmıĢ olduğu çalıĢmada, Belen ilçesinde yüksek bir tepede Mıgdat El Yemini‟nin türbesi
bulunduğu ifade etmiĢtir. ĠnanıĢa göre, Cuma geceleri bu tepeyi ve türbeyi ĢimĢek gibi bir
nurani ıĢık aydınlatmaktadır. Bu veriden hareketle Ģeyh, veli vb. türbelerinin etrafında geliĢen
anlatılarda benzer motiflerin olduğu dile getirilebilir.
1.19. Her Sabah ġeyh Abdulbari’nin Nurlar Ġçinde Abdest Alması
Her sabah hayvanlarına yem vermek için kalkan köylüler, sabah ezanından sonra
türbenin önünde bir çıra yandığını ve birisinin beyaz bir ıĢık içinde türbeden dıĢarı çıkarak
elindeki ibrik ile abdest aldığını söylemektedir. Sabah ezanından sonra o kiĢi abdest aldığı
esnada ibrik sesi tüm köye yayılmaktadır. ġafak söktükten sonra türbenin önünde yanan çıra ve
nurlar içinde abdest alan adam kaybolur. Orada yaĢayan halka göre bu nurlar içindeki kiĢi ġeyh
Abdülbari‟dir (K7, K8, K12, K13).
Fakat son zamanlarda bu olay görülmemektedir. Orada yaĢayan halka göre, türbe
ziyaretine gelenlerin türbe adabına uygun davranmamalarından dolayı her sabah abdest alan
ġeyh Abdulbari artık görünmemektedir (K8, K12, K13).
1.20. Aliye Hanım’ın Yılanlara Süt Vermesi
ġeyh Abdulbari‟nin eĢi olan Aliye Hanım, Abdulbari vefat ettikten sonra Ağrı‟ya gelip
kardeĢi Abdullah Erden ile Ziyaret Köyü‟ne yerleĢir. Aliye Hanım ineklerini sağdıktan sonra
evinde bulunan birkaç küçük kaba süt doldurarak dıĢarı bırakır. Süt kokusunu alan yılanlar o
kaplara yönelerek kapların içinde bulunan sütü içerler. Bu olayı birkaç defa gören köylüler
Aliye Hanım‟a, “Sen her defasında inekleri sağdıktan sonra kaplara süt doldurup dıĢarı
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bırakıyorsun. Sütün kokusunu alan yılanlar senin evinin ününe gelip sütü içip tekrar geri
dönüyorlar. Sen bu yılanlardan hiç korkmuyor musun, bu yılanlar sana zarar vermez mi?” diye
sorarlar. Aliye Hanım da, “Allah‟ın yaratığı her varlık bize dosttur. O yüzden bu yılanlar bize
zarar vermezler. Bende bunun için yılanlara süt veririm.” diye cevap vermiĢtir. Bu durum
köylüleri çok ĢaĢırtır. Orada yaĢayan halk, ġeyh Abdulbari ve eĢinin Allah‟ın sevdiği sadık
kulları olduğu için yılanların onlara zarar vermediğini düĢünmektedir (K12, K13).
1.21. Dilek TaĢı
Türbe ziyaretine gelen ziyaretçiler ġeyh Abdulbari Türbesi‟nin hemen beĢ metre
aĢağısında bulunan fazlaca büyük olmayan ve kutsiyetini Abdulbari Hazretleri‟nden aldığına
inanılan bir taĢtan dilek dilemektedir. Bu doğrultuda ziyaretçiler önce dua eder ve dileğini
dileyerek bir küçük taĢ alırlar. O küçük taĢı dileğini diledikten sonra dilek taĢının kenarında
bulunan kıvrımlara koyarlar. Eğer o küçük taĢ, kıvrımlarına koymuĢ olduğu dilek taĢına yapıĢır
kalırsa dileğin gerçekleĢeceğine inanılmaktadır. Fakat dilek taĢının kıvrımlarına konulmuĢ olan
o küçük taĢ eğer yapıĢıp kalmaz ve düĢer ise dileğin gerçekleĢmeyeceğine inanılır. Bu yolla
birçok Ģahsın evlenme, çocuk sahibi olma, uzakta olan çocuklarına kavuĢma, para kazanma gibi
dileklerinin gerçekleĢtiği iddia edilmektedir (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K11, K12,
K13). Kaynak Ģahıslar da bu iddiaları dile getiren Ģahısları bizzat gördüklerini ifade etmiĢtir.

Foto 4: Türbenin Yanında Bulunan Dilek TaĢı

1.22. Çaput Bağlama
ġeyh Abdulbari, Ziyaret Köyü‟ne defnedildikten sonra kaynak kiĢiler, türbenin etrafında
daha önce sadece dikenli teller olduğunu söylemiĢtir. ġeyh Abdulbari Türbesi‟ni ziyarete gelen
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ziyaretçiler dileklerini diledikten sonra çaputları bu tellere bağlamıĢlardır. Daha sonra türbenin
etrafına surlar çekilmiĢ ve ağaçlar ekilmiĢtir. Zamanla ġeyh Abdulbari Türbesi‟nin yanında
bulunan ağaca bir kutsiyet verilmiĢtir. Türbe ziyaretine gelenler dileklerini diledikten sonra
ağaca çaput bağlamaktadırlar. Bu yolla birçok Ģahsın evlenme, araba sahibi olma gibi
dileklerinin gerçekleĢtiği iddia edilmektedir (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K11, K12,
K13). Kaynak Ģahıslar da bu iddiaları dile getiren Ģahısları bizzat gördüklerini ifade etmiĢtir.

Foto 5: Türbenin Önündeki Dilek Ağacı

1.23. ġeyh Abdulbari Türbesi’den Dilek Dileme
ġeyh Abdulbari Türbesi‟ne ziyarete gelenler sadece dilek ağacından ve dilek taĢından
dilek dilememektedir. Dilek ağacı ve dilek taĢının yanı sıra ġeyh Abdulbari Türbesi‟nden de
dilek dileme ritüeli gerçekleĢtirilmektedir. ġeyh Abdulbari Türbesi‟ni ziyaret ettikten sonra
çocuk sahibi olmayanların çocuk sahibi oldukları, hayırlı kısmet için gelenlerin kısmetlerinin
açıldığı, hastaların iyileĢtiği vb. dile getirilmektedir. Bazı kaynak kiĢiler bu dileklerin
gerçekleĢmiĢ olduğunu duyduklarını (K1, K4, K6, K8, K9, K12, K13), bazıları ise gördüklerini
ifade etmiĢlerdir (K2, K3, K5, K7). Türbe ziyaretinde dileğinin gerçekleĢmesi için adakta
bulunulmaktadır. Dileği gerçekleĢen kiĢiler adaklarını (koyun, keçi vs.) alıp türbe yakınlarında
kesmektedir. Dilekleri gerçekleĢenlerin kesmiĢ olduğu adağı yemeden bütün köylülere veya
durumu olmayan ailelere dağıtmaktadır. Adağını yerine getirmeyenler, baĢlarının musibetten
kurtulmadığı ifade edilmektedir (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K9, K12, K13).
Sonuç
Anadolu‟nun ve Türk dünyasının birçok yerinde ziyaret yerlerine bağlı olarak geliĢen,
türbe vb. ziyaret yerleriyle iliĢkilendirilen, bu mekânlardaki kiĢilere kutsallık atfettiren ve bu
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Ģahısların gerçekçiliğine ve inandırıcılığına hizmet eden birçok anlatının var olduğu
bilinmektedir. Bu doğrultuda bu çalıĢmada da Ağrı iline bağlı bulunan Ziyaret Köyü‟nde
bulunan türbede defnedilen ġeyh Abdulbari Küfrevi hakkında 23 anlatı derlenmiĢtir. Bu
anlatılar halkın, ġeyh Abdulbari‟ye yaĢadığı dönemde değer verdiğini ve bu değerin vefatından
sonra da canlılığını yitirmediğini göstermektedir.
AraĢtırma sonucuna göre elde edilen 23 anlatıdan 8‟inin (10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23
numaralı anlatılar) memorat, 11‟inin (4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20 numaralı anlatılar)
efsane, 4‟ünün (2, 1, 3, 9 numaralı anlatılar) menkıbe kapsamında değerlendirilebileceği
düĢünülmektedir.
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