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ÖNSÖZ

Kastamonu, binlerce yıllık tarihi, muhteşem güzellikteki tabiatı, zengin kültür varlıkları, kendine has
ürünleri ve fedakâr insanları ile görenleri kendisine hayran bırakan yurdumuzun eşsiz yörelerinden
birisidir. Kastamonu Üniversitesi olarak, Kastamonu’nun sahip olduğu değerlerin ortaya koyulması,
tanıtılması, gelecek nesillere aktarılması ve sürdürülebilir bir anlayışla ekonomik değere dönüştürülmesine yönelik olarak yapılabilecek onlarca çalışmanın var olduğuna inanıyor ve çabalarımızı bu
doğrultuda yürütüyoruz. Bu anlayış çerçevesinde yürütülen çalışmalardan biri olan bu yayın, Kastamonu’da Somut Olmayan Kültürel Varlıkların Araştırılması Projesi sonucunda ortaya çıkarılmıştır.
Somut olmayan kültürel varlıklar, kültürümüzün elle tutulamayan ancak yüreklerimizde hissettiğimiz önemli değerleridir. Bu değerlerimizin üzerine en az somut kültürel varlıklarımız kadar, hassasiyetle durulması gerekmektedir. Bu noktada, öncelikli olarak, somut olmayan kültürel varlıkların araştırılarak tespit edilmesi, sistematik olarak kayıt edilmesi ve gelecek kuşaklarla paylaşılması
önem arz etmektedir. Böylece bir sonraki safhada, bu varlıkların tanınması, tanıtılması ve turistik
ve ticari ürünler olarak sunulmasına temel oluşturacak verilerin teşkil edilmesi hedeflenmektedir.
Elbette ki, somut olmayan kültürel varlıklar içerisine birçok konu girmektedir ve bunların hepsinin bir anda incelenmesi mümkün değildir. Bu sebeple, Kastamonu İlinin somut olmayan kültürel
varlıkları ilk aşamada dört ana başlık altında ele alınarak bir başlangıç yapılmıştır. Festivaller, Dini
Merasimler, Efsaneler ve Kastamonu Yöresel Yemekleri olarak tespit edilen bu dört başlığa, sonraki
çalışmalarda diğer kültürel miras konularının ilave edilmesi, Kastamonu İlinin zengin kültürünün
daha da derinlemesine incelenmesi açısından gereklidir. Çünkü bu araştırma sürecinde Kastamonu’nun her bir köşesine ulaştıkça araştırmacıların karşısına çıkan kültürel zenginliğin çeşitliliği, somut olmayan kültürel mirasın Kastamonu için ne kadar araştırmaya değer olduğunu ortaya koymaktadır.
Bu itibarla, bu projenin başından sonuna kadar yürütülmesinde büyük emekleri olan, Kastamonu
Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sayın Saim ATEŞ’e, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) koordinasyonunda yürütülen Bütünleşik Turizm Projesi (BTP) kapsamında bu eserin
yayımlanmasını gerçekleştiren KUZKA Genel Sekreteri Sayın Dr. Serkan GENÇ’e, bu eserin ortaya
çıkmasında bilgilerini bizlerle paylaşan kaynak kişilere teşekkürlerimi sunar, ayrıca araştırmalarımıza bilgileri ve emekleri ile destek sağlayan, sayın ilçe belediye başkanlarımıza, muhtarlarımıza,
kamu görevlilerimize, halkımıza, projeyi yürüten öğretim elemanlarımıza ve sevgili öğrencilerimize
teşekkür ederiz.
Çalışmanın Kastamonu Kültür ve Turizmine fayda sağlaması dileklerimizle tüm paydaşlarımıza ve
okuyuculara saygılarımızı sunarız.

Prof. Dr. Seyit AYDIN
Rektör
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1
AŞK VE SEVGİ
ÜZERİNE EFSANELER
Kişilerin yaşamış olduğu ilahi aşk ya da bir kişi için yaşanılan aşkların yankıları zaman içerisinde
olağanüstü motiflerle süslenebilmektedir. İmkânsız bir aşkın gerçekleşmesi, âşıkların acı şekilde birbirine kavuşamayıp hayatlarını inanılması güç hadiselerle kaybetmeleri gibi… Kastamonu’da da bu
tür efsanelere sıkça rastlanmaktadır. Kastamonu’yla alakalı olarak anlatılan aşk ve sevgi efsaneleri
aşağıda sıralanmıştır.

YER | MERKEZ

1.1. AHVAİ KALESİ

Ahvai Kalesi, Kastamonu’nun kuzeydoğu yönünde ulaşımın oldukça zor ve sarp kayalıklarla sarılı olduğu bir alanda yer almaktadır. Kaleyle alakalı olarak anlatılan efsaneye göre; ordu komutanı
Yıldırımoğlu, kaleyi fethetmeye gelen hiçbir cengâvere geçit vermez. Kale ayaklarında bulunan suyun
düşman askerleri tarafından kullanılmasını ve çekilmesini engellemek için zehirler. Suyu kullanan
askerler bunu canlarıyla öderler. Rivayete göre kalede esir düşen, güzelliği dillere destan bir yunan
kızı, kaleyi fethetmeye çalışan Yunan bir erkeğe âşıktır. Kız suların zehirli olduğunu anlar. Âşık olduğu gencin bu suyu içmesini engellemek için elinden ne gelirse yapmaya çalışır. Tüm askerlerin
öldüğü sadece bu gencin yaşadığını gören Yıldırımoğlu bu işin hikmetini araştırır ve esir Yunan kızın,
âşık olduğu bu genci canı pahasına bilgilendirdiğini anlar. Bunun üzerine ikisini de Müslüman yapıp
evlendirir. Bahsi geçen suların zehirli ve zararlı olduğu rivayet edilen bu kale o günden sonra boş ve
kuru bırakılır.

YER | AZDAVAY

1.2. ÂŞIKLAR KÖPRÜSÜ

Efsane Azdavay’da bulunan derenin iki farklı yakasında yaşayan iki aşığın dere yüzünden kavuşamamalarını konu almaktadır. Efsaneye göre bu iki âşık bugünkü “Âşıklar Köprüsü’nün” olduğu
yere her gün gelip orda buluşurlar; fakat kavuşamadıkları için bir gün aynı anda karşıya geçme ümidiyle suya atlarlar ve boğularak ölürler. Günümüzde de oradan geçen ya da orada tanışan çiftlerin
evlendikleri ve köprüden geçen bekârların kısmetlerinin açılacağı rivayet edilir.

YER | ŞENPAZAR

1.3. FAKİR ÂŞIK EFSANESİ

Rivayete göre birbirine sevdalı iki genç evlenmek ister. Babası kızını, çocuğun fakir olduğunu
söyleyerek vermez ve başka biriyle evlendirmeyi düşünür. Bunu öğrenen gençler kaçmaya karar verirler; ancak baba gençleri yakalar ve delikanlıyı öküz arabalarının taşıdığı odunlara bağlayarak geceden sabaha kadar yerde sürükler, döver ve en sonunda delirmesine neden olur.

YER | KÜRE

1.4. FIRINCIK NENE TÜRBESİ EFSANESİ

Bu efsane konusunu Küre ilçesindeki Fırıncık Nene Türbesi’nden almaktadır. Fırıncık Nene Türbesi, Müderris Mahallesi Fırıncık Mevkiine adını veren keramet ehli bir hanım türbesidir. Türbe
hakkında rivayet öncesi herhangi bir bilgiye rastlanmamaktadır. Sadece kabrinin üstünde ahşap bir
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türbesi olduğu ve çevresinde genellikle çocuk ve kadın mezarlarının bulunduğu bilinmektedir. Türbe
günümüzde de Perşembe ve Cuma günleri hanımlar tarafından ziyaret edilmekte ve türbede helva ve
çörekler dağıtılarak, Kuran okunmaktadır. Hakkındaki rivayet şöyledir: Zamanında türbenin olduğu
yer ekmek fırınıdır ve bitişiğinde bir ev vardır. Bu evin genç ve güzel hanımı, iman ehli, abdestinde
namazında bir kadındır. Bu kadın günlerden bir gün aşağıdaki Hacı Gani hamamına gider. Dönüşünde peşine takılan bir genç ‘Allah aşkına peçeni aç yüzünü bir göreyim’ der. Kadın Allah aşkına lafını
duyunca peçesini açar ve yüzünü gence gösterir. Fakat eve gelip de bu olayı kocasına anlattığında, karısına çok kızan koca bunun üzerine evin yanındaki fırını yakarak karısına der ki ‘Allah aşkına fırına
gir’. Kadın hiç tereddüt etmeden dalar fırının içine. Ateşten bir kor halindeki fırın o anda cennetten
bir köşe olur. Olayı seyreden kocası şaşkınlığından dona kalır. Keramet sırrı meydana çıkan kadın
orada vefat eder ve üzerine şimdiki türbe yapılır. Fırıncık Nene Türbesiyle alakalı anlatılan başka bir
efsaneye göre; eski zamanlarda çok güzel bir kadın yaşar. Kadın evlidir. Fakat kadını takıntı haline
getiren bir genç, elde etmek için her yolu dener. Delikanlı, kadının çok inançlı bir kadın olduğunu bildiğinden “Allah aşkına bir öpücük ver” der. Delikanlı Allah aşkına dediği için kadın gencin öpmesine
izin verir. Gece huzursuz olan genç kadın durumu kocasına anlatır. Adam hiç ses çıkarmaz. Eve bir
fırın yaptırır ve yakar. Karısına “Allah aşkına şu fırına gir” der. Kadın hiç ses çıkarmadan fırına girer
ve girdiği anda ateş söner. Olaydan kısa bir süre sonra da vefat eder.

YER | MERKEZ-TOSYA

1.5. GELİN KIZ EVLİYA EFSANESİ

Efsane, bir gelin kızın bu dünyada kavuşamadığı sevdiğine olağanüstü olaylar sonucu ahirette
kavuşmasını konu almaktadır. 1500’lü yıllarda yaşadığı sanılan Gelin Kız Evliyanın türbesi bir dağın tepesinde yer almaktadır. Rivayete göre gelin kızın sevdiği bir erkek vardır ve askere gidecektir.
Çocuk gitmeden evvel gelin kıza bir soru sorar beni bekler misin diye? “Kız beklerim fakat beni kime
emanet edeceksin benim ne annem ve ne de babam var” der. Bunun üzerine sevdiği çocuk “seni Allah’a emanet ederim” der. “Eğer dönersem benim gelinim olursun, dönmezsem ahiret gelini olasın”
der. Çocuk askerdeyken şehit düşer ve haberi gelir. Bunun duyan köyün ileri gelenleri kızı imamla
evlendirmek isterler. Kız ilk başlarda direnir fakat baskının sonunda kabul eder. Düğün günü kız atla
giderken kartal ata çarpar kız çam ağacının altına düşer ve ölür. Kızı çam ağacının altına defnederler
ve türbe de orada bulunur.

1.6. SEPETÇİOĞLU OSMAN EFE VE AŞKI EFSANESİ

YER | ARAÇ

Osman Efe, Kastamonu’nun Araç ilçesinin Yukarı Avşar köyündendir. Babası fakirdir ve geçimini sepet yapıp sağlar. Babasının ölümünden sonra Osman, köyünü terk etmek zorunda kalır. Anasını
da alıp Kastamonu‘ya gelir. Baba mesleğini kendine iş edinir ve kıt kanaat geçinirler. Devir, Anadolu beylikleri devridir ve Kastamonu‘da İsfendiyaroğulları Beyliği vardır. Beyin emrindeki sipahiler
köy köy, il il dolaşarak esnafın kazancının çoğunu toplar. Sipahiler önce Beye sonra Beylerbeyine
son olarak da Padişah’a güvenirler. Buna karşın şehir ahalisi haraç alınmasından ne kadar şikâyetçi
olsa da bunu dile getiremez. Osman, geçimini günde birkaç tane sepet yapıp satarak sağlar. Yine bir
gün dükkânında çalışırken beyin adamları gelir ve bir haftaya kadar yüz sepet yapmasını ister. Fakat verilen sürede Osman’ın yüz sepet yapması imkânsızdır. Bir hafta geçer ve beyin adamları gelir,
Osman sepetleri yetiştiremediğini anlatır; ama sipahiler dinlemeyip onu kollarından tutup Hamza
Bey’in huzuruna çıkarırlar. Osman gibi istenilen işleri yapamayan başkaları da vardır beyin huzurunda. Hamza Bey, emirlerine karşı çıkarak vergisini vermeyen ve emrini dinlemeyen insanları yol
yapımına sürgün eder. Osman, yol yapımı için görevlendirilmiştir; ama aklı nişanlısıyla anasındadır.
Onların hasretine dayanamaz ve Kastamonu’ya kaçar. Anasıyla durumu konuşur. “Beyden ahımı ala-
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cağım”, der. Nişanlısını da görüp düşer yollara. Beyin konağına ulaştığında pusu kurup at üstündeki
beyi öldürür. Sonra atıyla beraber Gülpü Dağına sığınır. Zalim beyin ölümünü duyan Kastamonu
halkı sevinir. Osman’ın da namı dilden dile yayılır ve adı “Sepetçioğlu Osman Efe” oluverir. Bu arada
Beylik Hamza Bey’in oğlu Rüstem’e geçer. Rüstem Bey babasından daha zalimdir, halkı daha çok
ezer. Rüstem Bey’e karşı çıkan tek kişi Osman’dır. Rüstem Bey, Osman’ı yakalatmak için sipahilerine
hemen yola çıkmalarını emreder; ancak sipahiler Gülpü Dağı’ndan elleri boş döner. Rüstem Bey,
Osman’ın anasını ve nişanlısını yakalatıp konağına getirir. Sonra Sepetcioğlu’na “Ya teslim ol ya da
ananı ve nişanlını öldürürüz.” diye haber salınır. Haberi duyan Osman, gece baskın yapıp anasını
ve nişanlısını konaktan kaçırır. Bunun bir neticesi olarak Osman’ın adı daha geniş kitlelere yayılır.
Osman, anası ve nişanlısının Gülpü Dağı’nda olduğunu duyan sipahiler, peşlerine düşüp etraflarını
sararlar. Osman’ın anası yaşlı olduğundan kaçamaz, nişanlısı da yorgun düşer. Osman kahramanca
savaşır, ama nafile. Artık dayanamazlar ve canlarını orada verirler. Sipahiler, üçünün de cesetlerini
yanlarına alarak dönerler. Bey ve adamları günlerce eğlenir.

YER | CİDE

1.7. TARİHİ CAMİ EFSANESİ

Bu efsane Cide ilçesi Veli köyde geçmektedir. Köyde değirmeninin yanında bakımsızlıktan yıkılmış ve sadece temeli kalmış bir cami vardır. Bu camiyle alakalı olarak rivayet edilen ilginç efsane
şöyledir: Çok eski tarihlerde Türkler, Cenevizlerden Hisarcık kalesini almak ister. Bunun üzerine
Türkleri seven bir Ceneviz kızı hisar kalesinden ok ucunda bir mektup gönderir. Mektupta şu dizeler
yer almaktadır. Kız, “Dere sıra dere sıra gelesiniz, abdest deresinde abdestinizi alasınız, namazı da
çimende kılasınız” diyerek kaleye nasıl gireceklerini şifreli bir şekilde bildirmiş olur. Kale alınır ve kız
da Türklerin tarafına geçer, çevredeki ilk cami o çimene yaptırılır ve kız da Müslüman olur.
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2
DELİLER
İLE İLGİLİ EFSANELER
“Kastamonu delileri, Hımhım Muhiddin. Mohmoh Hüseyin ve Mohmoh Hasan (iki mohmoh
kardeşler), İsmet (kadın), Ziya. Mini Gıdısı(kadın), Calay. Dedo İsmail, Huriye, Hamal Doğu Hasan,
Mahir, Caba(kadın), Safiye, Deli Nebiyye, Yumuk, Deli Mahiye, Yaylı, Kâhya, Halime Çavuş (Kuva-yı
Milliye kıyafetiyle resmi bayramlara katılırdı), Yoğurtçu Osman Ağa, Deli Şükrü olarak bilinir. Bunların her biri ayrı ayrı özellikleri ile kendilerini dâima gündemde tutmasını bilmiştir.
Yoğurtçu Osman Ağa, yaz kış ceket giymez; belinde kuşak, başında siyah bir fötr şapka, iki kolunun altında badı sopası denen koltuk kısmı yüksek ve kalın bastonlarına dayanarak yürür, köyünden
yayan gelip gider. İsmet’in ayakları şiştir ve zorlukla yürür. Deli Mahiye fala bakar.”
Adları yazılı delilerin bazıları özellikle cenazelerde giyim ve davranışları ile dikkat çekmişlerdir.
Kastamonu dinî folklorunda cenaze evi yemek verir, kabir başında pide üzeri helva dağıtılır ve kabristana gelenlere -haline göre- o yıllar için gümüş 10 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş veya çoğunlukla 1
lira verilirdi. O günün gümüş bir lirası koleksiyonerlerce günümüzde iki yüz bin liranın üstünde bir
fiyatla satılır. Cenaze gömüldüğünün ertesi günü, sabah namazından sonra kabristana gidilir, Kur’an
okunur, pide üzeri helva veya simit dağıtılır ki buna ziyaret kelimesinden gelen galat “zirat” denirdi.
Yedisi, kırkı, elli kişi, mevlidi; sene-i devriyeleri vs. çok hareketli bir hava içinde yapılırdı. Ancak
günümüzde bu şartlar değişmiştir. Bu tarz cenaze törenlerinin en dikkat çekenleri deli olarak nam
salan kişilerdi.

YER | MERKEZ

2.1. DELİ (HACI) EŞREF EFSANELERİ (1)

Bu efsane konusunu Kastamonu ilinde deli olarak nam salmış Hacı Eşref’ten almaktadır. Hacı
Eşref Allah’ın takdiri doğrultusunda görevlerini yerine getirerek çok temiz bir hayat sürer ve tatlı
hatıralar bırakarak dünyaya gözlerini yumar. O, âdeta halkın sevgilisidir. Kışın en soğuk günlerinde
bile soğuk su ile abdest alır ve namazlarını hiç terk etmez. Son yıllarında gözlerini kaybetmesine
rağmen Nasrullah Camii önündeki şadırvanlarda abdestini almış ve bu camide namazlarını cemaatle kılmıştır. Onu abdest alırken görenler yardımcı olmuştur. Hacı Eşref o derece temiz bir hayat
sürdürmüştür ki buluntu ve kazancında şüphe gördüğü paraları almamış, kendisine para veren biri
sonradan kötü bir yola saptıysa aldıklarını geri vermiştir. 11 Şubat 1976 günü vefat eden Hacı Eşref,
İnebolu yolu üzerinde Hacortu köyünde bulunan Meşeli Türbe’sine defnedilmiştir. Vefatı tipi yağan
bir Şubat ayına tekabül etmesine rağmen toprağa verilirken çevre vilayetlerden çok sayıda vatandaş
cenazesinde hazır bulunmuştur. Hacı Eşref’le alakalı anlatılan bir efsanede rivayete göre, Yozgat’ta
hâkim olarak görev yapan birinin, izinli olarak memleketi olan Kastamonu’ya geleceği günlerde, biri
Hacı Eşref’e selâm gönderir. Buna karşın hâkim, kıymet vermediği için Eşrefe selamı söylemeyi düşünmez. Şehre iner inmez Eşref yolunu keser ve “Hani, benim emaneti vermedin” deyince şaşırır. Bu
olaydan sonra hâkim, kendisine karşı ayrı bir hürmet gösterir.
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2.2. DELİ (HACI) EŞREF EFSANELERİ (2)

Hacı Eşref’le alakalı anlatılan başka bir efsaneye göre, Kastamonu halkı sakinlerinden biri Çorum’da askerlik yapmaktadır. Şubede kırılan bir camı onartmak için camcıya giden bu gencin Kastamonulu olduğunun anlaşılması üzerine Camcı: “Orada bir Hacı Eşref var, tanır mısın? O deli değil
velidir. İzne giderken bana uğra sana bir paket vereceğim selamımı da götürürsün’ der. Çocuk Kastamonu’ya geldiğinde Eşref, ondan daha evvel davranarak babasını görür ve “Oğlun askerden gelmiş,
emanetimi versin.” diyerek kerametini gösterdiği rivayet edilir.

YER | MERKEZ

2.3. DELİ (HACI) EŞREF EFSANELERİ (3)

Hacı Eşref’le alakalı anlatılan başka bir efsaneye göre, Bediüzzaman Said Nursî Efendi’nin Kastamonu’da mecburî ikamette olduğu bir süre zarfında ziyaretine gelen biri, ona köyden hediye olarak
yoğurt götürür. Onun hediye almak âdeti olmadığından yoğurdu getirene, “Ben aldım, kabul ettim.
Hediyeyi alın ve giderken Eşrefe verin.” der. Evden ayrılıp giderken yoğurt sahibi, Eşrefi görür. Eşref
kendisine “Benim yoğurdumu veriniz” diyerek kerametinin bir örneğini daha ortaya koyduğu rivayet
edilir.

YER | MERKEZ

2.4. DELİ (HACI) EŞREF EFSANELERİ (4)

Hacı Eşref’le alakalı anlatılan ve 1969 yılında vuku bulduğu rivayet edilen başka bir efsanede,
Eşref, Kastamonu Karayollarında operatör olarak çalışan birinin yolunu keser; 2,5 lira ister ve senin
işin olacak, der. Çevre sakinleri Osman ustaya ne iş olduğunu sorduğunda Usta “Yarın Ankara’ya ağır
vasıta ehliyeti imtihanına girmek için gideceğim.” der. Hacı Eşref kerametini burada da göstermiş
olur ve gerçekten usta ilk imtihanda ehliyetini alır.

YER | MERKEZ

2.5. DELİ (HACI) EŞREF EFSANELERİ (5)

Hacı Eşref’le alakalı olarak anlatılan başka bir efsanede, Eşref, il merkezinde, en büyük kahvehanelerinden biri olan Karamehmet’in Kahvesine gelir, selâm verir. Orada bulunan bir yabancı Eşrefin
kim olduğunu sorar ve kahvedekiler Deli derler, ama muhterem biridir diye fısıldamalar başlar. Bu
büyük kahvehanenin başka bir köşesinde oturan Eşref’in duyma ihtimali olmadığı bu fısıltılara “Ben
meczup deliyim” diye karşılık verdiği rivayet edilir.

YER | MERKEZ

2.6. DELİ (HACI) EŞREF EFSANELERİ (6)

Hacı Eşref’in hac serüveninin anlatıldığı bu efsanede, Eşref, 1950’li yıllarda, şehrin ileri gelenlerinin yardımları ile ve onların refakatinde Hacca gider. Kendisinden, orada olsun dilencilik yapmamasını ve memleketin haysiyetini küçük düşürmemesi rica edilerek söz alınır. Her ne kadar bu
mukaddes yerlerde aşkla gezse de alışkanlıklardan kurtulamaz ve para toplar. Ancak toplanan bu
paralarla hırsızlara cüzdanını kaptırıp parasız kalanlara, hastanede çaresiz bekleyenlere yardım elini
uzattığı rivayet olunur.

YER | MERKEZ

2.7. DELİ (HACI) EŞREF EFSANELERİ (7)

Hacı Eşrefin kerametini konu alan başka bir efsanede, Eşref canı herhangi bir yemek çektiğinde
rastgele evlere girip birçok kez yapılmasını istemiştir. Bir gün ikindi vakti her zaman gidip yemek
istediği bir eve gelir, fakat evde kimseyi bulamaz. Yolda ev sahibini görür ve “Eve uğradım, kimse
yoktu. Eşine deyiver.” der. “Ne diyeyim?” sorusuna, “Sen deyiver.” cevabında bulunur. Eşi o gece
K A S T A M O N U
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vefat eder. Rivayet odur ki Eşref oraya yemek için değil her zaman ona yemek yapan kadının öleceği
malum olduğundan helalleşmek için gelmiştir.

YER | MERKEZ

2.8. DELİ (HACI) EŞREF EFSANELERİ (8)

Hacı Eşref’le alakalı başka bir efsane konusunu yine Eşref’in kerametinden alır. Rivayete göre Eşref zaman zaman bazı evlere misafir olur; ama evin hanımı yüksünürse kararından süratle vazgeçer.
Eşref bir gün PTT’de koli memurluğu yapan bir arkadaşına uğrayıp “Bana ekşili bulgur pilavı yaptır”
der. Eşinin o gün için bir işi vardır. “Keşke yarın gelseydi” diye içinden geçirir. Eşref yarım saat içinde
tekrar PTT’ye uğrayarak “Bugün kalsın, vazgeçtim.” diyerek iptal eder. Eşi bu olaydan sonra pişman
olur ve bir daha Deli Eşrefi gücendirmemeye gayret gösterir. Bir başka zamanda Deli Eşref yine aynı
istekte bulunur. Kadın, ocağa pilavı koyar ve mahalleye çıkar. Nasılsa 4-5 saat gibi uzunca bir süre
pilav ocakta kalacaktır. Buna karşın en azından iki defa tencerenin dibini tutup yanması gereken bu
zaman süresi içinde pilava hiçbir şey olmaz, kadın eve döndüğünde pilavı tam kıvamında pişmiş ve
indirilmeye hazır bulur.

YER | MERKEZ

2.9. DELİ (HACI) EŞREF EFSANELERİ (9)

Konusunu Hacı Eşref’in başka bir kerametinden alan efsaneye göre Eşref, Taşköprü ilçesinde bir
eve misafir olur. Ev sahibi, Eşrefi her ne kadar sevse de, üzerinin kirli ve bitli olabileceğini düşünür;
ancak içinden geçirdiği bu hususu kendisine söylemez. Tam yatılacağı zaman Eşref’in, ev sahibine hitaben “Hiç merak etmeyin, daha sabahleyin üstümü değiştirdim, tertemizim.” dediği rivayet olunur.

YER | MERKEZ

2.10. DELİ (HACI) EŞREF EFSANELERİ (10)

Hacı Eşref’in kerametini konu alan başka bir efsaneye göre, Saime Karayel Öğretmen, naklen gittiği İstanbul’dan, memleketindeki geçmişleri için mevlit okutulmasını ister. Gönderilen meblağdan,
bütün masraflar çıkınca, artan yüz kuruşun (1965 yılının bir lirası) Eşrefe verilmesi kararlaştırılır.
Eşref ile karşılaşıldığında “Hacı, size verilecek bir emanet var, ancak bilirsen vereceğiz” denmesine
karşılık “ver yüz kuruşu, ver yüz kuruşu” cevabında bulunulduğu ve paranın kendisine verildiği rivayet olunur.

YER | MERKEZ

2.11. DELİ (HACI) EŞREF EFSANELERİ (11)

Hacı Eşref’le alakalı başka bir efsanede onun uğurundan bahsedilmektedir. Eşref’in amcaoğlundan alınan rivayete göre, Eşref’in gözlerine inme iner. Ankara Numune Hastanesi’nde katarakt ameliyatı geçirir. Amcaoğlu ve eşi ziyarete gittiklerinde şaşkınlığa uğrarlar. Kendisine müstakil, lüks bir
oda tahsis edilmiş, kapıda hemşireler nöbet tutmaktadır. Şaşkınlık içinde sorduklarında ‘Efendim,
bize Başhekimin hususi talimatları var; bu zat hastaneye uğur getirir, kendisine milletvekili ve bakan protokolü uygulayın, sakın incitip gücendirmeyin dediler’ cevabını alırlar. Daha sonra amcaoğlu
başhekime teşekküre gittiğinde, başhekim “Kastamonu’ya doktorluk yaptığım yıllarda (1950 öncesi)
muayenehanemi açtığımda bazı günler Eşref gelirdi. Kendisine 25 kuruş verirdim. Onun geldiği günler hastadan başımı kaldıramazdım.” der.

YER | MERKEZ

2.12. DELİ (HACI) EŞREF EFSANELERİ (12)

Hacı Eşref’le alakalı başka bir efsaneye göre, Hacı Eşref, normalinde İstanbul’da ticaret yapan bir
hemşerisinden Devrekâni’ye geldiği günlerden birinde uğrar, para ister, aldığı parayı bir keseye bi-

18

K A S T A M O N U

E F S A N E L E R İ

riktirir, fakirlere dağıtır. 1974’de İstanbul’da yaptığı ticareti Kastamonu’ya taşıyan hemşerisine, Deli
Eşref hayırlı olsun demeye gider, kahve içer. Cebinden bir karton kutu çıkartarak “Şunun içine sen de
para at’ der. Adam, kutuya para attıktan sonra, Hacı Eşref kutuyu ona vererek “Bu sende kalsın.” der.
Adam, parayı saymak için kutuyu masaya boşaltınca hemen müdahale edip “Sayma, bereketi kaçar.”
sözleriyle onu engeller ve “Bunu kasaya koy, tekrar getireceğim, fakirlere dağıtacağım.” diye tembihler. Zaman zaman fakirler için giyecek şeyler almaya geldiğinde, aldıklarına karşılık kutudaki miktar
kâfi gelir. Bir Ramazan günü iftara 20-25 dakika kala, mağazayı kapanacağı bir anda faytonla gelir.
Çabuk 2 erkek gömleği, 2 bayan elbiseliği verin der. İstedikleri verilir. Evvelce hiç fiyat sormadığı
halde bu defa “Borcum ne kadar?” diye sorar. 89 lira cevabını alır. Gece saat 24.00 sularında adamın
zili çalar. Adam aşağıya inince tanımadığı biri “Seni Hacı Eşref çağırıyor.” der. Evden 100-150 metre
ileride fayton içinde oturan Deli Eşref, şunu al diyerek bir bez uzatır. Beze sarılı tam 89 lira vardır.
Hâlbuki akşam aldıkları 30 lira civarında tutmuştur. Adam, ertesi sabah mağazayı açar, 59 liralık
kısmını beze sarıp çekmeceye koyar, bir saat sonra Deli Eşref geldiğinde artan parayı kendisine verir.

YER | MERKEZ

2.13. DELİ (HACI) EŞREF EFSANELERİ (13)

Hacı Eşref’in başka bir efsanesine göre: “Bir gün Hacı Eşref bir paketle dükkâna gelir. Paketi aç,
der. Paket açılınca içinden Eşref’in sarık ve cübbe ile çekilmiş ve çerçevelenmiş fotoğrafı çıkar. ‘Bunu
şuraya as.’ der. Masanın arkasına, gösterdiği yere fotoğraf asılır. Geldiğinde fotoğrafa bakar, bana
imamlık yakışıyormuş.’ der, kahve içer gider. Epey zaman sonra dükkân sahibinin bir arkadaşı “Yahu
bu fotoğraf buraya olmamış, bunu kaldır.” deyince, fotoğraf kasanın altındaki çekmeceye konulur.
Hacı Eşref geldiğinde bakar ki fotoğraf yok, sorar. Kemal Bey de “Bir arkadaşa verdim, bana bir tane
daha getirirsin.” diyerek yanıtlar. Hacı Eşref, kahvesini içip gider. Fotoğrafın konulduğu çekmece
öteden beri olduğu üzere her akşam kasa ile beraber kilitlenir ama sabahleyin kasa kilitli, çekmece
açık ve yarısına kadar çekilmiş bulunur. Bu hâl bir süre devam eder. Fotoğraf çekmeceden çıkartılıp
eski yerine asılınca çekmece de kilitli kalmağa başlar. Hacı Eşref, fotoğrafı gördüğü ilk gün ‘Hapsettiğin yerden çıkarttın mı?’ der ve kahvesini içip gider.

YER | MERKEZ

2.14. DELİ (HACI) EŞREF EFSANELERİ (14)

Konusunu Deli (Hacı) Eşref’ten alan birçok efsanede Tayy-ı mekân ve tayy-ı zaman kavramına da
rastlanmaktadır. Bunlar tasavvufî tabirlerden olup mekânı ve zamanı âdeta katlayarak aşma manasına gelir. Bu efsanelere göre köylerden veya şehir dışından merkeze gelen otomobil şoförleri Eşref’i
görmelerine rağmen araçlarına almaz buna karşın Eşref’in defalarca kendilerinden önce şehre geldiğine tanık olurlar. Bir rivayete göre, şehrin avukatlarından biri iki avukat ile birlikte Daday ilçesinde
mahkemeden çıkar, içkili bir lokantada demlenir ve bir Anadol taksi ile Kastamonu’ya doğru hareket
eder. Eşref de Daday’dadır ve ilçenin çıkışında arabaya el kaldırır. Bunlar içkili olduklarından, kendisini arabaya almak istemez. Yağmurlu bir havada, şehre girinceye kadar yolda kendilerini geçen bir
at arabası bile olmadığı halde Eşref şehirde kendilerini karşılayıp selâm verir.

YER | MERKEZ

2.15. DELİ (HACI) EŞREF EFSANELERİ (15)

Hacı Eşref’le alakalı olarak anlatılan başka bir tayy-ı mekân ve tayy-ı zaman efsanesinde, Kastamonu’dan İnebolu’ya yolcu taşıyan arabalardan birinin şoförü, Eşrefin parasının olmayacağını veya
ücreti alamayacağını düşünerek kendisini arabaya almaz. İnebolu yolculuğu esnasında bu yolcu aracının hiçbir araba tarafından geçilmemiş olmasına rağmen ilçeye varıldığında Eşref görülür. Böylece
Eşref’in tayy-ı mekânla ve zamanla İnebolu’ya ulaştığı rivayet edilir.
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YER | MERKEZ

2.16. DELİ (HACI) EŞREF EFSANELERİ (16)

Hacı Eşref’le alakalı olarak başka bir efsanede, Köye götürmek üzere araca koyulan bir cenaze
için Eşref “Beni de alın.” der. Yer yok diyerek almazlar. Arabadakiler köye vardıklarında Eşrefi orada
görür. Eşref köye geleli epey zaman olmuştur ve “Cenaze geliyor, kabri hazırlayın.” sözleriyle köylüyü
haberdar edip hazırlıkları başlattığı rivayet edilir.

YER | MERKEZ

2.17. DELİ (HACI) EŞREF EFSANELERİ (17)

Bu efsane Kastamonu ili Azdavay ilçesinde geçmektedir. Efsane başkahramanı Deli Hikmet’in
sevdiği kıza kavuşamadığı için kara sevdaya tutulduğu ve delirdiği rivayet edilir. 50 yaşının üzerinde olan bu kişi kavuşamadığı kızla evli olduğunu ve ondan çocukları olduğunu söyleyerek hayatına
devam eder.

YER | İHSANGAZİ

2.18. DELİ KEZBAN

Efsane kahramanı Deli Kezban büyü ve muska gibi birtakım batıl işlerle uğraşan bir şahsiyettir.
Kezban bir gün köyde bir düğün sesi duyar ve kimin evlendiğini öğrenmek için bakmaya gider. Bir de
bakar ki annesi ve babası sağken evlendirmek için söz verdikleri akrabalarının oğlu evlenmektedir.
Derhal evine döner ve bir muska hazırlar. Kendisini nazardan koruyacağını belirterek muskaya geline takar. Gelin ve damat o gece gerdeğe giremeden uyuya kalırlar. Kalktıklarında el ve ayak uzuvları
yoktur. Bu işle Deli Kezban’ın ilgisi olduğunu hemen anlayan ahali Kezban’ın evine gider. Kezban’ı
evde bulamazlar; ancak evin bahçesinde bir ceylan olduğunu fark ederler. Bunun üzerine ceylanı keser gelin ve damada yedirir uykuya yatırırlar. Kalktıklarında gelin ve damat sağlığına kavuşmuştur.

YER | MERKEZ

2.19. DELİ SATİYE

Bu efsane konusunu Kastamonu delisi olarak bilinen Satiye’den almaktadır. Satiye, halk ağzında
Deli Satiye, gene halkın ifadesi ve beğenisi ile karabiber gibi bir esmer güzeli, son derece endamlı,
kızdığı zamanlar dışında çok hassas ve kibar bir İstanbul Saray Hanımefendisidir. Genç yaşta bir
subay ile aşk evliliği yapar, ama kısa süre sonra yüzbaşı olan kocasını kaybedince, cinnet geçirir ve bu
hallere düşer. İstanbul ağzıyla konuşur, konuşmasından okuryazar kişiliği hemen fark edilir ve dâima
günün başbakanı veya cumhurbaşkanı ile düğün hazırlıkları içinde olur, çevresindekileri düğününe
davet eder. Bir gün, Şeker Fabrikası temeli için Adnan Menderes Kastamonu’ya gelir. Satiye Hanım
bu fırsatı kaçırmaz ve çevresindekilere başbakanın onu istemeye geldiğini söyler. Aylarca süren düğün sözleri ile halkı epeyce eğlendirir. Seçim yapılır yapılmaz adını duyduğu cumhurbaşkanı veya
başbakan ile çok yakında yapılacak düğünlerinden söz etmeğe başlar, daha aşağısını asla beğenmez.

YER | CİDE

2.20. DELİ ZİYA

Bu efsane Kastamonu ili Cide ilçesi Kardı tepesinde geçmektedir. Tepede Azmanoğlu Ziya diye
biri yaşamaktadır. Rivayete göre Azmanoğlu bir akşam değirmende yatarken cinler gelir ve kimin
dolabında besmelesiz un, şeker ve pekmez varsa alıp Azmanoğlunun karnında ateş yakıp, helva kavurur. Sonrasında cinler Azmanoğlunu alıp kendi düğünlerine götürür ve onu bu düğünde horozlar
ötene kadar tutar. Bu sebeple Ziya’nın dolabında besmelesiz un, şeker ve pekmezi olan evlere gidip
haber verdiği rivayet edilir.

YER | MERKEZ

2.21. PİR SEYİT
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Efsaneye konu olan Pir Seyit bir meczup olarak bilinir. Her gün sabah çorba içmek için gittiği bir
lokanta vardır. Bir sabah gittiğinde yoğunluktan dolayı onunla kimse ilgilenmemiştir. İşte o gece lokanta sahibi rüyasında bulutlara doğru çıktığını görür. Aşağı inmek ister fakat nasıl ineceğini bilemez
ve karşısına bir anda Pir Seyit çıkar, elini uzatıp onu aşağı indirir. Ertesi gün olduğunda Pir Seyit aynı
saatte lokantaya gelir. Lokantanın sahibi bu sefer daha fazla ilgi ve alaka gösterir. Bunun üzerine Pir
Seyit’in “seni tepeden indirdim diye böyle yapıyorsun değil mi?” dediği rivayet edilir.

YER | MERKEZ

2.22. SALACI KÂHYA EFSANESİ

Bu efsane konusunu Kastamonu delisi olarak bilinen Salacı Kâhya Ahmet’ten almaktadır. Kâhya,
(adı Ahmet) Kastamonu’nun ünlü Nasrullah Camii ana kapısını bekler, ezanlar okunur okunmaz
kapı önünden, elini kulağına götürerek “Ezan okunduuuu” diye bağırır, gaflet içinde olup ezanı duymayanları ikaz eder. Bir de namazların ilk sünnetleri kılınıp, farza durulmak üzere kamet getirilirken
aynı minval üzere “Saallûû…” diye bağırır ki bilhassa bu seslenişi, geç kalarak, şadırvanda abdest
alanlar için son bir ikaz olur: farzı kaçırabilirsiniz demektir. Bu görevinden dolayı kendisine “Kâhya”
veya “Salacı Kâhya“ dendiği rivayet edilir. Kâhya’nın bir görevi de hemen girişteki ayakkabıları gözetlemek, bunun karşılığı bahşişini almaktır. Sünnetlere bir hayli gecikmeli durur, gecikmeli de olsa
mutlaka sünnet namazları kılar ama şayet namazda iken ayakkabı bırakan veya alan olursa onları
gözleri ile sağlı sollu takip eder. Görevine bu derece düşkün biridir. Kastamonu’nun cenazelerinin
kaldırıldığı en büyük ve merkezî camisi olması bakımından cenazeler Nasrullah Camii’ne getirilir,
Kâhya da bunlardan nasibini alır. Ancak arka arkaya birkaç gün cenaze olmaması kâhyayı üzer. Şayet
üç gün arka arkaya cenaze olmamışsa, kâhyanın uğur saydığı bir hareketi vardır. Sabah namazını
kılar kılmaz, güneş doğmadan, kâhyanın, camimin musalla taşının bulunduğu tarafa gidip etrafını
kontrol ettikten sonra, sağ eliyle “Diril ya mübarek…” sözleriyle musalla taşına vurduğunu görenler
pek çoktur. Bazen taşa vurur, iki üç saat içinde cenaze haberi gelir diyenler de olur. Cenaze olduğunda, Kâhya çarşıyı dolaşarak esnafı ve halkı cenaze namazına davet eder.
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3
DİNİ MEKÂN VE OLAYLAR
İLE İLGİLİ EFSANELER
İnanış ile ilgili pek çok efsaneye Türkiye’nin farklı coğrafyalarında rastlamak mümkündür. Kastamonu sahip olduğu manevi değerler sebebiyle pek çok efsaneye sahip bir şehirdir. Manevi olaylarla
ilişkilendirilen efsaneler aşağıdaki gibidir.

YER | TAŞKÖPRÜ

3.1. ABDAL HASSAN HAZRETLERİ (1)

Bu efsane Taşköprü ilçesinde geçmektedir. Konusunu Abdal Hassan Hazretlerinin, Sultan II.
Bayezid Han’ın 20 yaşına gelmiş ve o güne kadar hiç konuşmamış yani ahraz kerimesi üzerine göstermiş olduğu kerametten alır. Efsaneye göre, Sultan, kerimesinin bu sorununu çözmek için adamlarını
mülkünün dört bir yanına salar. Devanın bir din âlimi olan Abdal Hassan Hazretlerinde olduğunu
öğrenen Sultan, kerimesini bir kafileyle İstanbul’dan Taşköprü’ye gönderir. Kendisine malum olduğundan kafileyi kapıda karşılayan Abdal Hassan Hazretleri, kızın yanına giderek “konuş kızım der”
ve kız “insanın selameti dilini tutmasında ve muhafaza etmesindedir” der, konuşmaya başlar.

YER | TAŞKÖPRÜ

3.2. ABDAL HASSAN HAZRETLERİ (2)

Abdal Hassan Hazretleri ile ilgili başka bir efsaneye göre, Abdal Hasan oldukça fakir bir köyde
yaşar. Bu köye bir gün gelen hırsızlar sadece bir kuzusu olan bir adamın kuzusunu çalar. Çaldıkları
bu kuzuyu keser, köye yakın bir mağarada pişirip yemeye başlar. O sırada mağaraya gelen üstü başı
perişan bir adam, kendisinin de kızaran kuzudan yemek istediğini söyler. Hırsızlar onu da aralarına
alıp kızarmış kuzudan verir. Sonradan gelen bu adam yemeğe başlamadan önce, yemek bitince şükür
duası etmek istediğini, bunun için yemek yenirken kuzunun kemiklerini atmamalarını bir kenarda
toplamalarını ister. Yemeğin bitiminde, kuzunun sadece bir tarafta toplanmış kemikleri kalmıştır.
Mağaraya sonradan gelen bu adam, şükür duası eder ve “Allah’ım biz eksilttik sen yerine koy “der.
Kemikler birden can bulur yeniden kuzu olur ve mağaradan çıkarak doğru sahibinin yanına köye
gider. Bütün bunları şaşkınlık ve korkuyla seyreden hırsızlar, bu kişinin yörede adı çok bilinen ermiş
Abdal Hasan olduğunu anlar. Bunun üzerine hırsızlık yapmaya tövbe ederek, Abdal Hasan’ın elini
öper ve iyi insan olmaya söz verirler.

YER | AZDAVAY

3.3. ADAK (KURBAN) TEPESİ

Bu efsane konusunu Azdavay’da bulunan Adak tepesinden almaktadır. Adak Tepesi’nin halkın
kurak zamanlarda yağmur, bolluk, bereket duası için toplandığı tepe olduğu söylenir. Efsaneye göre
bütün halkın katıldığı bu dualar sırasında gökte bir iğne deliği kadar bile bulut olmasa da yağmur
yağdığı rivayet edilir. Ayrıca eskiden Kurban adakları da burada kesilmektedir.

YER | MERKEZ

3.4. AHMED SİYAHİ HAZRETLERİ (1)

Bu efsane konusunu Ahmed Siyahi Hazretlerinin göstermiş olduğu bir kerametten almaktadır.
Ahmed Siyahi Hazretleri 1777 ile 1874 yılları arasında Kastamonu’da yaşayan bir din âlimidir. Riva-
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yete göre şehir eşrafı bazı kimseler kendi aralarında konuşurken derler ki: “haydi, Ahmed Siyahi hazretlerini ziyaret edelim hem bahçesindeki dutlardan da yeriz” Bu cihetle kapısına gelenleri, kendisine
malum olduğundan kapıda karşılayan muhterem zat, onlara unutamayacakları şöyle ihlaslı bir ders
verir: “Siz bugün gidiniz! Ya sadece ziyaret etmek için, ya da dut yemek niyetiyle geliniz, bu şekilde
iki ayrı niyet ihlasa ve samimiyete aykırıdır” der ve Allah için yapılacak işlerin sadece onun rızası için
yapılması gerektiğini çok güzel bir şekilde vurgulamış olur.

YER | MERKEZ

3.5. AHMED SİYAHİ HAZRETLERİ (2)

Konusunu Ahmed Siyahi Hazretlerinin göstermiş olduğu başka bir kerametten alan efsanede
rivayete göre Ziraat Bankasının kurucusu Mithat Paşa İstanbul’da Saray ile muhalefete düşer. Bunun
üzerine önce Konya’ya gönderilen sonrasında da Kastamonu’ya sürgün edilen Paşa, vali konağına
gitmek üzere yola koyulur. Yolda faytonun yol değiştirmesi üzerine Paşa, “vilayet binası şu tarafta
değil miydi” der. Muhafız” Paşam Devlet erkânı gelince önce Şeyh Şaban-ı Veli Hazretlerini ziyaret
eder” diye cevap verir. Paşa bu duruma sinirlenir ve bunun lüzumsuz olduğunu ağır bir dille belirtir.
Çok geçmeden gözünün birinde bir rahatsızlık ortaya çıkar. Her çareye başvurulur hatta İstanbul’dan
doktorlar getirilir; ancak derman bulunamaz. Durumu günden güne kötüye giden Paşa için yakınlarından biri “bu işin dermanı Ahmed Siyahi Hazretleri’ndedir onu ziyaret etmek zaruridir”, der. Paşa
çaresiz gitmeyi kabul eder. Bu durumun kendisine önceden malum olan Ahmet Siyahi hazretleri
yanına çağırdığı iki dervişinden Mithat Paşanın önce guslettirilip, kelime-i şehadet getirmesini ve
huzuruna imanlı bir şekilde getirilmesini ister. Mithat Paşa mecburiyetten bunları kabul eder ve
hepsini tatbik eder. Ahmed Siyahi Hazretleri, huzurundaki Mithat Paşa’ya “imanını terk etme paşam,
çok kısa sürede gözün iyileşecek ve efendimiz sizi affedecek” der. Aradan bir yıl geçmeden Paşa’nın
gözü iyileşir ve İstanbul’a döner.

YER | PINARBAŞI

3.6. ALİ DANIŞMAN TÜRBESİ

Efsaneye göre Osmanlı şehzadelerinden ismi saklı kalan biri Pınarbaşı ve Eflani köyleri arasında
çiftçilik yapmıştır ve kaldığı süre içinde her başı sıkışana yardım etmiştir. Şehzade çiftçilik yaparken
vefat eder ve köylü adına Ali Danışman diyerek gömer. Sonrasında ise her başı derde düşenin buraya
ziyaret ettiği rivayet edilir.

YER | İNEBOLU

3.7. ARAÇ BABA TÜRBESİ

Bu efsane konusunu İnebolu’nun Avra mahallesindeki bayrak tepesinde bir tümülüs üzerinde
yer alan Araç Baba Türbesinden almaktadır. Efsaneye göre bu türbenin yaklaşık 100 yıl önce oradaki
pelit ağacının altında olduğu rivayet edilir. Bu türbede adak adanır, çaput bağlanır, horoz kurban
edilir ancak rivayete göre kesilen horozların kanı akmaz.

YER | MERKEZ

3.8. ÂŞIKLI SULTAN TÜRBESİ

Bu türbe için anlatılan iki efsaneden birincisine göre, türbeyi ziyaret eden bir kişi, Aşıklı Sultan’a
“Sen gerçek bir evliya isen kendini kurtarabilirsin” diyerek türbeyi yakar. Yangın esnasında, Evliya
o günün valisinin rüyasına girer. Koşarak türbeye gelen vali, başlayan yangını söndürtür ve Aşıklı
Sultan’ın bu sayede kendini kurtardığı rivayet olunur. Bir diğer efsaneye göre, bir gün felçli bir adam
türbeye gelir ve evliyayı rüyasında gördüğünü, geceleri ziyaretçi kabul etmeyen bu türbede kalırsa
iyileşeceğine inandığını söyler. Bekçiyi ikna etmeyi başarıp türbede kalan bu adamın sabah olduğunda iyileştiği rivayet olunur.
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3.9. ATABEY GAZİ CAMİİ VE TÜRBESİ (1)

Atabey Gazi Türbesi merkez ilçesi Atabeygazi mahallesinde yer almaktadır. İçerisinde Kastamonu Fatihi Hüsamettin Çobanbey’e de ait olmak üzere toplamda 8 sanduka mevcuttur. Dışarıdan silindirik içeriden sekizgen köşeli olan türbe ahşap tonozla örtülüdür. Müştemilatındaki Fetih Cami,
Atabey Gazi tarafından 1273 yılında yaptırılmıştır. Atabey Gazi’nin Hüsamettin Çobanbey’le aynı kişi
olduğu rivayet edilir. Kırk ahşap direkten oluştuğu için bu yapıya Kırk Direkli cami de denir. Ayrıca
Cuma ve bayram namazlarını imamlar asırlardır kılıçla çıkarak kıldırır. Bu camiyle alakalı bir rivayete göre Atabey Gazi fetihten sonra keramet göstererek daha önce kilise olan binayı camiye çevirir.

YER | MERKEZ

3.10. ATABEY GAZİ CAMİ VE TÜRBESİ (2)

Atabey Gazi Camii’yle alakalı olarak anlatılan başka bir efsaneye göre, Kastamonu’nun fethiyle
birlikte adına “Fetih Camii” de denmektedir. Atabey Gazi tarafından kiliseden çevrilen bu camide vakit namazlarında ve cuma namazında arkada saf tutan askerlerin olduğu rivayet edilmektedir. Başka
bir rivayete göre ise Atabey Gazi, fethin ardından ilk cuma namazını askerleriyle birlikte bu camide
kılmış ve hutbeye kılıçla çıkmıştır. Bu nedenle halen cami imamları hutbeye sembolik bir kılıç eşliğinde çıkar. Ancak altın ve gümüşten yapılan bu kılıcın aslı İngiltere’dedir.

YER | MERKEZ

3.11. ATABEY GAZİ CAMİ VE TÜRBESİ (3)

İlk kez Yıldırım Beyazıt döneminde başlayan sadaka taşı uygulaması Atabey Gazi Camii ile ilgili
diğer önemli bir efsanedir. İnsanların bu taşa sadakalarını bıraktıkları ve fakirlerin buradan para
aldıkları söylenir. Böylece kimin para verdiği, kimin aldığı, ne kadar para verildiği ya da alındığı belli
olmaz. Orijinal sadaka taşı birkaç yıl önce Cami’den alınarak Vakıf Müzesine konulmuştur. Ancak
civarda yaşayanlara göre orijinal taşın tekrar yerine konulması gerekmektedir.

YER | MERKEZ

3.12. ATABEY GAZİ CAMİ VE TÜRBESİ (4)

Atabey Gazi’nin Türbesiyle alakalı anlatılan başka bir efsaneye göre, elektrik kablolarını döşemek üzere çalışan bir işçi gece yarısı camiye girer. Atabey Gaziyi mihrapta görür; ancak cami imamı
sanır. Biraz daha yaklaştığında bu şahsın cami imamından daha iri yarı olduğunu ve siyah sakalları
olduğunu fark eder (o camideki imamın sakalları beyaz olduğundan) ve onun imam olmadığını anlar.
Şahsın mihrabın sol tarafında kalan türbeye yönelmesi üzerine onun Atabey Gazi olduğu anlar.

YER | MERKEZ

3.13. BENLİ SULTAN (1)

Benli Sultan, yazılı olmayan kaynaklara göre 16. yüzyılda yaşayan Tosya’dan Kastamonu’ya gelerek halkın dini ve tasavvufi bakımdan eğitilmesi için önemli katkılar sağlayan bir vaiz olarak bilinir.
Asıl adı Mehmet Muhyiddin olan Benli Sultan, lakabını yanağında bulunun büyükçe bir benden alır.
Bu efsane konusunu Benli Sultan’ın türbe yapımında yaşadığı birtakım hadiselerden alır. Rivayete
göre Benli Sultan şu an türbenin olduğu yere gelerek inzivaya çekilir. İnzivaya çekildiği bu süreç içerisinde vahşi hayvanlarla onların dilinden konuşarak iletişime geçer ve özel bir bağ kurar. Hatta bir
başka rivayete göre evliyanın bugünkü türbesinin yapımında ilk yardımcı olanlar evliyanın dostluk
kurduğu geyiklerdir. Geyikler türbenin yapımına yardımcı olurken, köyün öküzleri geyikleri kovalar
ve onlara zarar verir. Bunu gören köy halkı ise hiçbir şekilde durama müdahale etmez. Bunun üzerine
evliya da beddua ederek “Öküzünüz çift olmasın” der. Rivayet odur ki: o günden sonra türbenin bu-
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lunduğu köyde hiç kimsenin iki öküzü olmaz. Biri varken diğerini alanın öküzlerinden biri muhakkak
ölür.

YER | MERKEZ

3.14. BENLİ SULTAN (2)

Benli Sultanla alakalı olarak anlatılan diğer bir efsaneye göre Benli Sultan bir gün atıyla dolaşırken bir ağacın yanına yanaşır. Ağaç evliyaya olan saygısından eğilir. Evliya ise atıyla ağacın üzerinde
dolaşır. Bu yüzden bugün bile türbenin yanında bulunan bu ağacın gövdesinde at nalları izlerinin
bulunduğu rivayet edilir.

YER | MERKEZ

3.15. BENLİ SULTAN ASA SUYU EFSANESİ (1)

Asa Suyu ile ilgili anlatılan bir menkıbe şöyledir; Kadının birinin beş kızı olmuştur ve kocası
da kendisi de erkek çocuk istemektedirler. Bir gün kadın rüyasında Benli Sultan’ı görür. Evliya bir
oğlunun olacağını müjdeler ve oğlu dünyaya geldikten sonra türbede kurban kesmesini söyler. Bu
rüyanın üzerinden çok geçmeden kadın hamile olduğunu anlar. Doğan çocuk da müjdelendiği gibi,
erkek olur. Çocuk doğduğu zaman ekonomik durumu pekiyi olmadığından ve o yıllarda da ulaşım
zorluğundan dolayı kadın Benli Sultan’ın türbesine giderek kurban kesemez. Bununla birlikte rüyasında söz verdiği kurbanı kendi köyünde keser. Aradan zaman geçip çocuk yedi yaşına gelince, çocukta romatizma rahatsızlığı görülür. Bu rahatsızlıktan dolayı da bir süre sonra yürüyemez hale gelir. Ne
kadar doktora götürseler de çocukta iyileşme görülmez. Yine bir gün kadın Benli Sultan’ı rüyasında
görür. Rüyada evliya kadına “Ben sana kurbanı benim türbemde kesmeni söylemiştim, sen kesmedin. Şimdi kurbanı alıp burada kes de çocuğun iyileşsin” der. Bu rüya üzerine kurban alınıp, çocukla
beraber öküz arabasına binilerek Benli Sultan’ın türbesine gidilir. Fakat yolda giderken kurban ellerinden kaçar. Kadın çaresizlik içindedir. Ağlayarak türbeye ulaştığında, kurbanın türbede olduğunu
görür. Hemen orada kurban olarak getirilen koç kesilir ve fakirlere dağıtılır. Çocuk da orada akan
Asa Suyu ile yıkanır. Bu olayın kahramanı çocuk, çok sonraları, hikâyeyi şöyle tamamlar. “Çocuktum
ama çok iyi hatırlıyorum. Çevredekiler suyun çok soğuk olduğunu zatürre olacağımı, annemin yıkamamasını söylediler. Annem Benli Sultan’a çok inandığı için, “bir şey olmaz”, diyerek beni yıkadı. O
buz gibi dedikleri su, bana ateş gibi geliyordu. Değil üşümek ben o suda yanarak yıkandım. Bir süre
sonra da zaten ne romatizma kaldı ne ağrılar. O günden sonra uygun olan zamanlarda, mümkünse
yılda bir defa bu ziyarette Allah rızası için koç kesip dağıtmaya çalışırım”.

YER | MERKEZ

3.16. BENLİ SULTAN ASA SUYU EFSANESİ (2)

Benli Sultan türbesindeki Asa Suyu ile ilgili başka bir rivayete göre, çocuğu olmayan çiftler bu
suyla yıkanırsa kısa bir süre sonra çocuklarının olacağına inanılmaktadır. Bunun için karı koca türbeye gelip namaz kılıp dua etmekte, türbenin yanındaki ağacın altında buradan akan suyla sembolik
şekilde yıkanmakta ve Allah’tan çocuk sahibi olmayı dilemektedirler.

YER | KÜRE

3.17. CAN BABA TÜRBESİ

Efsane Kastamonu’nun Küre ilçesinin Karadonu köyüne aittir. Can Baba, Peygamber soyundan
geldiği düşünülen, halk tarafından sayılıp sevilen bir din âlimidir. Can Baba hakkında 1998 yılı TRT
ikinci kanal televizyon yayınında şöyle bir bilgi yayınlanmıştır: “Can Baba’nın annesi Rasulullah torunu Muhammed Bağır Hz. oğlu Musa Kazım’dır. Hanefi mezhebinin kurucusu İmam’ı Azam Hanefi
küçük yaşta yetim kalınca annesi Hz. Musa Kazım ile evlenir. Babası Muhammed Bağır’ın de Emevi
hanedanınca öldürülmesi üzerine Musa Kazım Türk hanımı ile birlikte Türkistan’a göç eder.
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Musa Kazım’ın Türk hanımından iki kızı vardır. Burada kızlarını Kazak beyleriyle evlendirir. İşte
bu Türk-Kazak beylerinden birisinin oğlu Can Baba’dır. Annesi Rasulullah torununun kızı, İmam
Azam Hanefi’nin üvey kardeşidir. Can Baba Türkistan şehrindeki Yesevi Dergâhında yetişir. Oradan
icazet alınca kendisi Karadonlu aşiretine hoca olarak verilir. Ancak Moğolların baskıları ile diğer
Türk boyları gibi Karadonlu boyu da Anadolu’ya göç eder. Bugün Anadolu’da Karadonlu boyu hem
Ağrı hem Balıkesir yöresinde vardır. Küre kazasındaki Karadonlulardan bahsedilmemiştir. Günümüzde bu köyün adı Karadonlu’dan Karadonu’ya dönüşmüştür. Bunlarında bir Can Babaları vardır,
halen onun türbesini ziyaret ederler.”

YER | CİDE

3.18. ECE SULTAN ZAVİYESİ

Bu efsane konusunu Cide ilçesinde yer alan Ece Sultan Zaviyesi’nden almaktadır. Ece Sultan Zaviyesi için yağmur dualarında tercih edilen yerlerin başında olduğu söylenmektedir. Aynı zamanda
Ece Sultan Zaviyesi’nin bir ahi zaviyesi olduğu rivayet edilir. Varlığı 1480’li yılların öncesine dayanan
ve 16.yy. vakıf defterlerine göre zaviyedarların listesinde ve 19. yy. da yapılmış incelemeler neticesinde Osmanlı arşivlerinde de bazı yazışmalarda yer almış bu türbenin ve çevresinin Türkleştirilmesi ve
İslamlaştırılması amacıyla yapıldığı bilinir. Bu zaviyenin 19. yy ’la kadar aktif bir şekilde varlık gösterdiği bilinmektedir. Daha sonra halk tarafından Hıdırellez, adak ve dua yeri olarak görülmüştür.
İçerisinde Ece Sultan Hazretlerine ait olduğu söylenen bir mezar ve türbenin yanındaki namazgâhla
ilgili kıbleyi gösteren kıble taşı mevcuttur.

YER | KÜRE

3.19. ELİF DEDE TÜRBESİ

Bu efsane Küre ilçesinde yaygın bir efsanedir. Uzun Muslihiddin (Tavil) olarak anılan Nişancı
Mehmet Paşa 1440 yıllarında Küre’de doğmuştur. Fatih ve oğlu Sultan Beyazıt zamanında yaşadığı,
zamanın âlimlerinden Akli ve Nakli ilimleri tahsil edip; tasavvuf yolunda had kemale ermiştir. Halktan ayrı yaşayan Muslihiddin Efendi’in makamı 1889 yangınında yanan Şeyhler Mahallesi (şimdiki
Gürnek semti ve halen Yatılı Bölge Okulu) ve bu mahallenin kenar semti olan Kuşya kayası çevresindedir. Halen bu bölgede sembolik uzun bir mezarı vardır. Taşköprü Zade Ahmet Efendi bu zatı
şöyle anlatır; “Babam Muslihiddin Mustafa bir gün beni de yanına alarak Muslihiddin Tavil Hazretlerini ziyarete götürdü. Kendisini gördüğümde heybetli, uzun boyu, azametli celalinden korktum
ve hala hatırıma geldikçe içimde bir ürperti meydana gelir. Ancak o kadar mülayim ve kalbe işleyen
bir hitabeti vardı ki; o konuştukça korkum izale oldu.” Muslihiddin Tavil Hazretlerinin bir müddet
Bursa Kadılığı yaptığı, Sultan 2. Beyazıt Han ile şahsi dostluğu olduğu ona yazdığı mektuplardan
anlaşılmaktadır. Sultan Beyazıt zamanında Küre’de mahalli yöneticiler tarafından zulümler arttığı söylenir. Bunun üzerine Muslihiddin Hoca Sultan Beyazıt’a bir mektup yazar, mektupta salat ve
selamdan sonra arş ve kürsi üzerine bilgi vererek “Bir beldenin âlimleri, salihleri rüyalarında Rasulullah efendimizi hüzünlü görseler mübarek yüzlerinin bu hal, gazap işaretidir” der. Kendisinin de
peygamberimizi hüzünlü gördüğünü ve Küre’de gerçekleşen vahim olayları anlatır. Zaten veli mertebesinde olan Sultan Beyazıt Han bu mektup üzerine kapı kullarından oluşan bir kuvvet göndererek
Küre yönetiminin tekrar düzene koyulmasını sağlar. İslam Ansiklopedisinde bu zatın Bursa’da Şeyh
Tacettin Türbesi yanına bir seccade serip 40 gün Yasin okuduğu ve 41. gün burada vefat ettiği yazar.
Ancak diğer kaynaklara bakılırsa; Bursa Kadılığı dışında Küre’de yaşadığı ve Padişah ile buradan
mektuplaştığı bellidir. Kendisi veli bir zat oluşu nedeniyle Rasulullah s.a.v vefat ettiği 63 yaşından
sonra Küre’de inzivaya çekildiği ve burada vefat ettiği bilgisi daha akla yatkın gelmektedir.
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YER | İNEBOLU

3.20. HAMAMCI KADI SALİH REİS

Hamamcı Kadı Salih Reis 1851 yılında Kastamonu ili İnebolu ilçesinde dünyaya gelmiştir. Denizci bir kimliğe sahip olan Salih Reis’in hem İnebolu Kayıkçılar Loncası üyesi olması, hem de hamam
işletiyor olması günümüzde onun bu lakabıyla anılmasının en büyük nedenleridir. Bu efsane Kurtuluş Savaşı esnasında Hamamcı Kadı Salih Reis’in göstermiş olduğu onurlu davranışı konu alır. Savaş
esnasında tüm Türk topraklarında olduğu gibi İnebolu’da da erkeklerden kadınlara, çocuklardan
yaşlılara cenk yolunda büyük bir uğraş vardır. Rivayete göre İnebolu’ya gemilerle getirilen harp malzemeleri halk tarafından ivedilikle cepheye ulaştırılmak üzere kağnılara taşınır. 70 yaşındaki Salih
Efendi de bir elinde bastonu omuzunda mermileri büyük bir uğraş içerisinde merdivenlerden çıkarken, Atatürk’ün Harbiye’den hocası ve dönemin Kastamonu valisi Muhittin Paşa’nın dikkatini çeker.
Yanındakilerin yanından ayrılan Paşa, yardım etmek için “dede ver de ben taşıyım” der. Mermileri
zorlanarak taşıyan Salih Efendi başını bile kaldırmadan “Kör müsün!! Benimkini isteyeceğine git sen
de kayıktan bir tane alsana!” der. Etrafındakiler Paşa’nın kızacağını zannederken Paşa, “bu vatan
zapt edilmez, bu millet ölmez” diye söylenir. Paşayı fark eden Salih Reis, paşanın ellerine sarılır ve
orada bulunan herkes gözyaşlarına boğulur.
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3.21. HEPKEBİRLER CAMİ VE TÜRBESİ

Bu efsane konusunu Kastamonu ili Merkez ilçesinde yer alan Hepkebirler Camii ve türbesinden
almaktadır. Efsaneye göre bu cami ve türbe yakınlarında yer alan kerhaneden çıkanların, sarhoş
geçenlerin önüne duvar örülür, ensesine tokat vurulur ve çelme takılır. Rivayet odur ki, bu durum
1940’lı yıllara kadar devam eder. Başka bir rivayete göre, bu mekânın tadilatında bir adam saçaktan
yere düşer. Yoldan geçen bir kişi de türbedeki mübarek zata içinden: “Yahu adam senin türbenin tepesini tamir ediyor niye tutmadın adamı?” der. İçerdeki zat da “Adam pislik içindeydi. Tutacak yerini
bulamadım” diye karşılık verir. Hepkebirler Camii ve Türbesi ile alakalı başka bir rivayete göre ise
düğün olduğunda davulcular caminin önünden geçmez, oraya gelince arabadan iner, diğer taraftan
dolaşır, vakfa (Hz. Pirden aşağıya doğru inen yolun sağı) öyle gelirler. Çünkü davulcular genelde ayık
gezmeyen deri dövücüsü kimselerdir ve Kuran-ı Kerim’in de geyik derisine yazıldığını bildiklerinden
başlarına kötü bir şey gelmesinden korkarlar. Yine bu türbeyle alakalı başka bir rivayete göre içerisinde caminin yeniden inşasına yetecek kadar altın bulunduğu iddia edilmektedir.
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3.22. HERACOĞLU CAMİ VE ASA SUYU

Bu efsane konusunu Kastamonu ili İhsangazi ilçesinde yer alan Heracoğlu Cami ve Asa Suyu’ndan almaktadır. Efsaneye göre İhsangazi ilçesinde bulunan Heracoğlu Camii önündeki çeşmeden
akan su ile caminin 200 metre uzağında çıkan ve “Asa Suyu” olarak adlandırılan su şifalıdır. Önceleri
süt akan çeşmeden daha sonra şifa niyetine su akması istenmiş ve su akmaya başlamıştır. Rivayet
odur ki: Asa suyunun şifalı olduğu ve burada yıkananların şifa bulacağı, hastalıklara iyi geldiği, çocukları yaşamayan ailelerin burada dua ve niyazda bulunduktan sonra çocukları hayat bulur.
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3.23. HERACOĞLU CAMİ VE İMAN TASI

Heracoğlu Cami’yle alakalı başka bir efsaneye göre, camide avlu giriş kapısının sağ tarafında
bulunan taş süslemeli çeşmenin yanında bulunan tastan, imanı güçlü biri su içmek istediğinde tasın
dolu, imanı zayıf olan biri içmek istediğinde ise boş olduğu rivayet edilir.
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3.24. HERACOĞLU CAMİ VE DİBEK TAŞI

Heracoğlu Cami’yle alakalı efsanelerin bir diğerine göre, caminin avlusunda dibek taşı bulunmaktadır. Bu taşın yerli halk tarafından Çankırı’nın Ilgaz ilçesinin Kese Köyünden köylülerin rızası
alınarak tekke şeyhi tarafından, geyikler kullanarak getirildiği rivayet edilir.
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3.25. HZ. PİR ŞEYH ŞABAN-I VELİ (1)

Bu efsane konusunu Kastamonu âlimlerinden Hz. Pir’in göstermiş olduğu bir kerametten alır.
Anadolu’daki tasavvuf büyüklerinden biri olan Şeyh Şaban-ı Veli’nin doğum tarihi ve yeri tam olarak
bilinmez. Buna karşın 15 yüzyılın sonlarında Kastamonu ilinin Taşköprü (Hanönü) ilçesinde doğduğu kabul görür. Şeyh Hazretleri doğmadan önce, babasını çocukken de annesini kaybeder. Hayırsever bir kadının yardımıyla İstanbul’da icazet alır. Sonra 12 yıl Bolu’da büyük bir din âlimi olan Hayreddin Tokadi hazretlerinin yanında kalarak kemale erer ve onun tarafından memleketine hilafetle
gönderilir. Efsaneye göre bugün ki Honsalar Camisinin olduğu yer, Hz. Pir’in Kastamonu’da geldiği
ilk yerdir. Bu caminin karşısında da bir hamam yer alır. Bir gün hamamcı, en kıymet verdiği havluyu
yıkayıp hamamın bahçesine asar ve o havlu kaybolur. Havlunun kim tarafından çalındığı sorgulanırken çevre sakinlerinden biri buradan en son Hz. Pir’in geçtiğini söyler. Bu konuda üzerine iftira atılan
mübarek zat ilim göstermek için geldiği bu topraklarda kerametini göstermek durumunda kalır. Hz.
Pir, sizin havlunuzu ben çalmadım, havlunuz buradan geçen ala ineğin karnındadır der. Hakikaten
de havlu ineğin karnında çıkar. Bu iftiranın akabinde Hz. pir şu an ki külliyenin bulunduğu yer olan
Seyit Sünneti efendinin yanına gider ve oraya yerleşir. Bu mübareğin o mahalleye sitemi olur ve bu
sebeple Honsalar Mahallesinin şehrin en geri kalmış mahallesi olarak anıldığı rivayet edilir.
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3.26. HZ. PİR ŞEYH ŞABAN-I VELİ (2)

Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleriyle alakalı olarak Şeyhin öğrencilerinden Muhyiddin Efendi’nin
anlattığı bir efsaneye göre: Hz. Pir öğrencileriyle ders yaparken Kastamonu eşrafından biri şeyhin
huzuruna gelir, elini öper ve bir müşkülünü anlatmak istediğini söyler. Hz. Pir’den müsaade aldıktan sonra başlar anlatmaya: “Efendim, arkadaşımla yol üzerinde sahibi olduğumuz değirmenimizin
taşını değiştirecektik. Yeni taşı kaldırdık tam koyacakken derenin dibine yuvarlandı. Taş çok ağır
olduğundan dereden tekrar çıkarıp yerine koymamız mümkün değildi. Ne yapacağımızı düşünüp
dururken, hatırımıza siz geldiniz ve “yetiş ey Şaban-ı Veli Hazretleri”, diye imdat istedik. O an bir el
değirmenin taşını aşağıdan aldığı gibi getirip yerine koydu. İşte orada gördüğüm el ile bu öptüğüm
el aynı eldir” der.
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3.27. HZ. PİR ŞEYH ŞABAN-I VELİ (3)

Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleriyle alakalı olarak Şeyhin öğrencilerinden Mehmet Efendi’nin anlattığı bir efsaneye göre: Horasan evliyalarından biri öğrencilerine Kastamonu’da yaşayan evliyalardan
biri olan Şeyh Şaban-ı Veli Hazretlerinden feyz almaları gerektiğini söyler. Öğrenciler bunun üzerine yola koyulur. Hz. Pir’e önceden malum olan bu ziyarete karşılık o da dervişlerini yanına çağırır.
Durumu anlatır, Horasan’dan gelen bu öğrencilerin karşılanmasını ister ve bu öğrencilere verilmek
üzere dervişlerin eline bir ayna tutuşturur. Kastamonu’dan yola çıkan dervişler bir süre sonra, Horasan’dan gelen dervişler ile karşılaşırlar ve onlara Şeyh Şaban’ın armağanı aynayı verirler. Aynayı
her alan derviş aynaya baktığında Şeyh Şaban’ın tebessüm ederek kendilerine baktığını görür. Bunun
üzerine Horasan’dan gelen dervişler biz göreceğimizi gördük, anlayacağımızı anladık, Şeyh Şaban’ın
teveccühlerine kavuştuk diyerek, Kastamonu’ya gelmeden geri memleketlerine dönerler.
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3.28. HZ. PİR ŞEYH ŞABAN-I VELİ (4)

Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri’yle alakalı olarak anlatılan başka bir efsaneye göre, bir gün şehir
eşrafından fakir biri Hz. Pir’in huzuruna gelir. Çok fakir olduğunu, ailesinin geçimini sağlamak için
sadece bir eşeği olduğunu, onu da kaybettiğini, namerde muhtaç olmak istemediğini söyler. Bunun
üzerine Hz. Pir elini açarak Allah’a bu fakirin dileğinin gerçekleşmesi ve geçimini sağlamada uygun
bir yolun bulunması için dua eder. Duanın bitiminde dergâhın kapısı açılır ve atın üzerinde bir adam
yedeğinde bir katırla içeri girer. Şeyh Şaban’a yedeğinde katırı hediye etmek istediğini söyler. Şeyh
Şaban da fakire dönerek, “Allah, ölen eşeğin yerine daha iyisini hediye etti. Bu katır senin” der. Olayın ne olduğunu anlamayan adama fakirin durumu anlatılınca, adam aslında katırı yarın getireceğini, ama içinden bir sesin mutlaka bugün götürmesi gerektiğini söylediğini anlatır. Böylece fakir adam
geçim kaynağı olacak bir katıra kavuşmuştur.
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3.29. HZ. PİR ŞEYH ŞABAN-I VELİ (5)

Hz. Pir’le alakalı anlatılan başka bir efsaneye göre Hz. Pir Bolu Hayrettin Tokadi Hazretlerinin
yanında vermiş olduğu 11 yıllık hizmetinde şeyhine her sabah sıcak su hazırlar; ama bir gece uyuyakalır. “Eyvah, ben nasıl uyurum”, diye söylenir. Tam ibrikten su akıtacağı esnada ibriği çok sıkı
bir şekilde tutar ve “Allah’ım” der, “Şeyhime karşı beni utandırma.” Döktüğünde sıcak su gelir ve
bu suyun Hz. Pir’in gönül ateşinde kaynadığı, bunun üzerine icazet zamanın geldiğinin anlaşıldığı
rivayet edilir.
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3.30. HZ. PİR ŞEYH ŞABAN-I VELİ (6)

Hz. Pir’le alakalı olarak anlatılan bir efsaneye göre Hz. Pir. Şeyh Şaban-ı Veli küçük yaşta ana
babasını yitirince iyi yürekli bir kadın onu yanına alır. Mahalle Mektebi’ni bitiren Şaban İstanbul’a
gidip bilgisini geliştirmek için kadıncağızdan izin alır. Yollara düşer. İstanbul’da bir medreseye girer.
Tüm zamanını okumakla geçirir. Kendini ilme verir. Sürekli bir arayış içindedir. Ona yol gösterecek
düşüncelerini aydınlatacak birine gereksinim duyar. Sıkıntılı gecelerin birinde bir ses duyar: “Sılaya dön, kurtuluş oradadır.” Ertesi gün birkaç mollayla yola çıkar. Önce Bolu’ya uğrayıp övgüsünü
işittiği Hayreddin Tokadi’yi ziyarete gidecek oradan Kastamonu’ya dönecektir. Bolu’da Tokadi’nin
Dergâhı yanında konakladıklarında zikir sesleri mollaları çeker. Gitmek isterler. Şaban-ı Veli: “Onların yanına gideriz ama etkileri çekicidir. İlahi aşkı büyük olanlar, çevresindekileri de çeker. Bizi
buraya bağlayabilirler.” diyerek onları uyarır ama mollalar ısrar edince içeri girerler. Zikir bittiğinde
Şaban-ı Veli oradan ayrılamaz. Mollaları gönderir. Kendi ise yıllarca Hayreddin Tokadi’ye hizmet
eder. Olgunluğa erişince Kastamonu’ya dönmek ister. Günlerden sonra Kastamonu yakınında yaşlı
bir çınarın oyuk gövdesine yerleşir. Kastamonu’da Şeyhlik postunda oturan İsa Dede Efendi, bir türlü kente gelmesini sağlayamaz. Yıllarca bu kovukta yaşar. Sonunda ısrarlara dayanamaz, kovuktan
çıkar, kente yönelir. Çınar da arkasından gelmektedir. Şaban-ı Veli: “Oldu mu ya, oldu mu ya? Ben ki
bunca zaman sürdüğüm manevi sefaya seni de ortak ettim. Yaşadığım güzellikleri seninle paylaştım.
Gizlerimi seninle paylaştım. Sen de şimdi benim gizlerimi ele veriyorsun”, diye ağaca çıkışır. Ağaç
olduğu yerde kalır. Şaban-ı Veli’de Seyit Sünnet Mescidi ‘ne yerleştirilir. Kısa zamanda kentte çok
sevilir, sayılır, mescit onu dinlemeye gelenlerle dolar, taşar. Caminin adı da Seyit Şaban olarak kalır.
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3.31. HZ. PİR ŞEYH ŞABAN-I VELİ (7)

Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleriyle alakalı anlatılan başka bir efsaneye göre şehir eşrafından Kürekçi
Mustafa, birine 1200 akçe kadar borçlanır. Ne kadar çalışsa kazancı bu borcu ödemeye yetmez. Türbelere gidip borçlarından kurtulmak için dua eden Mustafa’nın aklına Hz. Pir’i ziyaret etmek gelir.
Dergâha gelir, Şeyh Şaban’ın huzuruna çıkar, Şeyh Şaban yalnızdır. Şeyh Şaban kürekçiyi görünce oturduğu minderin altını göstererek buradaki akçeleri almasını söyler. Şaşıran kürekçi minder altındaki akçelerden bir miktar alınca, Şeyh Şaban tamamını almasını söyler. Oradaki akçelerin
tamamını alan kürekçi, dua ederek huzurdan çıkar. Dışarı çıkıp akçeleri saydığında tam borcu olan
miktar kadar olduğunu görür. Hemen borcunu öder ve o günden sonra da bir daha hiç borçlanmaz.
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3.32. HZ. PİR ŞEYH ŞABAN-I VELİ (8)

Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleriyle alakalı olarak başka bir efsaneye göre, Şeyh Şaban bir yıl boyunca
kendine ait bir odada halvete girerek günlerce dışarı çıkmaz. Bu efsane konusunu o süreç içerisinde
hac görevini yerine getirmek üzere Kâbe’ye giden bir zatı muhteremden alır. Rivayete göre Kâbe’ye
giden bu zatı muhterem memlekete döneceği sırada hastalanır. Uzun süren bu hastalığı boyunca bir
türlü iyileşip memleketine dönemeyen bu zatı muhterem memleket hasretiyle yanıp tutuştuğu bir
an, yanına biri gelerek hacının ağlama nedenini sorar. Sıkıntıyı öğrenince, Kâbe’nin hanifi mihrabının yanında beş vakit namaz kılıp kaybolan biri olduğunu söyler. Oraya gidip onu bulmasını ister.
Bulunca da ellerine yapışıp derdini anlatmasını, kendisini gizlerse de ısrarla derdine çare olmasını
istemesini söyler. Hacı peki diyerek hanefi mihrabının yanına gider. Namaz kılarken dikkatle etrafını
kontrol eder. Bir ara memleketinden tanıdığı Şeyh Şaban’ı görür, namazdan sonra yanına giderim
diyerek, hem namazını kılar hem derdine derman olacak kişinin kim olduğunu anlamaya çalışır.
Namaz bittikten sonra Şeyh Şaban’a baktığında onun kaybolduğunu görür. O zaman, aradığı kişinin
Şeyh Şaban olduğunu anlar. Bir sonraki namazda, yine aynı yerde Şeyh Şaban’ı görünce hemen yanına gidip derdini anlatır, çare olması için yalvarır. Şeyh Şaban sırrının açığa çıkmasından korktuğunu
dile getirince, hacı sır saklayacağına yemin eder. Şeyh Şaban namazdan sonra kimsenin bulunmadığı
bir yerde görüşerek hacının gözlerini kapatmasını söyler. O zat gözlerini açtığında kendisini Kastamonu’da evinin kapısında bulur.

3.33. HZ. PİR ŞEYH ŞABAN-I VELİ ASA SUYU EFSANESİ
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Bu efsane konusunu Şeyh Şaban-ı Veli hazretlerinin göstermiş olduğu bir kerametten alır. Efsaneye göre günümüzde Hz. Pir’in adını taşıyan külliyenin içinde bir çeşmeden akan Asa Suyu’nun
Şeyh Şaban-ı Veli’nin asasını yere vurmasıyla çıktığı rivayet edilir. Tadı ve kokusuyla “Zemzem Suyu”
olarak adlandırılan bu suyun halk tarafından şifalı olduğuna inanılır.
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3.34. İBŞİRZADE HACI SALİH EFENDİ

Kastamonu eşrafından İbşirzade Hacı Salih Efendi, Ahmed Siyahi Hazretlerinin arkasından sürekli kötü konuşan onu inkâr edenlerden biridir. Yine bir gün Ahmed Siyahi Hazretleri’nin arkasından kötü konuşur. O günün gecesi uyanıp kalktığında Salih Efendi’nin ağzı çarpılmıştır. Durumunun
yaptıklarıyla alakalı olduğunu anlayan Salih Efendi annesi vasıtasıyla Ahmed Siyahi Hazretlerinden
özür diler. Özrü kabul eden bu zat latife yolla “kendi eğdiğimizi doğrultalım” buyurarak okur ve onu
eski haline döndürür.
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3.35. İSMAİL BEY KÜLLİYESİ (1)

Rivayete göre, İsmail Bey Külliyesinin içerisinde yer alan türbenin giriş kapısının üstündeki kemere uzaktan bakıldığında İsmail Bey’in kendisi, yakından bakıldığında ise çiçek deseni görülmektedir. Başka bir rivayete göre bu kemerin içindeki taşlar yerinden oynatıldığında türbenin yıkılacağı
söylenmektedir. Aynı şekilde İsmail Bey Camiinin içinde altın bulunan gizli bir taş olduğu ve yerinden oynatıldığında caminin yıkılacağına inanılmaktadır.
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3.36. İSMAİL BEY KÜLLİYESİ (2)

İsmail Bey Külliyesiyle alakalı başka bir efsaneye göre külliyenin yapımı esnasında, halkın İsmail
Bey’e külliyeyi neden merkezden bu kadar uzak bir yere yapıyorsun diye sorduğu, İsmail Bey’in de bir
gün gelecek burası merkez olacak diye cevap verdiği rivayet edilmektedir. Günümüzde bakıldığında
gerçekten de 400 yıl sonra şehrin merkezi külliyenin bulunduğu alana doğru kaydığı görülmektedir.
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3.37. KARANLIK EVLİYA MESCİD VE TÜRBESİ

Bu türbeyle alakalı rivayete göre, sabah namazında, türbenin önündeki merdivenlerden inen sesler duyulur. Bu türbeye neden karanlık denildiğine dair 3 farklı efsane anlatılmaktadır: 1-İnsanın
doğumu ve ölümünü temsilen: Doğum, insanın karanlık bir kapıdan aydınlık bir âleme çıkışı, ölüm
ise aydınlık bir âlemden karanlık bir âleme geçişidir. 2- Rivayet göre, bu türbede yatan zat, Çobanoğlu Beylerinden biridir. Ben hem beyim hem de evliyayım demez ve bu durumun açığa çıkmasını
istemediği için yüzüne siyah bir örtü örter, o şekilde konuşur. Cuma namazına gittiğinde bile kimseye
görünmez. Şöyle ki, Kasaba Köyü Mahmut Bey Cami’nde olduğu gibi bazı camilerde bey mahfilleri
vardır. Bey namaza gelirken buraya girer ve cemaat çıktıktan sonra buradan çıkar ve kimse bu bey
mahfilini göremez. Bu durum bey namaza geldi diye beynamaz olanların da namaza gelmesini engellemek içindir. Benzer biçimde Karanlık Evliya da derslerine bey olduğu için gelinmesin diye yüzünü
göstermez. 3- Yapılış şekline bakıldığında sandukanın, yani şahsın yattığı yer ışık almaz ve karanlık
denmesinin diğer bir nedeninin bu olduğu rivayet edilir.
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3.38. KASABA KÖYÜ MAHMUT BEY CAMİ

Bu efsane konusunu Kastamonu’nun kuzeybatısında Daday yolu üzerinde bulunan Mahmutbey
Camii’nden almaktadır. Kasaba Köyü Mahmutbey Camii, içerisindeki mükemmel ahşap işçiliği ile
tanınır. Yapıldığı yıllarda kullanılan kalem işçiliği, caminin UNESCO Dünya Miras Listesi için aday
olmasına vesile olmuştur. Mahmutbey Camii, ibadete hiç kapatılmamıştır ancak yangın ihtimaline
karşı bir ısıtma ve aydınlatma sisteminin olmaması sebebiyle yalnızca Cuma namazı, imam eşliğinde
kılınmaktadır. Camii yapımında hiçbir çivinin kullanılmasının sebebinin, camii ustasına “hiç çivi
kullanma ki, paslanıp kendiyle birlikte tavanı çökertmesin” denmesi olduğu rivayet edilmektedir.
Camide örümcek ve haşereye karşı 4 köşede devekuşu yumurtası bulunur. Aynı zamanda inşası sırasında nem dengesini korusun diye caminin temeline saman balyaları konulduğu, tabanına ise deve
derisi serildiği söylenmektedir. Bu camiyle alakalı en büyük efsane, yapılan restorasyondan sonra
nem dengesinin korunamamasından dolayı ağaçlarda mantarlanma olmasına rağmen hiçbir şekilde
kurtlanmanın görülmemiş olmasıdır. Hâlbuki caminin yapımında kullanılan sarıçam ağacı çabuk
kurtlanan bir özelliğe sahiptir. Her ne kadar ağaçların korunmasının boya ile alakalı olduğu iddia
edilse de, boya olmayan bazı yerlerde de kurtlanmanın olmayışının nedeninin ağaçların kesimiyle
alakalı olduğu rivayet edilir. Aktarılana göre, bununla ilgili divan şairi Feride Hanım der ki:
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“Çaruk yapacaksan yapacaksın kömüş kafası, deriden eser bırakacaksan ağacı kesip hazırlayacaksın zemheriden.” Şöyle ki, kışın en soğuk günleri olan zemheri de dolunayda kesilen bir ağaç kendisini kurutmamak için içerisindeki öz suyunu toprağa geri gönderir. Özsuyu olmayan ağaca da kurt
işlemez. Bu nedenle, ağaç kesiminin, havanın en soğuk olduğu gün, ayazın en yüksek olduğu dönemde dolunayda yapılması gerekmektedir. Mahmut Bey Camii’yle alakalı anlatılan başka bir efsanede,
4 adet ahşap sütun üzerine bindirilmiş olan camiinin sütunlarının yakındaki bir tepeden geyiklerle
taşındığı rivayet edilmektedir. Yine rivayet odur ki bu ahşap sütunlardan bir tanesi kendiliğinden
dikilmiş ve yerini almıştır.

YER | İNEBOLU

3.39. KIRKSEKİZOĞLU ALİ OSMAN BEY

Bu efsane konusunu İnebolu’da yaşayan kendisine “Hami” diyen Ali Osman Bey’den almaktadır.
Hami, Abdurrahman Paşanın yaptırmış olduğu medresedeki eğitimi yeterli bulmayıp İstanbul’a oradan da İskenderiye’ye gider. Hami, İnebolu’dan çıkmadan on gün evvel şadırvana eğildiğinde tuhaf
giyimli bir kişi görür ve göz göze gelirler, o kişi Hamiye “merak etme tekrar karşılaşacağız” der ve
kaybolur. Hami Mısır’a gitmek için İskenderiye’de tren beklerken uyuya kalır ve elindeki not defterini bir Arap alır gider. Mısır’a geldiğinde o Arabı ve defterini görür, defterini almak ister ve tartışmaya
başlarlar. O esnada yanlarına biri gelir ve Araba tokat atıp yere düşürür, defteri alıp Hami’ye verir.
Rivayete göre defteri alan kişi şadırvanda karşılaştığı kişidir.

YER | MERKEZ

3.40. MEHMED ZÜHTÜ EFENDİ

Büyük Çelenli Efendi olarak bilinen meşhur din âlimi ve kerameti açık Mehmed Zühtü Efendi
1814 yılında Kastamonu’da yer alan Aycılar mahallesinde dünyaya gelmiştir. Bu efsane konusunu M.
Zühtü Efendi’nin bir kerametinden alır. Rivayete göre M. Zühtü Efendi her sabah olduğu gibi sabah
namazını kıldırmak için bir saat önceden camiye gider. Ancak saati bozulmuştur ve bunu fark etmediğinden camiye gitmesi gereken zamandan erken gider. Camiye vardığında kapılar açılmış kandiller
yanmış onu beklemektedir. Her sabah olduğu gibi Kur’an-ı Kerim’den bir cüz okur. Sonra sabah namazı sünneti kılınır biri kamet getirir farz kılınır. Ancak tam selam verirken müezzinin kapıyı açtığı
duyulur. O anda ışıkların kapalı ve içeride hiç kimsenin olmadığını gören bu muhterem zat, namazı
ruhanilere kıldırdığını anlar. Müezzin ise yatsı namazından sonra kapıyı yanlışlıkla hocanın üstüne
kilitlediğini sanır ve hocadan özür dilemek ister. Hoca sezdirmeden onu teselli eder ve sadece insanlara namaz kıldırmadığını anlar. O günden sonra aralıksız 40 yıl sabah namazını gusül abdestiyle
kıldırır.

YER | ARAÇ

3.41. MELİK GAZİ TÜRBESİ

Bu efsane konusunu Araç ilçesinde yer aldığı varsayılan Melik Gazi Türbesi’nden almaktadır.
Araç ilçesi Yenice yolu üzerinde bulunan türbenin Danişmentli Melik Gazi’ye ait olup olmadığı tam
bilinmemektedir. Buna karşın türbenin Danişmentliler zamanından kaldığı tahmin edilmektedir. Efsaneye göre Melik Gazi’nin çok uzun boylu olduğu ve türbeden kalktığı zaman Safranbolu’daki Dede
Sultanı selamladığı rivayet edilir.

YER | CİDE

3.42. MEZAR EFSANESİ

Rivayete göre Kemerli Mahallesindeki Hafız Şevketin evinin bahçesindeki Kasap Şevkinin evinin
bitişiğindeki mezar, yerinden nakledilmiştir; buna karşın mezar nakil sonrası geri gelmiştir.
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3.43. MUSA FAKİH (ZİHNİZADE CAMİ)

Bu efsane konusunu Kastamonu alimlerinden Candaroğulları Beyliği döneminin kadısı kerametli zat Musa Fakih’in tayy-i mekan tayy-i zaman yaşamış olduğu bir hadiseden almaktadır. Rivayete
göre Musa Fakih’in sabah namazlarında Kâbe’de, öğle namazlarında ise Kastamonu’da görüldüğü
rivayet edilmektedir.

YER | MERKEZ

3.44. MÜFESSİR’İ ALADDİN (1)

Konusunu, ilim merkezi Buhara’nın yetiştirdiği tefsir ilminde son derece başarılı olan Müfessir
Alaadin Hazretleri’nin, Kastamonu’ya dair bıraktığı alametlerden alır. Alaaddin Hazretleri’nin doğum tarihi tam olarak bilinmese de 13. yüzyılda Buhara’da doğduğu rivayet edilir. Buhara’dan hacca
giden Alaaddin Hazretleri yaşamını Medine’de sürdürme kararı alır. Kastamonulu bir zatın kızıyla
evlenir ve kutsal topraklarda hayatına mutlu bir şekilde devam eder. Bir gece rüyasında Hz. Ebubekir
(R.A.) girer ve ona, senin Ümmet’i Muhammed’e faydalı olmak için farklı diyarlarda hizmet etmen
gerekirken, sen burada Resulallah’ın diyarını çekilip nefsini emniyette tutma çabası içerisindesin,
bu olmaz der. Bunun üzerine Alaaddin Hazretleri, uyandığında eşiyle konuşur ve konuşmada eşinin
ana yurduna gidip oradaki insanlara fayda sağlamaya karar verilir. Kastamonu’da tefsir dersi vermeye başlayan Alaaddin Hazretleri, yaşamı boyunca çok sayıda öğrenci yetiştirir. Hakkın rahmetine
kavuşmadan önce bir öğrencisinin Kur’an dersleri yarım kalmıştır. Bir gün onun rüyasına girerek
ona “kabrime gel” der ve dersini her gün mezarlığa gelen bu öğrenciyle burada tamamlandığı rivayet
olunur.

YER | MERKEZ

3.45. MÜFESSİR’İ ALADDİN (2)

Müfessir’i Aladdin’le alakalı anlatılan başka bir efsaneye göre, Aladdin Efendi, Taşkent veya hicaz bölgesinden hac vazifesini yerine getirmek için gittiği Mekke’de parasız kalır. Buna karşın icazetini gösterdiğinde veya bir vaiz olduğunu söylediğinde orada kendisine vaaz verdirilir ve Müfessir’i
Aladdin de geçimini bu şekilde sağlamaya başlar. Bir gün, Kastamonu’dan gelen bir kişi Müfessir’i
Aladdin’in vaazını dinlerken Müfessir’i Aladdin’in ağzından kaçırdığı Türkçe kelimeleri işitir. Vaaz
bittikten sonra bu kişi Müfessir’i Aladdin hazretlerine şöyle der: “Hocam bizim beyimiz âlim, ulemayı
çok sever, gelin ben sizi memleketime götüreyim.” Bunun üzerine Müfessir’i Aladdin Kastamonu’ya
gelir. Hatta Müfessir’i Aladdin’in bu kişinin kızıyla evlendiği söylenmektedir. Müfessir’i Aladdin Kastamonu’ya gelince, ehlisünnet ve cemaat olması sebebiyle kendisinden hem bir tefsir yazması hem
de öğrenci yetiştirmesi istenir. Bu vesile ile medreselerde bulunan en zeki 10-15 öğrenci kendisine
gönderilir. Ama Kuran-ı Kerim’in 27.cüzünün tefsirine gelindiğinde Müfessir’i Aladdin vefat eder.
Rivayet odur ki, Müfessir’i Aladdin öğrencilerine “mezarıma gelin orada kalan son 3 cüzün tefsirine
devam edelim”, der ve son 3 cüz bu şekilde tamamlanır. “Cevahür’ul eşraf” ya da “cezahüru’l estaf”
isminde olan bu eser şu an Konya Mevlâna Müzesinde bulunmaktadır.

YER | MERKEZ

3.46. MÜFESSİR’İ ALADDİN IŞIKLI TÜRBE (1)

Bu efsane konusunu Kastamonu ilinde yer alan Müfessir Aladdin Türbesi’nden almaktadır. Efsaneye göre “Türbeyi yıkıp başka bir yere daha iyisini yaparız’ diyerek, bu türbenin yakınındaki gecekondulara yol açmak için bir buldozer getirtilir. Ancak, buldozerin türbeye her yaklaşışında motor
durur. Araç bir türlü çalıştırılamaz. Ardından insan gücü kazmalarla işe getirilir. Kazmalar toprağa
saplanıp kalır, bir türlü çıkarılamaz. Zorlayınca da sapları kırılır ve türbenin civarında geceleri garip
ışıklar görülünce de, işçilerin korktuğu, işi bırakıp kaçtığı rivayet edilir. Işıklı Türbe olarak da bilinen
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Müfessir’i Aladdin Türbesi ile ilgili başka bir efsane de Dr. Gültekin Caymaz tarafından anlatılır.
Rivayete göre Dr. Caymaz, bir gezisi esnasında öyküsü dikkatini çektiği için ziyaret ettiği türbenin
fotoğraflarını çeker. Fotoğraflar arasında ayaklı sehpa yardımı ile çektiği türbe önünde kendisinin
olduğu fotoğraflar da vardır. Ankara’da filmler banyo edildiğinde hayretle görür ki, kendini çektiği
fotoğraflarda çevresinde yaygın bir ışık alanı oluşmuştur. Olayı açıklığa kavuşturmak için tekrar Kastamonu’ya gelir. Farklı açılardan, kendisinin ve başka kişilerin fotoğraflarını çeker. Çektiği fotoğraflarda ışık alanları vardır. Fotoğrafı çekilenlerde bu ışıkları gördüklerini söylerler. Fakat oradan uzağa
gidildikçe ışıklar görünmez.

YER | MERKEZ

3.47. MÜFESSİR’İ ALADDİN IŞIKLI TÜRBE (2)

Işıklı türbe ile ilgili bir diğer efsanenin ise 1940’lı yıllarda yaşandığı rivayet edilir. Türbenin olduğu güzergâhta yol yapımına başlanmış ancak bir sürü aksilik yaşanmıştır. Halk burada bir ermiş
olduğunu ve yol yapım çalışmasının durdurulmasını talep etmiş ama sözlerini dinletememişlerdir.
Makinaların işlev görmediği alana insan gücü, kazma ve kürekle girmeyi denemişler. Efsaneye göre
bir işçinin kazmayı toprağa vurmasıyla güneş gibi parlayan ışığın gökyüzüne yükseldiği ve o işçinin
felç olduğu rivayet edilir. Bu olaydan sonra yol yapım çalışması durdurulmuş ve proje türbenin üst
tarafından geçen bir güzergâh ile tamamlanmıştır.

3.48. MÜFESSİR’İ ALADDİN EFENDİ IŞIKLI TÜRBE EFSANESİ (3)

YER | MERKEZ

Bu türbeyle anlatılan efsanelerden bir diğerinde: Türbeye bir gün iyi niyetli olmayan kişiler gelir.
Bu kişilerin türbeden şehre baktıklarında şehrin orda olmadığını gördükleri, şehirden türbeye baktıklarında ise türbenin yerinde bir mum ışığı gördükleri rivayet edilir.

YER | MERKEZ

3.49. NASRULLAH CAMİ

Bu efsane konusunu Kastamonu ili merkez ilçesinde bulunan Nasrullah Camii’nden almaktadır.
Rivayete göre Nasrullah Efendi kerpiçten bir camii yaptırmak ister fakat oğlu kabul etmez “Kastamonu’ya böyle camii mi yapılır yapacaksan görkemli bir camii yap” der ve bütün kerpiç tuğlaları ezer. Bu
olaydan sonra Nasrullah Kadı’nın aklı başına gelir ve oğluna hak vererek yaptırdığı taştan görkemli
caminin Anadolu da kıble tarafına doğru büyütülen en eski camilerden biri olduğu rivayet edilir.

YER | MERKEZ

3.50. PAMUK KADI

Bu efsane konusunu 15.yüzyıl ortalarında dünyaya gelen Kastamonu’nun yetiştirdiği sayısız
âlimlerden birisi olan Abdullatif Efendi’den almaktadır. Abdullatif Efendi öğreniminin ilk yıllarını
Kastamonu’da tamamladıktan sonra, medrese eğitimi için İstanbul’a gitmiştir. Kısa sürede öylesine
uzun mesafe kat etmiştir ki eğitime aynı zamanda başladığı arkadaşları ders görmeye devam ederken o ders vermeye başlamıştır. Müderris olarak atandığı devlet görevine çok zaman geçmeden kadı
olarak devam etmiştir. Talebelerine olan ilgi, alaka ve sevgisi ona süreç içerisinde “Pamuk Kadı”
denmesini sağlamıştır. Rivayet odur ki Pamuk Kadı sonradan tanıştığı ve kendi gibi bir din âlimi olan
İbrahim Gülşeni Hazretlerinin kendisine göstermiş olduğu kerametin bir sonucu olarak ne zaman
öleceğini bilir. Vefatına kadar geçen süre içinde tanıdıklarından helallik isteyen Pamuk Kadı keramet
gösterildiği tarih 1532 yılının Ramazan-ı Şerif ayında Kadir Gecesinde hakkın rahmetine kavuşur.
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YER | SEYDİLER

3.51. SEYİT ZÜLFİKAR HAZRETLERİ

Bu efsane Seydiler ilçesinde türbesi bulunun Seyit Zülfikar Hazretleri’ne aittir. Seyit Zülfikar
Hazretleri peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin’in soyundan gelmektedir. Kendisi İpek Yolu’nda ticaretle uğraşan yolcuların güvenle konaklamaları, yıkanmaları, ibadet edebilmeleri için han, hamam
ve cami inşa ettiren bir hayırseverdir. Ninesinin handa konaklayan insanlara kendi elleriyle yemek
hazırladığı rivayet edilir.

YER | MERKEZ

3.52. ŞEYH AHMED

Bu efsane konusunu Kastamonu’da yetişen din âlimi Şeyh Ahmed’in göstermiş olduğu bir kerametten alır. Şeyh Ahmed, 1071 Malazgirt zaferinden sonra Anadolu’nun İslamlaştırılması için halkı
eğiten liderlerden birisidir. Onunla ilgili anlatıla gelen efsanede şöyle rivayet edilir: Şeyh Ahmed,
sahip olduğu geniş topraklardan hasat yaparken 12 öküzü birden koşar. Yağmur yağmaya başlarken
“dolayı, dolayı Allah’ım” der ve ne zaman böyle dese yağmur önce Gölköy’de yer alan göl çevresine
sonra göle yağar.

YER | MERKEZ

3.53. ŞEYH AHMED TÜRBESİ

Şeyh Ahmed Türbesi Kastamonu merkeze bağlı Gölköy’de bulunmaktadır. Sonradan betonarme
olarak yenilenen ve 6 metre kareden oluşan bu türbenin çatısı ahşap üzeri kiremittir. Türbenin içerisinde birinin Şeyh Ahmed’e ait olduğu bilinen diğer 6 sına dair herhangi bir bilgi bulunmayan toplamda 7 sanduka bulunmaktadır. Bu efsane konusunu Kastamonu’da yetişen bir din âlimi olan Şeyh
Ahmed’in türbeye defnedilme hadisesinden almaktadır. Rivayete göre: Rumlarla savaşılırken Şeyh
Hazretleri’nin başı bir Rum tarafından vurulur ve bu zatın başı adeta beni türbeye gömün dercesine
yaklaşık bir kilometre yuvarlanır, türbenin yanında durur. Türbeye dair anlatılan başka bir efsaneye
göre: Türbede misafire ikram ve hediye edilmek amacıyla Tekkeş adı verilen bir çorba pişirilir ve
çorbanın dağıtılacağı günlerin erken saatlerinde geyikler türbeyi ziyaret eder.

YER | CİDE

3.54. ŞEYH EFENDİ KARŞILAŞMA EFSANESİ

Bu efsane konusunu Cide ilçesinde yaşayan Şeyh Hüseyin Efendi’nin göstermiş olduğu bir kerametten alır. Efsaneye göre Cide ahalisinden iki zatı muhterem çarşıya gitmek üzere yola koyulurlar.
Yolda karşıdan gelen ve 20 yıl Cide’nin müftülüğünü yapmış olan Şeyh Hüseyin Efendiyi görürler ve
aralarında ivedilikle ona yemeğe gidiyor olduklarını söylemeye karar verirler; ancak Şeyh efendinin
onlara yaklaştığında niyetiniz neyse hadi oraya gidelim, değiştirmenize gerek yok diyerek onları hayrete düşüren bir olayın geçtiği rivayet edilmektedir.

YER | MERKEZ

3.55. ŞABAN EFENDİ TÜRBESİ	

Bu efsane konusunu Araç yolu Geymene-Ortaköy’de yer alan Şaban Efendi Türbesinden almaktadır. Önünde ve kenarında taş olan bu türbeyle alakalı rivayete göre, taş kaldırıldığında ameli iyi
olan kimseler su görür ve suyun içilmesi tavsiye edilir.

YER | MERKEZ

3.56. ŞEYH HAFIZ MUSTAFA EFENDİ (1)

Şeyh Şaban-ı Veli Hazretlerinin 13. postnişi olan Şeyh Hafız Mustafa Efendi, tahsilini medresede
tamamlamayarak hafız olmuştur. İcazet almak üzere Hafız Mehmet Efendi’nin yanına giden Mustafa, orada şeyh payesini alma şerefine nail olur. Rivayete göre Mustafa Efendi olacakları önceden göK A S T A M O N U
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ren ve ona göre davranan bir keramet sahibidir. Bu efsane konusunu Şeyh Hafız Mustafa Efendi’nin
göstermiş olduğu bir kerametten alır. Efsaneye göre devrin tanınmış ilim adamlarından Şeyh Yusuf
Bahri Hazretleri, kafasında oluşmuş sorulara cevap bulmak için Mustafa Efendi’ye gitmek üzere yola
koyulur. Dergâha vardığında Mustafa Efendi’nin kâğıda bir şeyler yazdığını görür. Sonradan anlar ki
yazılan yazılar Yusuf Bahri Hazretlerinin kafasındaki soruların cevaplarıdır. Bunu gören Yusuf Bahri
Hazretleri, Şeyh Hafız Mustafa Efendi’nin kerametinin büyüklüğünü anlar, şeyhin elini öperek onun
dervişi olur.

YER | MERKEZ

3.57. ŞEYH HAFIZ MUSTAFA EFENDİ (2)

Şeyh Hafız Mustafa Efendi’yle alakalı olarak anlatılan diğer bir efsaneye göre 33 yıl şeyhlik yapan
Mustafa Efendi, 1800 yılında hakkın rahmetine kavuşur ve Şeyh Şaban-ı Veli türbesine defnolunur.
Rivayete göre şeyhin cenazesinin yıkanma işi, arkasından her fırsatta konuşan ağa imareti müderrisi
Arap Hocaya verilir. Çadırda cenaze yıkanırken herkesin çıktığı, sadece Arap hocanın kaldığı bir ara
Şeyhin naaşı Arap hocayı bileğinden sert bir şekilde tutar. Bileğini naaşın elinden zor kurtaran hoca
korkuyla çadırdan çıkıp şeyhin oğluna “Babanız ölmemiş, girip bakın” demesi üzerine çadıra giren
oğul babasının ölü olduğunu görür. Bunun üzerine babasının kerametlerini bilen oğul, hocaya “Babam vefat etmiş ama az önce yaşadıklarınız babam hayatta iken onunla ilgili söylediğiniz kötü sözler
için babamın size verdiği bir işarettir” der.

3.58. ŞEYH HASAN EFSANESİ
Bu efsane konusunu Kastamonu ili Daday ilçesinden yaşayan din âlimlerinden Şeyh Hasan’dan
almaktadır. Efsaneye göre: günlerden bir gün Hızır (a.s.), Şeyh Hasan adı ile ekmek istemek üzere bir
konağa gider. Buna karşın konak sahibi uyduğundan Hızır (a.s.) geri döner. Konak sahibi uyanıp durumu öğrendiğinde Şeyh Hasan’ı bulmak üzere yola koyulur ve neden geldiğini sorar. Rivayete göre
durumu olağan bir şekilde karşılayan Şeyh Hasan konak sahibine fakirlere zekât vermesi gerektiğini
hatırlatmak için geldiğini söyler.

3.59. ŞEYH HAYRETTİN EFENDİ
Şeyh Hayreddin Efendi, Kastamonu’da doğmuştur. Hayrettin Efendi tahsilini tamamladıktan
sonra ticaret hayatına atılır ve bakırcılıkla iştigal eder. İlim irfan sahibi kimselerle hiçbir surette irtibatı koparmayan Hayrettin, bir gün Şeyh Şaban-ı Veli hazretleriyle tevafuk eder. Bunun bir sonucu
olarak her şeyi oğluna bırakır ve dünya işlerinden elini eteğini çeker. Yıllarca Hz. Pir’in hizmetinde
çalışan Hayreddin göstermiş olduğu yüksek kabiliyet ve istidada binaen Hz. Pir’den şeyh payesini
alma şerefine nail olur. Konusunu Şeyh Hayreddin Efendi’nin göstermiş olduğu kerametten alan bir
efsaneye göre Hz. Pir’den şeyhlik payesini aldıktan sonra irşat göreviyle Amasya’ya gitmek üzere yola
koyulan Şeyh Hayrettin, gitmeden önce esnaf oğluna içi para dolu bir kese bırakır. Bırakırken bu kesenin bereketli olduğunu ve içindeki paranın asla tükenmeyeceğini söyler. Ancak bunun için tek şartın kese içindeki paranın sayılmaması ya da kesenin bereketinden hiç kimsenin haberdar olmaması
gerektiğini söyler. Şeyhin oğlu keseden her gün para harcıyor olmasına rağmen paranın bitmediğini
görür ve bir gün dayanamayıp bu kerameti babasının yakın arkadaşlarından biriyle paylaşır. Rivayet
odur ki o günden sonra kese bereketini kaybeder.
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3.60. ŞEYH MUHİDDİN EFENDİ

Şeyh Muhiddin Efendi, Kastamonu iline de de sınırı olan Eflanili ilçesine bağlı Demirli köyünde dünyaya gelmiştir. Tahsilini medresede tamamlayan Muhiddin, Şeyh Şaban-ı Veli Hazretlerinin
icazet verdiği şeyhlerden Mahmut Efendi’nin hizmetine girerek vefatına kadar Bolu’da yaşar. Sonrasında Kastamonu’ya dönüp Şeyh Şaban-ı Veli Hazretlerinin himmetini ister, hizmetine girer ve
kısa sürede Hz. Pir’in teveccühünü kazanıp şeyh payesini alır. Konusunu Şeyh Muhiddin Efendi’nin
göstermiş olduğu bir kerametten alan bu efsaneye göre Bolu’da Muhiddin Efendinin dostluğunu
kazanmış zatlardan Mustafa Dede, ahirete intikal ederken vasiyetini açıklar. Mustafa Dede vasiyetinde, “cenazemi Şeyhim Muhiddin Efendiden başka kimse yıkamasın ve namazımı da o kıldırsın,
cenazem bağ kapısından geçmez o yüzden bağın duvarını yıkıp öyle çıkın” der. Mustafa Dede birkaç
günün akabinde hakkın rahmetine kavuşur. Ev ahalisi Mustafa Dedenin cenazesine gelen ulema ve
takımına dedenin vasiyetini açıklar; ancak ulema cenazenin bekletilmesinin doğru olmadığını Kastamonu’da yaşayan Şeyh Muhiddin Efendi şimdi bile bilgilendirilse vasiyetin ifa edilmesinin çok da
olanaklı olmadığı müzakere edilir. O sırada yanında birkaç derviş ile bağ kapısını yıktırıp içeri giren
Şeyh Muhiddin Efendi’nin göstermiş olduğu bu kerametten herkesi hayretler içerisinde bırakır.

YER | MERKEZ

3.61. ŞEYH MUSTAFA ÇELEBİ

Bu efsane konusunu Şeyh Şaban-ı Veli Hazretlerinin 7. postnişi olan Şeyh Mustafa Çelebi’nin
göstermiş olduğu kerametten alır. Zahiri ve manevi tahsilini babası İsmail Kutsi Efendi’den alan
Şeyh Mustafa Çelebi, 16 sene boyunca halkı irşat ve tenvirle meşgul olur. Rivayete göre, Şeyh, ruhi
hasta olup da tedavi edilemeyenleri irşat nazarı ve dua etmek suretiyle tedavi eder. Bu yüzden postnişlik yaptığı dönemde tekkenin doktor muayenehanesi gibi işlediği söylenir.

YER | MERKEZ

3.62. ŞEYH OSMAN EFENDİ

Şeyh Osman Efendi, Kastamonu ili merkez ilçeye bağlı Dereköy’de doğmuştur. Osman, hayatında kötü iz bırakmış bir takım dünya işlerinden sonra Şeyh Şaban-i Veli Hazretleri İle karşılaşır ve
ondan himmet talebinde bulunur. Uzun yıllar Hz. Pir’in hizmetinde bulunan Osman Efendi, ahlakı
ve fazileti ile kâmil bir insan olunca Hz. Pir tarafından kendisine şeyhlik verilir. Konusunu Şeyh
Osman’ın göstermiş olduğu bir kerametten alan bu efsaneye göre Şeyh ne zaman öleceğini bilir. Ölümüne kırk gün kala çevresindekilere bunu duyuran Şeyh defnedileceği yerin de Şeyh Şaban-ı Veli
türbesinin kuzey tarafı olacağını söyler. Rivayete göre kırk gün sonra dediği gibi hakkın rahmetine
kavuşur ve ölmeden önce belirttiği yere gömülür.

YER | MERKEZ

3.63. ŞEYH ŞABAN-I VELİ KÜLLİYESİ (1)

Bu efsane konusunu Kastamonu’da yer alan Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi’nden almaktadır. Rivayete göre eski dönemlerde özellikle Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi civarında insandan
çok cinlerin görüldüğüne, cinlerin evlere geldiklerine ve hatta insanlarla iç içe yaşadıklarına inanılır.
1967 yılında başına geldiğini söyleyen bir olayın kahramanının anlattığına göre, kendisi o yıllarda köyünden Hz. Pir’e Kuran/hafızlık eğitimi almaya gelir. Türbenin yanında bir evde yatar. Bir gece kendisine “kalk gidiyoruz” diyen bir ses duyar. “Nereye gidiyoruz” diye sorsa da iki kişi koluna girer, onu
kapıdan çıkartır ve gezdirirler. Daha sonra kalenin orada bir ev görür ve evi tanıdığını söylediğinde
yanındakiler kaybolur. Bir bakar ki üzerinde çamaşırlarından başka bir şey yoktur. Türbeye geri gelir
ancak kapı kilitlidir ve kapıyı açamazlar. Kilitli kapıdan nasıl dışarıya çıktığına anlam veremez.
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3.64. ŞEYH ŞABAN-I VELİ KÜLLİYESİ (2)

Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesiyle alakalı olarak anlatılan başka bir efsanede, Kastamonu’da yaşayan
bir vatandaşın anlattığına göre, bir gün İstanbul’dan bir misafir gelir. Misafir rüyasında iki kez ev
sahibini gördüğünü, ilkinde bunu ciddiye almadığını söyler. Ancak ikinci rüyada ev sahibi bu kişiye
“Git, Hz. Pir türbedarından dua iste, tüm sıkıntıların gider” der. Bunun üzerine bu kişi Kastamonu’ya
gelir. Hz. Pir’de şöyle dua ederek: “Yarabbi! Kulun Ebubekir’den bir kulun dua istediğinde Hz. Ebubekir (r.a.) -Yarabbi günahkâr bir kulun günahkâr bir kulundan yardım istiyor, Yarabbi bizim acziyetimizi gider- derdi. Ben de aynı şekilde sana yalvarıyorum aciz bir kulun aciz bir kulundan yardım
istiyor sen bizim acziyetimizi gider.” der. Sonradan öğrenildiğine göre gelen kişi sıkıntıların kurtulur.

YER | MERKEZ

3.65. ŞEYH ŞABAN-I VELİ KÜLLİYESİ (3)

Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesiyle alakalı olarak anlatılan başka bir efsaneye göre, bir kimse yedi
defa sabah namazında, yedi defa da külliye içerisindeki camiye girmeden selam verirse, yedinci veya
sekizinci sabah “Aleykümselam!” diye kendisine cevap verildiği rivayet olunur.

YER | MERKEZ

3.66. ŞEYH ŞABAN-I VELİ TÜRBESİ (4)

Şeyh Şaban-ı Veli Türbesiyle alakalı anlatılan başka bir efsaneye göre, halk bu türbeye ve yakınındaki camilere en ufak bir yardımda bulunabilmek için birbirleriyle yarış halindedir. Tekke ve camiinde hizmet eden ve buralara yardımda bulunanlara Şeyh Şaban-ı Veli, Hızır Aleyhisselam’ı gönderir.
Hızır Aleyhisselam insanların yardımına genelde en sıkışık zamanlarında koşar ve onların dileklerini
yerine getirir. Bu nedenle Şeyh Şaban-ı Veli’nin merhametini kazanmaya çalışmak için kadın erkek
demeden bu türbenin başında durup dua eder. Başka bir rivayete göre Şeyh Şaban-ı Veli’nin bulunduğu şehrin koruyucusu manevi muhafızı olduğuna inanılır. Çünkü I. Dünya Savaşı’nda Anadolu’nun birçok şehrinin işgal edilmesine karşın Kastamonu’ya düşman girememiştir.

YER | AĞLI

3.67. TOS TÜRBE TEPESİ

Bu efsane konusunu Ağlı ilçesinde bulunan Tos Türbe Tepesi’nden almıştır. Ağlı ilçesinde yer
alan bir rivayete göre Kırım savaşı sırasında Osmanlı’ya Fas ve Tunus’tan askerler katılır. Savaş sonrasında askerler bu bölgeye yerleştirilir. Burada açık bir mezar bulunmaktadır. Bu mezarın Mehmet
Tunusi Efendi’ye ait olduğu bilinir. Bu yüzden buraya Tos Türbe Tepesi denmiştir.

YER | AZDAVAY

3.68. YALNIZ YAŞAYAN ADAM EFSANESİ

Bu efsane Azdavay ilçesindeki İsimsiz Türbe’den almaktadır. Efsaneye göre Azdavay’daki isimsiz
türbede, ölünceye kadar dağlarda tek başına dolaşmış ve böylece Allah’a daha yakın olduğu düşünülen bir zatın yattığı rivayet edilir. Halk, yalnız yaşayan bu adamı öldükten sonra gömüp öldüğü yere
türbesini yapmıştır. Sonradan Azdavay halkının türbede bazı geceler ışık gördüğü ve birtakım sesler
işittikleri rivayet edilir.

YER | MERKEZ

3.69. YILANLI DARÜŞŞİFASI

Bu efsane konusunu Kastamonu ili merkez ilçesinde bulunan Yılanlı Külliyesi’nden almaktadır.
Külliye, kapısındaki “Her şeye şifa arayın ancak ölüm müstesnadır.” yazısı ile bilinir. Anadolu’nun ilk
şifahanesi ve ilaç yapım yeridir. Efsaneye göre, Muzafettin Yavlak Aslan ordusunda çok fazla yaralı
olduğu için savaştan sonra bir şifahane arar. Bunun üzerine Pervaneoğulları tarafından savaştan
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sonra bir şifacı, bir mimar göndermek suretiyle Kastamonu’ya bir şifahane yapılmak istenir. Kastamonu’ya gelen şifacıya bir bataklık verilir. Bu zat orada ne kadar yılan böcek varsa toplayıp, dereye
bırakır. Bunu gören halk bu kişinin özel biri olduğunu anlar ve kendisine başka bir yer vermek ister.
Ancak, “’Yok bana burayı gösterdiniz ben burayı şifahane yapacağım diyen şifacı, etrafta ne kadar
şifalı ot, su varsa onları bulur ve birçok hastalığa şifa olur. Yılanlı Külliyesi ile alakalı diğer bir rivayete göre, eskiden burası, Kastamonu’nun içinde akmakta olan çayın kenarında metruk bir yerdir.
Şeyh Abdülkadir Geylani’nin torunlarından (bazı kaynaklarda oğlu olarak geçer) Abdülfettah-ı Veli
buraya gelir. Kastamonu halkı bundan haz etmez ve bu metruk kendisine verilir. Kendisi yılanların
çok olduğu bu yerde barınır. Yılanları toplar, bir bohça ile bugün İmam Hatip Lisesi’nin bulunduğu
Kaybılar (kayıplar) Deresi diye maruf yere götürür ve ‘kaybolun’ der ve yılanlar kaybolur. O dereye bu
olaydan sonra Kayıplar Deresi denilirken şeyhin bulunduğu ve üzerinde yaptırdığı cami, Darüşşifa ile
türbeye de Yılanlı Camii denilmiştir.
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4
VAROLUŞ VE TAŞ KESİLME
İLE İLGİLİ EFSANELER
Efsanelerin ortaya çıkmasında istifade edilen bir diğer konu da şüphesiz varoluşlardır. Efsaneler;
kahramanlar, hayvanlar, bitkiler ya da evrenin varoluşu ile alakalı olarak birçok kaynaktan yararlanarak onları kendisine konu etmiştir. Bahsi geçen bu efsaneler Kastamonu’da da anlatılmakta ve
aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

YER | İNEBOLU

4.1. ALANTEPE (Gölmet Köyü)

Bu efsane konusunu İnebolu ilçesindeki Gölmet Köyü’nden almaktadır. Efsaneye göre köye bir
gün dilenci gelir ve kimse ona yardım etmez. Bu duruma çok sinirlenen dilenci “Köy yok olsun, göl
olsun“der. Sonrasında köyün göl olduğu ve adını bu olaydan aldığı rivayet edilir

YER | MERKEZ

4.2. ATABEY GAZİ CAMİ VE TÜRBESİ

Bu efsane konusunu Atabey Gazi Camii’nden almaktadır. Atabey Camii Merkez ilçesinde yer almaktadır. Üzerindeki yılan figürüyle alakalı bir rivayete göre, gerçek ismi Hüsameddin Çoban olduğu
söylenen Atabey Gazi, Kastamonu’yu Bizanslılardan alıp şehirdeki en büyük kiliseyi camiye çevirir ve
ilk cuma namazında hutbeyi okuduktan sonra minberden inerken büyük bir yılanın karşısına dikilip
kendisini sokmak üzere olduğunu fark eder. Kılıcını uzatıp, ‘taş ol ya mübarek’ der ve yılan o anda
kaskatı kesilip taş olur. Günümüzde müezzinliğin üstünde sembolik olarak yer alan yılan figürüne bu
efsaneden esinlenerek yer verildiği rivayet edilir.

YER | CİDE

4.3. KAVLAN AĞACI EFSANESİ

Bu efsane konusunu Cide ilçesinde yer alan Kavlan Ağacı’nın çevresinde geçmektedir. Efsaneye
göre Kavlan Ağacı’nın önünde toplanan üç eren zattan ismi hatırlanan ikisinden biri Cide müftüsü
Şeyh Hüseyin Efendi bir diğeri Ormanoğlu İmam Molla Mehmet’tir. Bu zatlar önlerine bir örtü yayar
ve bir yarış içerisine girer. Yarışmanın amacı en çok çeşit yiyeceği kimin toplayıp örtüye bırakacağı
üzerinedir. En çok çeşidi Şeyh efendinin gaipten getirdiği rivayet edilir.

YER | İHSANGAZİ

4.4. KAYBOLAN DAMAT EFSANESİ

Efsanede ailesinden izin almadan evlenen birinin başına gelen mucizevi olay anlatılmaktadır.
Rivayete göre askerden gelen bir genç, anne ve babasının müsaadesini almadan bir kızla evlenir ve
bu genç ailesiyle artık bir ömür görüşmeyecektir. Kendi oğlu evlenme çağına geldiği ve düğünün yapıldığı bir gün damat ortalardan kaybolur ve kendisine 3 gün boyunca ulaşılamaz. Damadın babası,
bir zamanlar baba ve annesinin müsaadesi olmadan evlendiğini hatırlar ve onların mezarlarında bulur kendini. Anne ve babasının mezarının yanında bilinmeyen bir mezar olduğunu fark eder. Her ne
kadar araştırsa da bu mezarın kime ait olduğunu öğrenemez. Sonrasında mezarın açılmasına karar
verilir. Görülür ki üzerinde düğün kıyafetleriyle damat taş kesilmiş yatmaktadır.
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4.5. SİHİRLİ KÜPLER

Bu efsane Abana ilçesinde geçmektedir. Efsaneye göre eskiden Abana’nın bir köyünde Rumlar
ikamet etmiştir. Rumlar sahibi olduğu hazineleri küpler içerisinde yer altına gizlemiştir. Ancak küpler sihirlidir. Küplerin sihirli olduğunu bilmeyen o dönemin yerli insanları her ne kadar bu zenginlikleri sahip olmak istese de küpleri kırdıklarında küplerin toprak parçacıklarına dönüştüğünü görmüş
ve başka bir değerli eşya ile karşılaşmamışlardır.

YER | CİDE

4.6. YILAN EFSANESİ

Bu efsane Cide ilçesinde geçmektedir. Cide’de yaşayan Ormanoğlu İmam Molla Mehmet herhangi bir yılanı gördüğünde komut vererek istediğini yaptırabilen, yılanlara şerbetli bir erendir. Bir
gün köy ahalisi merkeze inmek için bir tepeden geçerken ahali iki tane devasa büyüklükte yılanın
kendilerine doğru geldiğini görür ve korkarak kaçmaya yeltenir, bunun üzerine Ormanoğlu “Durun
onlardan korkmanıza gerek yok” diyerek yılanları, ellerini onlara komut veren bir biçimde uzatarak
durdurur. Yılanlar olduğu yerde, adeta taş kesilir ve ahalinin tepeden inmesi sağlanmış olur.
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5
İLÇE ADLARI VE İLÇELERDEKİ
YER ADLARI İLE İLGİLİ EFSANELER
İl ve ilçelerin isimlerinin orijinalinde ne olduğu, varsa isim öyküleri aşağıda anlatılmıştır.

5.1. ABANA (Apana)
Bu efsanede Abana ilçesinin adını nasıl aldığı anlatılır. Efsaneye göre Kastamonu ilinin bir ilçesi olan Abana’nın içerisinde bulunduğu ilk yerleşim alanı Hacıveli’di (Aeginetes). Abana büyümeye
başlayıp Hacıveli’den bir ilçe olarak ayrıldıktan sonra haritada yerini “Apana” olarak alır. Rivayete
göre bu bölgenin adı Türk toprakları arasına katılınca “Apana” dan “Abana” ya dönüşür.

5.2. BAĞLIK
Bu efsane konusunu Bağlık mahallesinden alır. Bağlık Abana’ya ait bir yerleşim yeridir. Rivayete
göre burası, bünyesinde çok sayıda üzüm bağı barındırmasından dolayı Bağlık adını almıştır.

5.3. AĞLI (Ağlu)
Ağlı, “ağılı” kelimesinden türemiştir. Ağılı zehirli anlamına gelir. Efsaneye göre Türkler 1071 Malazgirt Savaş’ından sonra Anadolu’ya girer ve Kastamonu çevresine de yerleşir. O sıralar Türklerin
Kastamonu’da hüküm süren Bizanslılarla özellikle Ağlı tarafında mücadeleleri devam etmektedir.
Bizanslılar Türkleri yok edebilmek için Ağlı’da bulunan su kaynağını zehirler. Bu nedenle bu bölgeye
Ağılı ismi verildiği ve zamanla bu ismin Ağlı’ya dönüştüğü rivayet edilir.

5.4. TARİHİ KIZAK YARIŞLARI KIZAK ADLARI
Bu efsane konusunu Ağlı ilçesinde meşhur olan Kızak Yarışlarından alır. Tarihi Kızak Yarışları yaklaşık beş yüz yıldır Ağlı’da varlığını hissettiren bir gelenek olarak yerini almıştır. Bu yarışlar
zaman zaman Ağlı ilçesi ile Küre ilçesi yarışmacıları arasında bir rekabete dönüşür. Yarışı, kızağını
başlangıç noktasından en uzak yere ulaştıran kazanır. Yarışmacıların kızak yarışlarında kullandığı bu
kızakların 60-70 senelere ulaşan varlıkları, onlara bir mazi kazandırmıştır. Rivayete göre her birinin
ayrı hikâyesi olan kızaklardan Fermansız, binicisine zorluk çıkarmakla ve üzerinden atmakla meşhurdur. Yanımalaklı ise birinci geldiğinde binincisi manda ödülünü ister; ancak kazanan yarışmacı
bununla yetinmeyip mandanın yanında yavrusunu da talep eder ve alır. Böylelikle kızağın adı, Yanımalaklı olarak kalır. Kızaklardan bir diğeri de Bora’dır. Kızağı yapan usta Niyazi’ye göre, Bora’nın
elinden kurtulan yarış olmaz. Niyazi Usta, Bora için “Nasıl ki bora geldiğinde hava karışır, soğuk
gelir. İşte bu Bora da yarışlarda ortalığı öyle karıştırır!” der.

5.5. ARAÇ (Timanidis)
Bu efsanede Araç ilçesinin adını nasıl aldığı anlatılır. Efsaneye göre Araç’ın adı tarihi kaynaklarda ilk defa MÖ 1132 yılında “Timanidis” olarak geçmektedir. Kaynaklara göre bu adla 3000 yıllık bir
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geçmişe sahip olan Araç, 1866 yılında belediye örgütünü kurmuş, 1868 yılında da bucaktan ilçeye
dönüşerek en eski belediye ve ilçe olarak günümüzde yerini almıştır. Rivayete göre, Araç adını Karadeniz ile iç bölgeler arasında ticari, beşerî ilişkilerin kurulduğu kervanların işlediği önemli bir durak
ve uğrak yeri olmasından almıştır.

5.6. ARAÇ’LI ŞEKERCİ OLARAK BİLİNEN HACI BEKİR’E AİT TÜRK LOKUMU
Bu efsane konusunu Kastamonu’nun Araç ilçesinden İstanbul’a gelerek açtığı küçük bir şekerci
dükkânında dünyanın hiçbir yerinde eşi ve benzerine rastlanmayan lokum, akide gibi şekerlemeler
imal eden Şekerci Hacı Bekir Efendi’den almaktadır. İstanbul’un Bahçekapı semtinde 1777 yılında
açtığı küçük bir şekerci dükkânı ile işe başlayan Bekir Efendi, 1817-1820 yılları arasında yerine getirdiği hac görevinden sonra Hacı Bekir olarak anılmaya başlar. Şekerci Hacı Bekir Efendi’nin, kendine
has usulleriyle imal ettiği şekerlemeler kısa sürede birçok kişinin beğenisini kazanır. Herkes tarafından konuşulmaya başlayan bu şekerlemelerin ünü Osmanlı sarayına ulaşınca Bekir Efendi, dönemin
Padişahı II. Mahmut tarafından sarayın şekercibaşılığına getirilir. Hacı Bekir farklı tatlar aramaya ve
yeni yapım usulleri bulmaya meraklı bir ustadır. Bir gün, Kirehhoiff adlı Alman bilim adamı tarafından 1811 yılında bulunan nişastayı, un yerine kullanarak nişasta ve şeker karışımından, lokum yapar.
Ülke dışındaki imalatçılar her ne kadar uğraşsa da Bekir Efendi’nin yapmış olduğu bu lokumun kıvamını tutturamaz. Böylelikle Türklere mal olan bir ürün haline gelen Türk lokumu bugün dört asır
ve beş farklı kıtanın damaklarında dolaşan bir maziye sahiptir. Türk Lokumuyla alakalı bir efsaneye
göre: Şekerci Hacı Bekir Efendi’nin İngiliz müşterilerinden biri satın aldığı lokumları kendi ülkesine
götürür ve tanıdıklarına ikram eder. Bu farklı tat karşısında bunun ne olduğunu soran arkadaşlarına
İngiliz müşteri bir Türk Tadı anlamına gelen “Turkish Delight’’ der. O günden sonra Türk lokumunun adının, Turkish Delight olarak kaldığı rivayet edilir.

5.7. AZDAVAY (Çarşembe)
Efsaneye göre Anadolu Selçuklu Devleti’nin 1071 Malazgirt zaferinden sonra Anadolu hızlı bir şekilde Türkleşmeye başlamıştır. Kastamonu Kalesi de düştükten sonra Bizans orduları Türkleri çeşitli
hilelerle durdurmaya çalışmış ancak başarılı olamamıştır. Rivayete göre dönemin kale kumandanı
Dimitri, Türklerin su ihtiyacını karşıladığı yegâne göle çevrede yaşayan herkesi öldürecek kadar zehir
bırakır. O esnada göl yakınında olan ve durumu fark eden bir Türk genci, Yakup, hemen Türk komutanı Koca Reisi konuyla alakalı olarak bilgilendirir. Koca Reis çevrede herkesin sudan zehirlendiğini
düşündürecek bir tertibat alır. Bizans ordusunun kale kumandanı Dimitri, önden göndermiş olduğu
askerlerinden Türklerin zehirlendiği haberini aldıktan sonra kaybetmiş oldukları topraklara tekrar
yerleşmek ümidiyle yola koyulur. Ölü olduğunu düşündükleri Türk ordusu Hilal taktiğiyle düşmanı
bozguna uğratırken kaçmaya çalışan kumandan Dimitri, Türkler hortladı, Türkler azdı, Türkler azdı
vay der ve Azdavay’ın adını buradan aldığı rivayet olunur.

YER | AZDAVAY

5.8. ÂŞIKLAR KÖPRÜSÜ

Efsane Azdavay’da bulunan derenin iki farklı yakasında yaşayan iki aşığın dere yüzünden kavuşamamalarını konu almaktadır. Efsaneye göre bu iki âşık şu anki âşık köprüsünün olduğu yere her
gün gelip orda buluşur; fakat kavuşamadıkları için bir gün aynı anda karşıya geçme ümidiyle suya
atlarlar ve boğularak ölürler. Sonrasında oraya yapılan köprünün ismine bu yüzden “âşıklar köprüsü” adı verilir. Günümüzde de oradan geçen ya da orada tanışan çiftlerin evlendikleri rivayet olunur.
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5.9. SEYİR TEPESİ

Günümüzde seyir tepesi olarak anılan bu tepeye, eskiden kadının biri sakat çocuğu ile her sabah
çıkarmış. Efsaneye göre çocuk her gün o tepeye çıkmadan susmaz sürekli ağlar ve tepenin en üst
noktasına çıkıp etrafı seyretmedikçe ağlaması kesilmezmiş. Rivayete göre bu nedenle buraya seyir
tepesi denir.

5.10. CİDE (Cide)
Cide Kastamonu ilinin Karadeniz kıyısında yer alan bir ilçedir. Güney ve güneydoğusunda Küre
Dağları yer alırken, kıyı kanadının kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda Kestane Dağı yer almaktadır. Cide’nin isminin nerden geldiği tam olarak bilinmese de Arapça boğaz anlamına gelen “cid”
sözcüğünden türeyerek bugünkü Cide adını aldığı rivayet olunur.

YER | CİDE

5.11. DURSUN YERİ TEPESİ

Bu efsane konusunu Cide ilçesinde yer alan Dursun Yeri Tepesi’nden almaktadır. Bu tepe Cide’de
Ceneviz mezarlığının bulunduğu yerdedir. Efsaneye göre Türkler bölgeyi aldıktan sonra teslim olmayan ve savaşmaya devam eden Cenevizlilerden sağ kalmayı başarabilen bir tek kişi kalmıştır. Bu
kişi bir tepede otların ve dikenlerin arasında kendini her ne kadar kamufle etmeyi denese de Türk
askerleri tarafından bulunmuştur. Ölmekten kurtulmak için askerlere yarasını göstermiş ve askerler “buna dokunmayalım burada dursun” deyip öldürmemişlerdir. Sağ kalmayı başaran Cenevizli,
köyün orman mahallesine inerek orada yaşlı bir kadınla evlenip Müslüman olmuştur. Rivayete göre
Cenevizli askerin ölmemek için saklandığı ve Türklerin burada dursun dediği tepeye halk sonradan
Dursun Yeri Tepesi demiştir.

YER | CİDE

5.12. GİDEROS KOYU

Efsaneye konu olan Gideros Koyu, Cide ilçesinde merkeze 11 km uzaklıkta yer almaktadır. Geçmişi 15. yüzyıla dayanan bu koy, denize açılan dar kısmıyla pırıl pırıl dingin bir suya sahiptir. Rivayete göre buradaki ilk site devleti ok ve yayı iyi kullanmalarıyla meşhur Amazon Kadınları tarafından
kurulmuştur. Başka bir rivayete göre babası genç yaşta ölen Amasra tekfurunun kızı Amastris, genç
yaşına rağmen koloninin hâkimi olur. Sonrasında Sinop tekfurunun oğlu Ktaraos’la evlenir. Amastris’in, kocası Ktaraos’a düğün hediyesi olarak verdiği bu koy, adını kocasından alır.

YER | CİDE

5.13. KILIÇLI MAĞARASI

Bu efsane konusunu Cide ilçesinde yer alan Kılıçlı Mağarası’ndan almaktadır. Rivayete göre Cide’deki bu mağarada yaşayan insanlar, kendilerini kötülüklerden sakınmak amacıyla sadece bir kişinin ağırlığını taşıyabilecek ince çıtaları kullanmak suretiyle bir yol yapmış, altına da yol boyunca kılıç
döşemiştir. Böylece tanımadıkları kimseler geldiğinde çıtalar kırılır ve bu kişiler kılıçların üzerine
düşermiş. Bu yüzden adına kılıçlı mağarası denmiştir.

YER | CİDE

5.14. KODAKOĞLU MAHALLESİ

Bu efsane konusunu Cide ilçesinde yer alan Kodakoğlu mahallesinden almaktadır. Efsaneye göre
Cide’nin Eşek köyünde yaşayan köy ahalisi köyün isminden ziyadesiyle rahatsızdır. Bu doğrultuda
köy heyeti bu ismi değiştirmek üzere toplanır ve köyün ismini sıpa anlamına gelen Kodakoğlu ile
değiştirir. Heyet azalarından birinin eşi buna müteakip değişen köyün isminin ne olduğunu sorar.
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Kodakoğlu olduğunu öğrenince, “siz ne yaptınız böyle o da büyüyünce eşek olacak” der.

5.15. ÇATALZEYTİN (Çatalzeytin)
Efsaneye göre vakti zamanında farklı memleketlerden deniz yoluyla Çatalzeytin’e gelen kimseler,
gemilerini, sandallarını, kayıklarını kıyının hemen yanında duran çatal şeklindeki bir zeytin ağacına
bağlar. İnsanlar birbirlerine sandalın, kayığın nerde diye sorduklarında “Çatalzeytin’de” diyerek cevap verir. Rivayet odur ki Çatalzeytin adını çatal şeklindeki bu zeytin ağacından alır.

5.16. DEVREKÂNİ (Devrekâni)
Efsaneye göre Kastamonu’nun Candaroğulları Beyliğine tabi olduğu zamanlarda beyliğin başı
İsmail Bey yazlarını günümüzdeki adı Devrekâni olan bu bucağın merkezinde geçirir. Devlet erkânının yazın mesken tutmaya başladığı bu ilçe, zamanla halk tarafından da tercih edilmeye başlar.
Çevresinde sarayların hamamların ve hatta ahırların yıkıntısına rastlanan bu ilçe için halk “burası
artık devletliler mekânı oldu” der ve buraya göçmeye başlar. Rivayete göre Devletliler mekânı/Devlet
erkânı laflarının ağızdan ağıza geçerek bugünkü adı Devrekâni ismine dönüştüğü söylenir.

YER | DEVREKÂNİ

5.17. GELİN HAMAMI

Bu efsane konusunu Devrekâni ilçesindeki Gelin Hamamından almaktadır. Efsaneye göre Devrekani’de gelin hamamı olarak bilinen bu yerde gelin olacak kızlar yıkanarak gelin gider. Hatta Fatih
Sultan Mehmet’in annesi Hatice Âlime Hüma Hatun’un da burada yıkanıp gelin gittiği ve bu nedenle
buraya Gelin Hamamı dendiği rivayet edilir.

YER | DEVREKÂNİ

5.18. YARALIGÖZ DAĞI

Efsanenin konusunu aldığı Yaralıgöz Dağı, Devrekâni ilçesinde, Bozkurt yolu üzerinde yer almaktadır. Yaklaşık 2000 metre yüksekliğinde olan bu dağ, Kastamonu’da Ilgaz Dağı’ndan sonra yüksekliği en fazla olan ikinci dağdır. Rivayete göre bu dağ adını, çok yüksek olmasından dolayı esen sert
rüzgârlar anlamında “yel” ve yine çok yüksek olmasından dolayı her yerin ve her şeyin görülebileceği anlamında “göz” sözcüklerinin birleşmesiyle oluşmuş yeni sözcük “yelligöz” den almış ve zaman
içerisinde değişerek Yaralıgöz’e dönüşmüştür. Başka bir rivayete göre bu dağın üzerinde bulunan
yerleşim yerinde vakti zamanında âmâ ya da gözleri yaralı birinin yaşadığına ve isminin de oradan
geldiğine inanılır.

5.19. İHSANGAZİ (Merguze)
Efsaneye göre İhsangazi’ de 1814 yılında çok fazla su kaynağı vardır. Bu sebeple İhsangazi’nin“elli
göze” yani “elli su kaynağı” anlamına gelen bu ismi aldığı rivayet edilir.

5.20. İNEBOLU (İanopolis)
Efsaneye göre Kastamonu ilinin ilçelerinden biri olan İnebolu’nun tarihteki ilk ismi Aboni Teichos olarak bilinir. Aboni Teichos ismi, dönemin büyükleri tarafından Jonopolis olarak değiştirilir.
Rivayete odur ki Jonopolis dilden dile geçerken nihai halini İnebolu olarak alır.
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5.21. ERSİZLER KÖYÜ EFSANESİ

Bu efsane İnebolu’ya aitken günümüzde Küre ilçesine bağlı Dereköyü’nde geçmektedir. Bu köy,
Küre merkeze 8 km uzaklıkta İpsinne Mahallesi, Karaş Mahallesi, İmam Mahallesi, Kara Ahmet Mahallesi ve Merkez Dereköy olmak üzere beş mahalleden oluşur. Çanakkale Savaşı’nda orduya her
yerden olduğu gibi bu köyden de çok sayıda asker gider. Rivayet odur ki; köyün tüm erkekleri savaşa
gitmiştir. Savaş bittikten sonra da hiçbiri geri dönmemiştir. Bu nedenle köyün adı “Ersizler Köyü”
olarak değiştirilmiştir. Diğer bir rivayete göre mübadele zamanında Kastamonu Küre ilçesine 10 km
uzaklığında içerisinden arkasındaki vadiden akan derenin geçtiği bir köyde savaş zamanı köyün bütün erkekleri ilk asker alımında orduya katılmış ve hiçbiri geri dönememiş. Köyde 8 yaşındaki bir
erkek çocuğu hayatını kaybetmiş ve çocuğun cenazesini yıkamak ve namazını kıldırmak üzere birkaç
köy ötesinden bir imam çağırmak zorunda kalan kadınlar, bir sonraki asker alımı sırasında hikâyeyi
asker alımına gelen komutanlara anlattıklarında komutanlar köye ve arkasındaki kanyona ersizlerdere köyü ve ersizlerdere kanyonu adını vermişler. Ancak bu konu üzerine çalışan bilim insanları
Osmanlı Dönemi kayıtlarında da köyün adının aynı olduğundan bu efsanenin geçersiz olduğu görüşündedir.

5.22. KASTAMONU (Kastamonya)
Bu efsane konusunu Kastamonu ilinden almaktadır. Bugünkü Kastamonu ve çevresindeki illeri
de içine alan, Romalılar döneminde adına Paflagonya denilen, Gasların kurduğu eyaletlerinden birisi
de Timonion ya da Tumanna’dır. Rivayete göre Kastamonu, adını Gas ve Timonio ya da Tummanna
kelimelerin birleşip dilden dile geçip değişmesiyle almıştır. Bir diğer rivayete göre ise Taşköprü’nün
eyalet merkezi olduğu dönemlerde küçük bir kasaba olan Kastamonu, Bizans döneminde özellikle Kommenler soyu zamanında gelişmeye başlamıştır. Kommenlerin buraya bir kale yaptırmasıyla,
Kommenlerin kalesi anlamına gelen Kastra Kommen kelimesi günden güne değişerek Kastamonu’ya
dönüşmüştür.

YER | MERKEZ

5.23. BAYRAKLI SULTAN TÜRBESİ

Bayraklı Sultan, Kastamonu Kalesi’nin batı burçlarında bir yatır türbesidir. Kastamonulular buraya mum yerine bayrak dikerler. Efsaneye göre, Yunus Mürebbi adlı nalbant çırağı Kastamonu’nun
fethi sırasında komutana “Komutanım bayrağı ben dikmek istiyorum.” der. Buna karşılık komutan
izin vermez ve Yunus Mürebbi “Dün gece rüyamda Hz. Muhammed’i gördüm. Yarın yanıma gel ama
bayrakla gel” dediğini anlatır. Komutanın gözleri dolar ve çırağın isteğini kabul eder. Yunus Mürebbi,
kaleden dökülen kızgın yağlara ve oklara rağmen bayrağı kaleye diker ve okla vurulup şehit olur. Öldüğü yere mezarı yapılır. Halk arasında da “Bayraklı Sultan” olarak anılır. Bayraklı Sultan efsanesi şu
şekilde de anlatılmaktadır: Kastamonu Kalesi Selçuklularca kuşatılmıştır. Kuşatma uzamış yiğitlerin
sabrı tükenmiştir. Komutanlar günün birinde toplanır, karar alırlar: Ertesi gün güneş doğmadan kaleye saldırı düzenlenecek, ne olursa olsun kale alınacak, bayrağı kaleye ilk diken yiğide armağan edilecektir. Ertesi sabah zorlu bir saldırıya girişilir. Öğleye doğru savaş iyice kızışmıştır. Bu sırada ünlü
yiğit Yunus Mürebbi haykırır: “Ardımdan gelin, beni kollayın. Bu kaleye sancağı ilk ben dikeceğim.”
Ok gibi fırlayıp elindeki ipi burcun sivri dişlerine takar, kaşla göz arasında burca tırmanır. Koynundan kılıcını çıkarıp yiğitçe dövüşür. Ardındakiler de burca çıkar. Vuruşmaya başlar. Yunus Mürebbi
sancağı kaleye dikmiştir. Savaş bitmiş sancak kalede dalgalanmaktadır. Ama Yunus Mürebbi görünmez. Adamları onu bulduklarında, kanlar içinde yatmaktadır. Bedenine sakladığı sancağı hala sımsıkı tutmaktadır. Bu yüzden adı Bayraklı Sultan olur. Halk dileği gerçekleşsin diye ona bayrak adar.
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5.24. ÇENGELLİ KÖPRÜ

Efsanenin konusunu aldığı Çengelli Köprü, Kastamonu ilinin merkez ilçesinde yer almaktadır.
Ahşaptan yapılmış olan bu köprü, bir rivayete göre adını çengel şeklindeki çubukların bu köprüden
sarkıtılarak suçluların başının bu çubuklara asılmasından almıştır.

YER | MERKEZ

5.25. GELİN KIZ EVLİYA EFSANESİ

Bu efsane konusunu Kastamonu ili Merkez ilçesine bağlı Akkaya Gelinören Köyü’nden almaktadır. Efsaneye göre Osmanlı savaş döneminde günün birinde bu köyde 16 yaşlarında bir delikanlı,
beğendiği bir genç kıza köyün çeşmesinde su doldururken “Seninle evlenelim”, der. Genç kız, “İyi de
sen askere gideceksin.” der. Delikanlı, gelirim, der. “Ya şehit olursan?” diye sorar kız. Delikanlı da,
“Şehit olursam sen de hiç kimseyle evlenmezsin, tamam mı?” der. Aralarındaki bu konuşmanın üzerinden 4 yıl geçer. Delikanlı asker olur, Yemen’e gider, birkaç yıl sonra da köye şehit olduğunun haberi gelir. Şehit haberi ulaştıktan sonra kızı karşı köyden biri, görücü usulü ister. Kız bir şey diyemez.
Nişan merasimi yapılır. Düğün merasimi de gelir çatar. Eskiden Kastamonu’da düğünler pazartesi
başlamakta ve bir hafta sürmektedir. Pazartesi gelin evinde hazırlık yapılır, salı günü yemek verilir,
öğleden sonra keşkek pişirilir, çarşamba günü kına yakma töreni yapılır, perşembe günü gelin alma
töreni yapılır, cuma günü “semet” denilen gelini ziyarete gelme vardır, cumartesi de köyün kadınlarıyla beraber suya gitme vardır. Genç kızın da düğün merasiminde Çarşamba günü gelir, artık Perşembe gelin alma töreni olacaktır. Adettir, kına gecesi gelinler babaanneleriyle aynı odada kalırlar.
Genç kız, o gün babaannesiyle kalırken yatsı namazını kılar. Namaza müteakip, “Ey Allahım, ben
şehide söz verdim, eğer gerçek şehitse benim canımı al kurtar, yok değil ise yolumu aç gideyim.” diye
dua eder. Dua ederken babaannesi kızı duyar. Ertesi gün olur. İki köy arasındaki iki kilometre kadar
mesafe atla gidilecektir. Yola çıkılır. Tam yolun ortasında bir kuş genç kızın atının önünden uçar. At
ürküp şahlanınca yere düşen gelinin kalbine basar ve gelin oracıkta ölür. Herkesler gelin için ağlar
ama babaanne ağlamaz. Niye ağlamadığı sorulunca, torunumun duası kabul oldu diyerek, işittiklerini anlatır. Bu hadiseden sonra o gelin yıkanır, kefenlenir ve oraya gömülür ve köyün adının bu olaya
bağlı olarak Gelin Kız köyü olduğu rivayet edilir.

YER | MERKEZ

5.26. İSMAİL BEY CAMİİ

Bu efsane konusunu Kastamonu Merkez ilçesinde yer alan İsmail Bey Camii’nden almaktadır.
Bu camiyle alakalı efsaneye göre iki odası olduğu için adına “Heybeli Cami”, temeli Şeyhin Şah Kayası üzerinde olmadığı için temelsiz yapı, yaptıran İsmail Bey olduğundan İsmail Bey Camii dendiği
rivayet edilir.

YER | MERKEZ

5.27. KAMBUR KÖPRÜ

Efsaneye göre Nasrullah köprüsü olarak da bilinen bu köprü Kastamonu merkezde yer alan Karaçomak deresinin iki yakasını birbirine bağlayan köprülerin en tanınmışıdır. Rivayete göre yol genişletilmesi sırasında köprünün bir gözü alınarak simetrisi bozulur ve köprü kamburlaşır. Bu nedenle bu köprüye Kambur Köprü denir. Ayrıca zamanında bu köprü üzerinde bulunan iki adak taşının
arasından geçenlerin dileklerinin kabul olacağına, Kastamonu’da yaşamayan ziyaretçilerin ise yeniden Kastamonu’ya geleceği rivayet edilir.
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5.28. KARADERE (GELİNALMA)

Bu efsane konusunu Kastamonu Merkez ilçesinde yer alan Karadere’den almaktadır. Efsaneye
göre Babası tarafından istemediği biriyle evlendirilen bir kız, gelin alma merasimi sırasında Karadere’den geçerken atın üzerinde birden yok olur. Akıl sır erdirilemeyen bu olaydan sonra gelinden
hiçbir şekilde haber alınamaz. Gelinin yok olduğu yerin ismi de Gelin alma olarak kalır.

YER | MERKEZ

5.29. KARANLIK EVLİYA MESCİD VE TÜRBESİ

Bu efsane konusunu Karanlık Evliya, Mescid ve Türbesinden almaktadır. Efsaneye göre hayattayken kimseyle konuşmayan evliya kimseye yüzünü de göstermez. Rivayet odur ki Evliya Cuma
namazına da yüzüne siyah bir örtü örterek gelir ve namazını öylelikle kıldırır. Bu nedenle kendisine,
mescidine ve türbesine “Karanlık” adı verilir.

YER | MERKEZ

5.30. KASTAMONU KALESİ

Kastamonu Kalesi ile alakalı anlatılan bu efsanede “Kastamonu” adının nereden geldiği açıklanmaktadır. Rivayete göre, Bizans hükümdarı, girmiş olduğu bir savaşta yorucu bir mücadeleden sonra
esir aldığı birkaç Türk askerini Kastamonu Kale’sindeki zindana attırır. Buna karşın Bizans hükümdarının güzeller güzeli kızı Moni, zindana atılan Türk askerlerinden birine gönlünü kaptırır. Askerin
aşkıyla yanıp tutuşan Moni bir gece yarısı uzun uğraşlar sonucu elde ettiği kalenin anahtarını âşık
olduğu Türk askerine verir ve askerlerin kaçmalarını sağlar. Durumun farkına varan Bizans hükümdarı, kızı Moni’yi saçından kavrayarak kalenin arkasındaki uçurumun eşiğine getirir. Kızını kaleden
aşağıya atarken de, son olarak arkasından “Kastın ne idi Moni” diye haykırır. Hikâyedeki “Kastın ne
idi Moni” sözü, zaman içinde halk arasında birtakım değişikliklere uğrayarak bugün ilin ismi olan
“Kastamonu” halini alır.

5.31. KASTIN NEYDİ MONİ VE KIRK KIZLAR TÜRBESİ

YER | MERKEZ

Kastamonu Kalesini konu alan bu efsaneye göre: kale birçok kez kuşatılır ancak herhangi bir sonuç alınamaz. Buna karşın kaleyi savunan Bizans tekfurunun kızı Moni’nin, bir Türk komutana sevdalanması ve kalenin anahtarını komutana vereceğini söylemesi fetih için yeni bir umut olur. Fakat
Bizans tekfuru çok geçmeden durumdan haberdar olur. Kızının komutanla görüştüğü bir anda onları
yakalar ve Moni’yi kalenin zirvesinden aşağı atarak ölmesine neden olur. Durumu çaresizce izleyen
Türk komutan avazı yettiği kadar “Kastın neydi Moni’ye” diye haykırır: Efsaneye göre Kastamonu
şehri adının nihai halini bu haykırışın dilden dile dolaşarak değişmesi sonucu almıştır. Moni’nin
düştüğü yere bir türbe inşa edilir. Rivayete göre kalenin alt kısmında sivri taşlar döşelidir ve Moni
kırk parçaya bölünmüştür. Bu nedenle bu türbe Kırk Kızlar Türbesi adını almıştır

YER | MERKEZ

5.32. KURŞUNLU HAN

Kurşunlu Han, üzerinde her ne kadar araştırmalar devam etse de yapımında otel olan ve hala yaşatılan Türkiye Cumhuriyeti’nin yani Anadolu’nun hatta Avrupa’nın en eski tarihli oteli olarak anılmaktadır. 600 yıl önce Kastamonu’nun deprem bölgesi ilan edilmesiyle kurşundan yapılmıştır. Adını
da buradan aldığı rivayet edilir. Binada 260 tonun üzerinde kurşun vardır. Taşların hepsi depremde
hareket edebilen, ısıya duyarsız, genleşmesi olmayan, 600 yıldır çürümemiş olan kurşun materyali
ile kenetlenmiştir. Bütün taşların arasında depremde esneme özelliğine sahip taşlar mevcuttur. Kurşunlu Han, Şahin Şah Tepesi üzerindeki İsmail Ağa Camii Medresesine vakıf olarak yapılmıştır. Bu-
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rada kazanılan para ile orada aş kaynatıldığı rivayet edilir. Anlatılana göre, zamanın beyi Kemalettin
İsmail Bey, bu hanı yaparken Kastamonu’daki ticari hayati hareketlendirmek, cazibe alanı yapmak
için, ticari sübvanse kullanır. Buraya gelen kervancıları bir gün bedava ağırlar ve onlara bal kaymak
ve ceviz ikram edilsin der yani bir nevi günümüzdeki ticari sübvanse uygulamasını gerçekleştirir.
Kurşunlu Han, Türkiye’deki mihenk taşlı hanlardan biridir. Giriş kapısının üzerinde manda derisine
sarılı mihenk taşı halen durmaktadır. Bu mihenk taşı, binanın stresini almak için, küçük hareketlerde bina yara almasın diye konulmuştur. Avlu olarak dizayn edilmesinin nedeninin ise, tüccarların
mal değişimlerini bu avluda yapmalarını, pazarın da bu avluya kurulmasını sağlamak olduğu rivayet
edilir. Kurşunlu Han, 1.60-1,65 boyundaki kapıları itibariyle de tasavvuf inancını yansıtır. Buradaki
amacın bir insanın kalacağı odaya girerken, içeriye dik bir şekilde girmesini engellemek, önce Allaha, sonra yaptırana ve eğer içerde biri varsa ona saygıyla eğilmesini sağlamak olduğu rivayet edilir.
Kurşunlu Han, duvar kalınlığı 1.20 ila 1.40 cm arasında olan, 600 yıldır ayakta kalmayı başarabilen,
taşlarının çoğu sapasağlam mimarlık ve mühendislik harikası bir yapıdır. Rivayete göre, Kastamonu’nun 600 yıl içinde 6 tane büyük deprem geçirmiş olmasına rağmen, Kurşunlu Han da çatlama
bile yoktur.

YER | MERKEZ

5.33. PENBE HAN (BALKAPAN HANI)

Kapan, Osmanlı kentlerinde, yiyecek maddelerinin satıldığı, fiyatlandırma ve pazarlama işlemlerinin yapıldığı hallere verilen isimdir. Rivayete göre bu hal yapıldığında Kastamonu’da çok fazla
bal üretilmektedir ve bu han bir nevi bal borsası olarak işlev görmektedir. Bu nedenle bu isimle de
anılmıştır. Penbe Han adının ise, sarımsaktan geldiği rivayet edilir. Rivayete göre eskiden sarımsağa
“penbe” de denilmektedir. Efsaneye göre Penbe Han, zamanında bir nevi sarımsak borsası olarak
işlev kazandığından bu adı almıştır.

YER | MERKEZ

5.34. SİNAN BEY CAMİ

Sinan Bey Camii’yle alakalı anlatılan bu efsaneye göre, İstanbul’da Selimiye Kışlası yapıldığında
askerler arasında suikast yapılacağına, yabancı güçlerin kaleyi içeriden fethetmek için baskın yapacağına dair söylentiler çıkar. Söylentiler üzerine Padişah, aksam yatsı namazından sonra sabah
ezanına kadar kapının açılmayacağına dair ferman yayınlar. Fermanın yayınlanmasının üzerinden 6
ay kadar bir süre geçince Padişah, tebdili kıyafet kışlayı denetlemeye gider. Kapıyı çaldığında nöbetçi
der ki: “Sen bire densiz! Bilmiyor musun padişah fermanıdır, bu kapı yatsı namazından sonra sabah
ezanından önce açılmaz.” Bunun üzerine padişah ısrar eder, yalvarır, hatta rüşvet teklif eder ama
kapı bir türlü açılmaz. Bu kadar ısrar karşısında nöbetçi meraklanır, aşağıya iner. Aşağı inince bakar
ki karşısındaki padişah. Padişahı tanıyan nöbetçi “Padişahım” der, “Çiğneyecekseniz niye ferman yayınlattınız?” Denetlendiğini bilmeyen nöbetçinin davranışı karşısında padişah nöbetçiye sorar: “Dile
benden ne dilersen?” “Padişahım yapmazsınız.” der nöbetçi. Padişah “Yaparım, sözüm sözdür” diye
yanıtlayınca “Amel defterim kapanmasın. Memleketime bir cami yaptırayım da adını Sinan koyun.”
der. Rivayet odur ki, Sinan Bey Camisinin adı bu askerden gelir.

YER | MERKEZ

5.35. YAKUP AĞA KÜLLİYESİ

Yakup Ağa Külliyesi Yavuz Sultan Selim’in hocası olarak bilinen Halimi Çelebi tarafından yaptırılmış, Kanuni Sultan Süleyman’ın Hazine Reisi Yakup Ağa tarafından onarılmıştır. Bu külliyenin giderleri Kırım’ın Kefe şehrinden gelen iaşelerde karşılandığı için, Kefeli Medresesi adını aldığı, başka
imaretlerden daha iyi yemekler çıktığı için Ağa İmaret adını aldığı, İsmail Bey Külliyesi civarı aşağı
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imaret olduğundan Yakup Ağa Külliyesinin yukarı imaret adını aldığı rivayet edilir. Başka bir rivayete göre Yakup Ağa Camii, dünyada ilk ses akustiğinin yapıldığı yerdir.

5.36. KÜRE (Küre-i Nuhas)
Efsaneye göre Kastamonu ilçelerinden biri olan Küre’nin kentleşmesi bakırın işletilmesiyle başlamıştır. Daha önceleri adı bakır ocağı, bakırın küresi anlamına gelen Küre-i Nuhas olan ilçenin günümüzde dilden dile dolaşarak Küre adını aldığı rivayet edilir.

5.37. AKŞEMSETTİN CAMİ VE İSMAİL BEY HAMAMI

YER | KÜRE

Akşamsettin Camii, 1455 yılında Kastamonu ili Küre ilçesinin Camiikebir mahallesinde ibadete
açılmıştır. Camii 600 metrekarelik alana ve 900 kişilik bir kapasiteye sahiptir. Camiyi kimin yaptırdığı belli olmamakla birlikte bir rivayete göre Fatih Sultan Mehmet, padişah olunca hocası Akşemsettin’i Kastamonu’daki dayısı ve Candaroğlu Beyliği’nin Beyi olan İsmail Bey’e elçi olarak gönderir.
Gayesi İstanbul’un fethi için top dökümünde ihtiyaç duyduğu bakırı temin etmektir. Bu bakırlar için
İsmail Bey’le Küre’ye giden Akşemsettin Hoca, bu ziyaret anısına burada bir cami yaptırmak istediğini söyler. İsmail Bey bu camiyi beraber yapmayı teklif eder. Ancak Hoca “müsaade buyurursanız
yalnız yapmayı arzu ederim” der. Bunun üzerine İsmail Bey de “Öyleyse hocam ben de öyle bir eser
yaptırayım ki benim yaptırdığıma girilmeden senin yaptırdığına girilmesin” der. Böylece Hoca, Kürede’ki Akşemsettin Camii’ni, İsmail Bey de İsmail Bey Hamamını yaptırır ve cami ile hamam; yaptıran
bu zatların adını alır.

5. 38. PINARBAŞI (Erkemle)
Bu efsaneye göre vakti zamanında Pınarbaşı’nda halkın su sıkıntısı çektiği söylenir. Günün birinde ilçeye karnı aç bir dede gelir. Halk, dedeye ekmek verir. Mutluluktan gözünden bir damla yaş
düşen dede, yere düşen bir damla yaşın üzerine bastonu ile vurur ve bir pınar oluşur; buradan alabildiğince su fışkırır ve o günden sonra buraya Pınarbaşı denir.

YER | PINARBAŞI

5.39. ALİ DANIŞMAN TÜRBESİ

Ali Danışman Türbesi, Kastamonu ilinin Pınarbaşı ilçesine bağlı Mirahor köyünde yer almaktadır. Bu efsane konusunu Hıdırellez kutlamalarında ve dua etmek için ziyaret edilen bu türbeden almaktadır. Rivayete göre Osmanlı şehzadelerinden biri adını saklı tutarak Pınarbaşı ve Eflani köyleri
arasında bir çiftlik kurar. Bu şehzade çiftçilik yaptığı süre içerisinde vefat eder. Herkese yardım eden
herkesin danıştığı kişi olan ismi gizlenen şehzadeye köylüler tarafından adına Ali Danışman denir.
Bu şehzade için sonradan bir türbe yapılır.

5.40. ŞENPAZAR (Şehr-i Bani)
Efsaneye göre Şenpazar’ın adını bu bölgeye ilk yerleşenlerden biri olan Şeyh Şir Bani’den aldığı
rivayet edilir. Şeyh Şir Ali Bani’nin Orta Asya’dan Candaroğulları Beyliği döneminde yerleştiği bu
bölgeye Şeyh Şir Ali Bani’nin şehri ya da şehir kuran Şeyh Şir Ali Bani’dir manasına gelen “Şehribani”
adı verilmiştir. Dilden dile geçerek “şarabana” olarak telaffuz edilmeye başlanan bu sözcük 19481950 yılları arasında İl Genel Meclisi tarafından “Şarbana” olarak belirlenmiş ve günümüze Şenpazar
olarak gelmiştir. Başka bir rivayete göre bu bölgede eskiden var olan üzüm bağlarından dolayı şarap
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imalathaneleri kurulmuştur. Bundan dolayı bu bölge şarabana adını almış dilden dile geçerek değişen bu sözcük “Şenpazar” olarak nihayet bulmuştur

5.41. TAŞKÖPRÜ (Pompeya)
Efsaneye göre Taşöprü’nün adını Gökırmak üzerinden geçen taş ve briketten yapılmış olan köprüden aldığı rivayet edilir.

YER | TAŞKÖPRÜ

5.42. KIZ KALESİ

Kız Kalesi Kastamonu ilinin Taşköprü ilçesinin kuzey doğusunda yer alan duvarları çökmüş, parçaları sökülmüş ve izole edilmiş bir kayanın zirvesinde durmaktadır. Rivayete göre bu kale hiç fethedilmemiştir bu yüzden Kız Kalesi adını almıştır.

5.43. TOSYA (Doceia)
Bu efsanede Tosya ilçesinin adını nasıl aldığı anlatılır. Çelebi Sultan Mehmet Han tarafından fethedilen Tosya’nın adı bir rivayete göre, has anlamına gelen Tosıya isminden gelir. Başka bir rivayete
göre ise Tosya, adını Docia kelimesinin dilden dile değişmesi sonucu almıştır. Tosya ile alakalı olarak
anlatılan başka bir efsanede ise Horasan erenlerinden ikisi Tosya’ya gelip yerleşir. Bir gün uzaktan
toz bulutu görünür. Birisi düşman geliyor der. Diğeri ise “Düşman değil. Dost ya dost ya” der. Zamanla “Dost ya” ifadesi Tosya olarak söylenmeye başlar.

YER | TOSYA

5.44. DİPSİZ GÖL

Dipsiz Göl, Tosya ilçesinde yer almaktadır. Bir mesire alanı olan Dipsiz Göl Tosya merkeze 23 km
uzaklıktadır. Dipsiz Gölle alakalı anlatılan bir efsaneye göre, düğün yapmış bir gelin damat konvoyu
at üzerinde gölden geçerken, gelini taşıyan at su içmek için göle eğilir ve gelini göle düşürür. Gelin o
günden sonra yapılan tüm aramalara rağmen bir türlü bulunamaz ve bundan sonra o göle dipsiz göl
denir.

YER | TOSYA

5.45. GEYİKLİ CAMİ

Bu efsane konusunu Tosya ilçesinin Şarakman köyündeki Geyikli Cami’nden alır. Efsanaye göre
Şarakman köyünde bir cami yapılmak istenir. Bu sebeple ağaçları getirilip yığılır. Ertesi sabah yığdıkları ağaçların karşı tarafa taşındığı görülür. Köylüler bu ağaçların geyikler tarafından taşıdığına
inandığından caminin adına Geyikli Cami dendiği rivayet edilir.

5.46. DADAY (Dadibra)
M.S. 6. yüzyılda yaşayan Harekles’in Synekdemos adlı eserinde Daday adının Türk-İslam döneminden önce Dadybra olduğu yazmaktadır. Dadybra kelimesinin orman yetişmesine elverişli toprak
anlamına geldiği de söylenmektedir. Dadybra ismi ile hangi tarihten beri söylendiği tam olarak tespit
edilebilmiş değildir. Daday’ın merkezi ve çevresindeki Sorkun, Küten, Honsalar, Siyahlar ve Çayırlı
köyleri Roma ve Bizans döneminden önce meskûn yerlerdir. Arkeolog ve tarihçiler Daday’ın bir yerleşim yeri olarak seçilmesinin Kastamonu ile birbirine çok yakın zamanlarda olduğu görüşündedirler. Verimli toprakları, işlenebilir kayalıkları, bol ormanları, gür su kaynakları ve çayları göz önünde
bulundurulduğunda, bu tespitin doğru olduğu düşünülür.
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5.47. DOĞANYURT (Hoşalay)
Pontuslular döneminde GEREAS adı ile anılan Doğanyurt’un ilk yerleşim alanı; bugün sadece temelleri kalan bir kaledir. Yerleşim alanı zamanla bugünkü MESET Mahallesi ve CUMAYANI semtlerinde oluşmuştur. 1846 yılında HOŞALAY adı ile bucak kurularak Kastamonu’ya bağlanmıştır. Aynı
yıl denizden gelebilecek korsanlara karşı karakol oluşturulmuş ve kadılık kurulmuştur.

5.48. DOĞANYURT
1923 yılında Cide ilçesinden ayrılarak İnebolu İlçesine bağlanmıştır. 1962 yılında çıkarılan yasa
ile ismi DOĞANYURT olarak değiştirilmiştir. Yerel halktan bazıları Cide’den ayrılan yurt anlamında
ilçeye Doğanyurt dendiğini belirtmektedir. 1990 yılında bucak teşkilatlarının kaldırılmasıyla bir süre
köy statüsüne dönmüştür.

5.49. HANÖNÜ (Gökçeağaç)
Hanönü ismini ilçede bulunan tarihi bir handan almıştır.

5.50. SEYDİLER (Seydiyan)
Seydilerin kuruluş tarihinin, Seyyid-i Zülfikar Camii minaresinin Miladi 1112 yılında yapıldığı
göz önüne alındığında en az 890 yıllık bir geçmişi olduğu bilinmektedir. Cumhuriyet Döneminden
önce Seydiler’in yerleşim yeri olarak “İpek Yolu” üzerinde bulunması nedeniyle Çayır Mahallesinde
bulunan Seyyid-i Zülfikar Cami yanında kervansaraylar, deve hanları, hamamlar inşa edilmiştir. Seydiler isminin bu cami sebebi ile verildiği düşünülmektedir.
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6
OLAĞANÜSTÜ VARLIK VEYA OLAYLAR
İLE İLGİLİ EFSANELER
Efsaneler her ne kadar özünü kaybetmeyen ve anlatıldığı yerin kültürünü yansıtan hikâyeler olarak kabul görse de mübalağa ve varlıklarında yer tutan olağanüstü durumlar göz ardı edilmeyecek
boyuttadır. Bu bağlamda Kastamonu’da anlatılan, konusunu olağanüstü varlık ve olaylardan alan
bazı efsaneler aşağıda sıralanmıştır.

YER | ARAÇ

6.1. ABDAL PAŞA TÜRBESİ EFSANESİ

Bu efsane konusunu Kastamonu ili Araç ilçesinde bulunan Abdal Paşa Türbesi’nden almaktadır.
Efsaneye göre halk Abdal Paşa Türbesi’nin üstünü imece ile kapatmaya karar verir ve örter. Buna
karşın sabah olduğunda türbenin üstündeki ağaçları çayda buldukları rivayet olunur.

YER | TOSYA

6.2. ACIKAVAK EFSANESİ

Bu efsane konusunu Kastamonu ili Tosya ilçesinde yer alan Murat Baba Türbesi’nden almaktadır. Rivayete göre Murat Baba türbesindeki Acıkavak suyundan içen hastaların iyileşir, üzerinde
nazarı olanın nazarı kalkar.

6.3. BAHAR VE GÜZELLİK TANRIÇASI EFSANESİ

YER | MERKEZ

Bu efsane Kastamonu ilinin Merkez ilçesinde yaygın bir şekilde anlatılmaktadır. Efsanede Orta
Asya kökenli bir Tanrıçadan bahsedilmektedir. Yaz aylarında ortaya çıkan bu tanrıçanın canlıları
yeniden canlandıran, karları eriten, selleri coşturan, çiçekleri açtıran bir güç ve kuvvete sahip olduğu
rivayet edilmektedir. Aynı tanrıça kış aylarında mağaraların dibine saklandığından baharı besleyen,
bahara süt veren ve baharı süsleyen anlamına gelen KİBELA, KAMELA, MA adlarını almaktadır.

YER | ŞENPAZAR

6.4. ÇEMLİK KÖYÜ EFSANESİ

Bu efsane Kastamonu ilinin Şenpazar ilçesinin Çemlik Köyünde geçmektedir. Rivayete göre bu
köyü ziyarete gelen misafirlere en iyi şekilde bakılmakta ve hizmette kusur edilmemektedir. Ancak
misafirlerin ziyaret etmek amacıyla bu köye geldiği başka bir gün onlara hizmet etmek bir tarafta
dursun bir bardak su bile ikram edilmez. Bu durum karşısında şaşkınlıklar içerisinde köylerine geri
dönen bu misafirlerin bu köy için sönmeye ya da yok olmaya mahkûm olsun diye bedduada bulundukları söylenir. Günümüze baktığımızda geçmişte kalabalık olduğu bilinen bu köyün nüfusunun 4
ya da 5 kişiye kadar düşerek olağanüstü bir olayın gerçekleştiği görülmektedir.

YER | PINARBAŞI

6.5. GEYİKLİ CAMİ EFSANESİ

Bu efsane konusu Kastamonu ili Pınarbaşı ilçesindeki Geyikli Cami’nden alır. Efsaneye göre köylü Pınarbaşı Uzla köyüne, bir cami yaptırmak ister. Cami inşaatına başlanır ancak ertesi günü ustalar
geldiğinde inşaatın temeli değişmiştir. Yine eski yerine yaparlar ve bu inatlaşma günlerce devam
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eder. Bu durumu merak eden ustalar gece gizlice nöbet tutmaya karar verirler. Sabah ezanından önce
yüzlerce geyiğin ansızın gelip inşaatı taşıdığı ve ezanda ortadan kaybolduğunu görürler. Sonra cami
geyiklerin taşıdığı yere yapılır ve ismine “Geyikli Cami” denir.

YER | CİDE

6.6. GÖK TEPESİ EFSANESİ

Bu efsane konusunu Kastamonu ili Cide ilçesindeki Göktepe ile alakalalı hadiseden alır. Efsaneye göre Cide’de bulunan Gök tepenin karşısında konumlanmış olan Hıdır kalesinin son Bizans
dönemine ait olduğu ve Cenevizliler tarafından da kullanıldığı sanılmaktadır. Türklerin kaleyi fethetme çabaları esnasında çetin bir mücadele sergilenmiş ve Türkler bir türlü hâkimiyet kurabilmeyi
başaramamışlardır. Buna neden olarak yerden atılan okların başarısız olması buna karşın havadan
atılan okların daha etkili olduğu ileri sürülmektedir. Buna müteakip Türk askerleri içinden 3 eren
zat bir avuç toprak alır, toprağa okur ve kalenin önüne bırakır. Ertesi gün geldiklerinde bu bir avuç
toprak bir tepeye dönüşmüş ve savaş bu tepeden atılan oklarla kazanılmıştır. Müsadere esnasında
bu 3 eren zat şehit olmuş ve tepe üzerine gömülmüştür. Mezarlar her ne kadar defineciler tarafından
harap edilse de türbe meşesinin dibinde kalıntılarına rastlamak mümkündür. Bu tepenin denize bakan eteğinden doruğa 200 metre uzaklıkta bir su bulunmaktadır. Bu suya hoca pınarı denmektedir.
Hıdrellez günü bu 3 eren zatın pınara inip abdest aldığı rivayet edilmektedir. Birçok türbe gibi adak
adamak dua etmek amaçlı kullanılmaktadır.

YER | BOZKURT

6.7. GULYABANİ EFSANESİ

Bu efsane Kastamonu ilinin Bozkurt ilçesinde aittir. İlçede bir zamanlar gökyüzünden yeryüzüne
süzülerek inen gulyabaniler olduğu rivayet edilmektedir.

6.8. GÜREN ÇAVUŞ KÖYÜ MEZARLIĞI EFSANESİ

YER | CİDE

Bu efsane Kastamonu ilinin Cide ilçesindeki Güren Çavuş Köyü Mezarlığı’nda geçmektedir. Efsaneye göre Cide’de köy ahalisinden birinin kızı bir gün evden kaçar ve geceyi bu mezarlıkta geçirir.
Kızın bu mezarlıkta geçirdiği bir gece sonrası hafız olduğu rivayet edilir. Aynı kız o günden sonra çok
yaşamaz. Genç yaşta, 27 yaşında ölür.

YER | MERKEZ

6.9. HEPKEBİRLER CAMİ EFSANESİ

Bu efsane Kastamonu ili merkez ilçesindeki Hepkebirler Cami’nin bahçesinde Kays-ül Hemadani
adlı sahabenin mezarlığında geçmektedir. Efsaneye göre sarhoşun birinin yanından geçen yaşlı bir
amca sarhoşa içkinin günah olduğunu hatırlatır. Sarhoş tersler. Amca bir şey söylemeden gider. Arkasından bakan sarhoş, rivayete göre amcanın ayakları olmadığını uçarak gittiğini görür ve o günden
sonra içkiye tövbe eder.

YER | DADAY

6.10. IŞIK EFSANESİ

Efsaneye göre: 1940’lı yılların ortasında bir zatın cenazesi kalkarken birinin geldiği ve atları iplerinden çevirmeye başladığı rivayet edilir. Konak sahibi ormana giderken yolda bir ışık görür, ama
aldırış etmez. İlerleyip ormanın içlerine vardığında aynı olayın tezahür ettiğini görünce bu ışığın
olağanüstü bir varlık olduğuna inanır.
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YER | İHSANGAZİ

6.11. KAHİR KÖŞKÜ EFSANESİ

Bu efsane Kastamonu ilinin İhsangazi ilçesinin Kahir köyünde geçmektedir. Köyde yaşayan ve
bir nevi köyün ağası olan zengin bir adam, köylülerle ticarete koyulduğunda hile ve düzenbazlık sonucu haksız kazanç elde eder. Bu zengin adam bir gün ekmeğini çiftçilikten kazanan inançlı bir şeyh
torunundan buğdayı hile yaparak daha ucuza satın alır. Buna karşın bir gün şeyh torunu Allah’a
cinleri bu adama musallat etmesi için dua eder ve aynı günün gecesi ağanın köşkünün ahırında çıkan
yangınla birlikte adam her şeyini kaybeder.

YER | MERKEZ

6.12. MADEN DEDE EFSANESİ

Maden dede olarak bilinen bir madencinin mezarı bir evin bahçesine gömülüdür. Efsaneye göre
ev sahibi evini genişletmek için mezarı ortadan kaldırmak ister ve bir anda gözleri kör olur. Rivayet
odur ki: ev sahibi evi satar başkası alır, o kişi de merak edip mezarı kazmaya başlar. Kendisi de kör
olur.

YER | BOZKURT

6.13. ŞEYTAN EFSANESİ

Zamanın belediye başkanı camiden çıktıktan sonra otururken ayaklarının arasına gelen kara kedinin kendisini çarpacağını düşünerek dua okur ve kedi kaybolur. Başkana ve cami imamına göre bu
kedinin şeytan olduğu rivayet edilmektedir.

YER | PINARBAŞI

6.14. ŞIYH BABA HORMA

Efsaneye göre Pınarbaşı’ndan Çanakkale Savaşına katılan bir genç, ordunun taarruza geçeceği
bir gün babasına durumu anlatır. Babası, oğluna başın derde düşerse “Şıyh Baba Horma yetiş dersin”
der. Bir gün çetin bir savaş içerisinde zor durumda kalan genç, “Şıyh Baba Horma yetiş” der ve gökten yıldırımlar düşer, düşman askeri kaybolur ve genç rivayete göre böylelikle kurtulur.

YER | MERKEZ

6.15. TAŞ BEBEK EFSANESİ

Bu efsane konusunu Kastamonu’da yaşayan çok güzel bir kızın bebek sahibi olma serüvenini
konu almaktadır. Efsaneye göre: köyün ileri gelenlerinden biri bu güzel kızı oğluyla evlendirir. 5-6
yıl geçmesine rağmen bebekleri olmayan bu çift de sorumlu olarak gelin görülür. Bunun üzerine damadın babası oğlunu yeniden evlendirmeye karar verir. Gelin buna çok içerler ve kına gecesi akşamı
harman taşına oturur ağlar. Bunu gören ihtiyar bir derviş ne olduğunu sorar. Gelin her şeyi olduğu
gibi anlatır. Derviş bebek şeklinde gök rengi bir taş çıkartır. Bunu kundakla ve başından geçenleri
ninni olarak anlat ona der. Gelin, dervişin tüm dediklerini tatbik eder ve bebek canlanır. Hemen kocasına koşar durum anlatmak için. Ancak iş işten geçmiştir. Damat artık evlidir; ancak ayrılacağına
söz verir. Sözünü tutan damat evlenmiş olduğu ikinci eşinden ayrılır ve dervişin gösterdiği kerametle
çocuk sahibi olan eşiyle bir ömür mutlu olur.

YER | TOSYA

6.16. İKİ TEPE EFSANESİ

Tosya’da Zincirlikuyu Köyü’ne varmadan önce Devrez’in kıyısında bulunan iki tepeyle alakalı
anlatılan bir efsaneye göre, Türk ordusu doğu tarafına sefere giderken yolları Zincirlikuyu Köyü’nden
geçer. Başlarındaki kumandan, herkesin bir avuç toprak alıp bir yere yığmasını ister. Yığılan topraklar bir tepe oluşturur. Aynı yolla savaştan dönen askerler, yine bir avuç toprak koymak suretiyle yeni
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bir tepe yaparlar. Giderken yaptıkları tepe büyük, gelirken kurdukları tepe küçüktür. Aradaki farkın
şehit olan asker adedini gösterdiği rivayet edilir.

YER | DADAY

6.17. TOYGAR MURAT VAKFI

Bu efsane konusunu Kastamonu ili Daday ilçesinde yer alan Toygar Murat Vakfı’ndan alır. Rivayete göre: köyde sular kesilince köy halkı içerisinde tarihi bir kuyusu olan eski bir camiye gelir
ihtiyaçlarını bu kuyudan karşılar. Bu nedenle bu cami Toygar Murat Vakfı adını alır

YER | SEYDİLER

6.18. TUHAF CANLILAR EFSANESİ

Seydiler bir ilçe olarak daha Küre ilçesinden ayrılmadan zamanın köy kâtibi, öğretmenlerin maaşlarını dağıtmak üzere yola koyulmuştur. Yolda bir takım ilginç ses ve çığlıklara tanıklık eden kâtip
ilk başta bu sesleri çıkaranın eşkıya olmasından şüphelenmiş ancak yoluna devam etmiştir. Ta ki
karşısında gözlerinden kırmızı ışık saçan kedi ve köpeğe benzer tuhaf canlıları görene kadar. Bunun üzerine hemen dua okumak istemiş, okuyamamıştır. Ne zaman bu tuhaf canlıların bacaklarına
dolandığının, omuzlarını çıktığının farkına varmış işte o zaman nas suresini okumuş ve sonrasında
bu tuhaf canlıların ortadan kaybolmuştur. Yine rivayete göre o çevrede yaşayan birçok insan buna
benzer olaylar yaşamıştır.

YER | MERKEZ

6.19. UZUN EVLİYA

Bu efsane konusunu Kastamonu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu civarında bulunan türbede
yattığı söylenen Uzun Evliya’dan almaktadır. Efsaneye göre eskiden hacılar yola çıkmadan önce burada toplanır ve burayı ziyaret ettikten sonra hac yolculuğuna gider. Adamın birinin bir gün burada
türbe olmadığını düşünmesi üzerine, uzun evliyanın o günün gecesi 2. katta uyuyan adamın penceresinden kafasını uzatıp adama kendini gösterdiği rivayet olunur.

YER | TOSYA

6.20. YEDİ KARDEŞ EFSANESİ

Bu efsane konusunu Kastamonu ilinin Tosya ilçesindeki Hacet tepesinde yaşayan 7 kardeş evliyadan almaktadır. Rivayete göre bu yedi kardeş evliyanın asalarını batırdıkları yerden şifalı su çıkar.
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7
ŞAHISLAR
İLE İLGİLİ EFSANELER
Tarihte şahısların yapmış olduğu büyük fedakârlık ve kahramanlıklar şüphesiz doğa ve olağanüstü motiflerle bezenmekte birer efsane haline getirilmektedir. Kastamonu da bünyesinde bu tür
şahısları barındırır. Kastamonu da efsaneleşmiş bu tarihi kişiler aşağıda sıralanmıştır.

YER | MERKEZ

7.1. AHMED SİYAHİ HAZRETLERİ

Bu efsane konusunu büyük bir din âlimi Ahmed Siyahi hazretlerinden almaktadır. Ahmed Siyahi
Hazretleri, insanların ve cinlerin, peygamberinin sünnetlerine uygun olarak siyah sarık sarınmayı
alışkanlık haline getirdiğinden kendi de siyah sarık takmayı alışkanlık haline getirir ve her daim
siyah sarığıyla insan içine çıkar. Rivayet odur ki bu yüzden büyük bir hadis âlimi Halid-i Bağdadi
hazretleri tarafından kendisine “siyahi” lakabı verilir.

YER | AZDAVAY

7.2. AZDAVAYLI MAHMUT ÇAVUŞ

Bu efsane konusunu Azdavaylı Mahmut Çavuş’tan almaktadır. Efsaneye göre Mahmut, Kastamonu ilinin Azdavay ilçesinde yaşayan fakir bir ailenin oğludur. Mahmut’un 19. yy sonları ve 20.
yy başlarında yaşadığı kabul edilmektedir. Rivayete göre Mahmut askere gitmek için çıktığı Azdavay’dan Şeyh Şaban-ı Veli türbesine uğrar. Hz. Pirin türbesi başında İstanbul’daki birliğine sağ salim
ulaşmayı ve fakirlikten kurtulup refah içinde yaşamayı niyaz eder. Birliğine teslim olan Mahmut, askerde çok kısa sürede komutanlardan erlere, herkes tarafından sevilmeyi başarır ve çavuş olur. Hatta
bunlarla sınırlı kalmaz, kendisini gizliden gizliye izleyen Mısırlı Hidivli İsmail Paşa’nın da ilgisini
çekmeyi başarır. Paşa, o kadar sevmiştir ki kızını Azdavaylı Mahmut Çavuşla evlendirir. Bundan sonra Mahmut, paşa olur ve eşine kalan mirasın da ortağıdır. Ona göre sahip oldukları tüm güzellikleri
Şeyh Şaban-ı Veli’de yapmış olduğu duaya borçludur.

YER | CİDE

7.3. CİDELİ MEHMET ÇAVUŞ

Efsanenin başkahramanı Cideli Mehmet Çavuş, Kurtuluş Savaşı esnasında isabetli top atışlarıyla
yenilmesi imkânsız olduğu düşünülen Fransız ve İngiliz savaş gemilerine zarar vermiş; ancak bu
esnada iki ayağını da kaybetmiştir. Buna rağmen ayakları olmadan tekrar topun başına geçip bu gemileri denizin derin sularına gömdüğü ve sonrasında hayatını kaybettiği rivayet edilir.

7.4. EYÜP YAVUZ - EYÜPAĞA (LAKABI) EFSANESİ

YER | MERKEZ

Bu efsane konusunu Eyüpağa lakabıyla tanınan Eyüp Yavuz’un göstermiş olduğu kerametlerden
alır. Efsaneye göre Eyüpağa bir gün dolu bir minibüse binmek ister; ancak şoför minibüsün dolu
olduğunu belirterek Eyüpağayı minibüse almaz. Bunun üzerine minibüs yokuşa gelince yokuşu çıkamaz. Şoför minibüstekileri indirir ve tekrar çıkmayı dener. Ancak yine başaramaz. Buna karşın
yolcularla birlikte Eyüp ağayı da araca bindirir ve tekrar dener. Rivayet odur ki Eyüpağa minibüse
bindikten sonra minibüs yokuşu çıkar ve gitmek istediği yere ulaşır. Eyüpağayla alakalı olarak anlaK A S T A M O N U
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tılan başka bir efsaneye göre Eyüpağa Karabük’te bir lokantaya gider ve yemek ister. Parasını ödemeden Allah çok versin der ve lokantadan ayrılır. Rivayete göre o gittikten sonra lokantanın işleri açılır
hatta birçok lokantanın bu olaydan sonra işlerinin açılması için Eyüp Ağa’yı davet ettikleri söylenir.

YER | İNEBOLU

7.5. HACI YAKUP BEY

Efsaneye göre İnebolulu olan Yakup Bey’in bir misafirhanesi vardır. Bir gece konaklamak üzere
biri gelir. Sabah namazı vakti gelince Yakup Bey bu kişiyi kontrol etmek için odaya bakar; ancak odada bulamaz hatta çarşaflara da hiç dokunulmamıştır. Yakup Bey misafirhaneden çıkıp etrafa bakar,
az sonra adamı derede abdest alırken görür ve yanına gider. Adam Yakup beye dönüp “biliyorum bu
ara işlerin kötü, sen suya önem ver” der. Yakup Bey o günden sonra şadırvan ve çeşmeler yaptırır.
Kendisi ve ailesi hayatını su işiyle geçindirir.

YER | MERKEZ

7.6. HALİME ÇAVUŞ

Bu efsane konusunu Kurtuluş savaşında büyük bir uğraş veren Halime Çavuş’tan alır. Halime
Çavuş 1838 yılında Kastamonu merkez ilçeye bağlı Duruçay Köyü’nde doğmuştur. Kurtuluş Savaşı’nda Ankara-Sakarya arası cephaneye mühimmat taşıyan Halime, bir rivayete göre 9 Haziran 1920’de
İnebolu’nun Yunan Kılkış zırhlısı tarafından bombalanması üzerine ayağına fırlayan bir şarapnel
parçası saplanarak sakatlanmıştır. Çavuş unvanını da Kurtuluş Savaşı’na katılmasından dolayı almıştır.

YER | MERKEZ

7.7. İSMAİLBEY EFSANESİ

Bu efsane konusunu Candaroğlu Beyliğinin hükümdarı ve Fatih Sultan Mehmet’in öz dayısı
İsmail Bey’den alır. Efsaneye göre İslam ve Türk birliğine katkı sağlamak amacıyla yeğenine tabii
olan Kastamonu sevdalısı bu muhterem zat, Kastamonu’ya Şahinşah kayalıklarında çok gösterişli
bir külliye yaptırma çabası içerisine girer. Külliye, İsmail Bey için o kadar önemlidir ki tek bir taşı
bile abdestsiz bir yerden başka bir yere taşınmamıştır. Rivayete göre külliyenin yapımı esnasında çalışanlar devamlı işe geç kalır. İsmail Bey yaptığı gözlemlerde bu durumun alışkanlık haline geldiğini
fark eder ve ustabaşına bu disiplinsizliğin hesabını sorar. Ustabaşı, İsmail Bey için bu külliyenin ne
denli önemli olduğunu çalışan herkesin bildiğini, hacetleri geldiğinde gusledebilecekleri yakın bir yer
olmadığından işe geç kaldıklarını söyler. Bunu işiten İsmail Bey çalışanların her şeyi bir yere bırakıp
öncelikle külliyenin yakınına bir hamam yapılmasını emreder.

YER | MERKEZ

7.8. MAHİR DAĞLI (KARAYILAN) 1

Bu efsane konusunu Kastamonu’ya mal olmuş bir davul virtiözü Mahir Dağlı’dan almaktadır.
Mahir Dağlı, 1909 yılında Kastamonu ilinin Kuzyaka bucağı Aşağıyuva köyünde dünyaya gelmiştir.
Mustafa ve Hatice adlı çiftin ortanca çocuğu olan Mahir çok küçük yaşlarda davul çalmaya özenmiştir. Mahir, 10-11 yaşlarındayken ölçekten davul yapmaya çalışıp her ne kadar başarısız olsa da yakın
köydeki davulcunun söylediklerini tatbik etmek suretiyle ilk davulunu kendisi yapar ve davul çalma
serüveni böylelikle başlar. Rivayete göre, 1930 yılında yerleşmiş olduğu Aktekke mahallesindeki Bey
Hamamı’nda tellaklığa başlayan Mahir, boş zamanlarında da davul çalar. Bir gün kendini köyde cereyan eden bir hadisenin içerisinde bulur. Kavgaya tutuşmuş iki ailenin fertlerine ayrı ayrı sarılarak
onları geri çeker ve ayırır. Köyde bu hadiseyi görenler Mahir için “karayılan gibi sarılarak ayırdı”
ifadelerini kullanır ve o günden sonra Mahir Dağlı, Karayılan lakabıyla anılır. Başka bir rivayete
göre Mahir Dağlı’nın oyunlardaki kıvraklığı, hareketlerinin seri ve akıcı olması, nağmelere bir yılan
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kayganlığı ile ayak uydurup davulu vücudunun her yerinde ve her şekilde tempo kaybetmeden çalması ayrıca teninin açık buğday renkli olması bu gencin halk tarafından Karayılan lakabını almasına
neden olmuştur.

YER | MERKEZ

7.9. MAHİR DAĞLI (KARAYILAN) 2

Usta davulcu Karayılan’ın Avrupa Uluslararası Müsabakalarına katılmak amacıyla gittiği Avrupa’da hayat bulmuş bir efsane şöyle rivayet edilmektedir: Önde kendisi, arkada zurnacısı ve halkoyunu ekibiyle Paris sokaklarında yol alan Karayılan, davul tokmağını yukarı fırlatır, ardından yere yatarak tokmağı yakalar ve ritmi bozmadan davulu çalar. Böylelikle kendisini çevresindekilere hayran
bırakan Karayılan’ı, sanki bütün Paris izler ve olanca gücüyle alkışlar. Her seferinde Paris’e tamamen
memleketini temsil etmeye ve bayrağını dalgalandırmaya, gittiğini savunan Karayılan, kendisine Paris’te kalması için yapılan tekliflere “tüm Avrupa’yı da verseler Kastamonu’dan hatta köyümden bile
vazgeçmem”, der.

YER | MERKEZ

7.10. MAHİR DAĞLI (KARAYILAN) 3

Karayılanın yurtdışı seyahatlerinin birinde Erzurum ekibiyle katılmış olduğu ve birincilik kazandığı müsabaka sonrasında hayat bulan bir efsaneye göre: Başarısının Erzurum ekibine bağlı olarak
geliştiğini belirten Karayılan, jüriden bu birinciliği sadece kendisine değil tüm ekibe vermesini ister
ve bunu başarır. Kazanılan bu birincilikten sonra Karayılan İtalya’da halk gemisiyle uğurlanırken
kendisine yakın olmak, coşkusunu yaşamak ve kendisini bırakmak istemeyen kalabalık bir kesimin
kendisinin ardından gemiye bindiği ve geminin efsanevi bir şekilde o yöne doğru eğildiği rivayet
edilmektedir.

YER | CİDE

7.11. RAHİME KAPTAN

Bu efsane konusunu Kurtuluş Savaşında büyük bir uğraş veren Rahime Kaptan’dan alır. Rahime, Kastamonu ili Cide ilçesi Gebeş köyünde yaşamıştır. O, eşi cephede savaşırken kayınpederi ve
oğluyla yaşam savaşı veren bir Anadolu kadınıdır. Kayınpederi öldükten sonra evin geçimini sağlamak amacıyla sandalıyla İnebolu’ya gidip gelir. Sonrada Karadeniz’de türeyen korsanlara ve İngiliz
filintalarına karşı savaşan cephelere silah taşımaya başlar. Bir rivayete göre Rahime, erkek kılığına
girerek bir gemi kaptanı gibi Karadeniz kıyılarında açılır. Gördüğü korsan gemilerini ve İngiliz filintalarını batırır ve o günden sonra Rahime Kaptan olarak anılır.

YER | MERKEZ

7.12. SIRTLI ALİ EFENDİ

Bu efsane konusunu Müfessir Alaadin türbesinde yatan Kastamonu Araç ilçesi Sırtlı köyünden
veli bir zat olan Sırtlı Ali Efendi’den almaktadır. Efsaneye göre dönemin birinde Avusturya kralı
vefat eder. En büyük oğlu kral olacak ama bir başka kadın “benim de kraldan bir çocuğum var” der.
Dönemin en ileri gelen âlimlerinin olduğu Osmanlı İmparatorluğundan bu konuda yardım istenir.
Bu durumun nasıl açıklığa kavuşturulacağı konusunda Osmanlı âlimlerine danışılır. Bunun üzerine
iyi bir fıkıhçı ve uygulamacı olan Sırtlı Ali Efendi “Defini çıkarın ve kuyruk sokumunun (Kuyruk
sokumu kemiğinin altında bulunan toplu iğne başı büyüklüğündeki kemik) son kemiğine bu kişinin
kanını akıtın eğer kemik kanı emerse çocuk kralın çocuğudur, kemik kanı emmezse çocuk kralın değildir.” der. Bu vesile ile bu kişinin Kralın oğlu olduğu anlaşılır ve yaş olarak en büyük olan bu kişinin
Avusturya’nın yeni kralı olduğu rivayet edilir. İnsanda bir kemik hariç hepsi çürür. Bu, çürümeyen
acbu’z-zenb denen kuyruk sokumu kemiğidir. Kan çeker sözü ise bu olaydan gelmektedir.
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YER | İNEBOLU-SEYDİLER

7.13. ŞERİFE BACI

Seydiler ilçesine ait olan bu efsane, konusunu Kurtuluş Savaşı’nda milleti için büyük bir uğraş veren Şerife Bacı’dan almaktadır. Rivayete göre Kurtuluş Savaşı esnasında İnebolu’dan gemilerle gelen
mühimmatı cepheye ulaştırmak üzere kağnılarla yola çıkanlardan birisi de Şerife Bacıdır. Ağır hava
şartlarında Şerife Bacı’nın kağnısı diğer kağnılardan geride kalır. Cephaneye varıldığında eksikliği
fark edilen bu kağnı varış noktasına 1-2 kilometre uzaklıkta bulunur ve o hazin tabloyla karşılaşılır.
Şerife Bacı yanında getirdiği mühimmatı korumak ve küçük yaştaki kızının zarar görmesini engellemek amacıyla üstündeki yorganı onları örtmek için kullanır. Şerife Bacı bu fedakârlığın bir sonucu
olarak kızının hayatını kurtarmış, mühimmatı da zarar görmeden yanında getirebilmeyi başarmıştır.
Buna karşın kendisi cepheye ulaşamadan donarak hakkın rahmetine kavuşmuştur.

YER | MERKEZ

7.14. YUNUS MÜREBBİ

Bu efsane Kastamonu merkezde geçmektedir. Konusunu Kastamonu Kalesinin düşmesinde
büyük bir rol üstlenen bıyıkları yeni terlemiş, nalbant çırağı genç Yunus Mürebbi’den almaktadır.
Anadolu Selçuklu Devletinin 1071 Malazgirt zaferinden sonra, uzun yıllar süren savaşların bir neticesi olarak kale düşmüş, Kastamonu da Türklerin ele geçmiştir. Efsaneye göre: Kastamonu fethi için
ordulara komuta eden Hüsameddin Çoban Bey, verilen cenkte her geçen gün yeni bir başarısızlıkla karşılaşır. Buna karşın ordular her geçen gün biraz daha istekli ve hevesli bir şekilde cenk eder.
Hüsameddin Çoban Bey, bu durum karşısında her ne kadar gururlansa da, ona göre; şehit sayısının
artması, alınması gerektiğine inandığı Kastamonu Kalesi için bir vazgeçiş nedeni sayılmaktadır. Bir
gün cephe gerisinde hizmet gören Yunus Mürebbi adında bir genç apar topar yaklaşır ve ordu komutanı Hüsameddin Çoban Bey’le görüşmek ister. Hüsameddin Çoban Beyin de karargâhta olduğu
o sırada huzura kabul edilen Mürebbi, cenk zamanı bayraktar olmak istediğini söyler. Bu gencin, bu
yaşta savaşa katılmasının bile kabul görmesi mümkün değilken, bayraktarlık gibi önemli bir göreve
getirilmesi olanaksızdır. Hüsameddin Çoban Bey bu isteği kati bir dille reddeder. Duruma içerleyen
bu genç, rüyasında Peygamber (S.A.V.) Efendimizi görme şerefine nail olduğunu, kendisine “Yunus
yarın yanıma geleceksin; ama bayrakla gel” buyurduğunu belirtir. Bu durum karşısında duygularına
yenik düşen Hüsameddin Çoban Bey gözyaşları içerisinde gencin bu isteğini kabul eder. Doğan güneşle fetih hazırlıkları tamamlanır ve cenge doğru yol alınır. Sancak, Yunus Mürebbi’nin ellerindedir.
Bugün zafer kazanacağından emin olan ordunun tüm sipahileri bu genci korumak için kendini siper
eder. Uzun çabalardan sonra belindeki urganı kalenin sağ burcuna ulaştıran Mürebbi, bir kuş gibi
kanatlanırcasına çok kısa bir sürede efsanevi bir şekilde surların sağ burcuna ulaşır. Bir rivayete göre
sancağı dikecek yer bulamadığından kendi vücuduna saplar. Bunu gören ordu askerlerini durdurabilmek artık olanaksızdır. Mürebbi’nin yağlı halatlara indirdiği kılıç darbeleriyle kapılar açılır ve kale
düşer.
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8
TARİHİ ESER VE MEKÂNLAR
İLE İLGİLİ EFSANELER
Tarihi yerler bir şehrin turistik açıdan önem arz eden yerlerdir. Turiste verilen tarihi bilginin
yanı sıra eserle ilgili anlatılabilecek efsaneler turistlerin tarihi yerleri unutmamasını sağlar. Kastamonu’nun tarihi yerleri ile ilgili anlatılan efsaneler aşağıdaki gibidir.

YER | PINARBAŞI

8.1. ASAR CAMİ

Bu efsane konusunu Pınarbaşı ilçesinde yer alan Asar Cami’nden almaktadır. Efsaneye göre Pınarbaşı’nın ilk ve en eski bu camisi yapıldığı yerin en uzağına ve tepeye bir gece içinde taşınıp sabahında yine eski yerine geri geldiği rivayet edilir.

YER | MERKEZ

8.2. CEM SULTAN BEDESTENİ

Cem Sultan Bedesteni, daha 10 yaşındayken Kastamonu Sancak Beyliği görevi ile saraydan ayrılan şehzade Cem Sultan’ın Kastamonu’da yaptırdığı bir bedestendir. İçerisinde dönemin en iyi şairleri kadar şiir yazma potansiyeline sahip Cem Sultan’ın 48 beyitlik şiirleri vardır. Bu bedestenin
mutfağında Kastamonu’da bulunan 800 çeşitten fazla sayıdaki yemeğin 250’sinin yapıldığı rivayet
edilmektedir.

YER | ABANA

8.3. CUMAYANI KÖPRÜSÜ

Bu efsane konusunu Abana ilçesinde yer alan Cumayanı Köprüsü’nden alır. Efsaneye göre Abana’da bulunan 150-200 yıllık bu köprünün yapımında kullanılacak ağaçların kimse tarafından taşınamadığı bir gece Şeyh Ahmet Efendi ve iki dervişinin keramet gösterip ağaçları köprünün yapılacağı
yere getirdikleri rivayet edilir.

YER | PINARBAŞI

8.4. DELİKLİ TAŞ

Efsaneye göre Pınarbaşı’nın ortasından bir su geçer ve bu suyun içerisinde hasta çocukların derdine derman olabileceğine inanılan bir taş vardır. Bu sebeple çocukların bu suya sokulup çıkartıldığı
rivayet edilir.

YER | CİDE

8.5.DOĞALAN ÇEŞME

Bu efsane konusunu Cide ilçesinde yer alan Doğalan Çeşme’den almaktadır. Efsaneye göre ülkenin Kıbrıs savaşına gireceği sıralarda Gebeoğlu altındaki Doğalan çeşmesinden su yerine kan aktığı
rivayet edilmektedir. Dönemin şeyhleri, bu durumu devletin büyük bir savaşa gireceğini ve çok büyük kan kaybedeceğini belirterek yorumlamıştır.

K A S T A M O N U

E F S A N E L E R İ

61

YER | ABANA

8.6. HACI VELİ KAYASI

Bu efsane Abana ilçesindeki Hacı Veli Kayası’nda geçmektedir. Efsaneye göre Abana’da sahil
kenarında bulunan bu kayalıkta eskiden korsanların ikamet ettiği rivayet edilir.

YER | MERKEZ

8.7. KASTAMONU KALESİ (1)

Merdivenlerden çıkarken sola bakan tarafı demir parmaklıklarla çevrili olan kaleyle alakalı olarak anlatılan efsanede rivayete göre; vatandaşın biri kalenin üstünden demir parmaklıklarla kapatılan yere düşer. Halk sakinlerinden başka bir vatandaş ise, düşen adamı Endüstri Meslek Lisesi
Motor Atölyesi önünden çıkarttıklarını, söyler. Bu durum düşen vatandaşla müzakere edildiğinde,
düştükten sonra derenin (Hz. Pir’in yolundan aşağı doğru aktığı inanılan dere) içinden ve bazı odalardan geçtiğini dile getiren vatandaş, sonra kaya mezarları üstünden (Endüstri Meslek Lisesi altı)
dışarı çıktığını belirtmektedir.

YER | MERKEZ

8.8. KASTAMONU KALESİ (2)

Savunma ve sığınma amaçlı kullanılan Kastamonu Kalesinin fethiyle ilgili de efsaneler bulunmaktadır. İlk efsanede, Büyük Selçuklu Komutanlarından Gümüştekin’in oğlu, Emir Karatekin’in
kaleyi Bizanslılardan alması anlatılır. Efsaneye göre, “Deveci Sultan” lakaplı Yusuf Horasani Orta
Asya’dan hacca gitmek için yola çıkar. Yolculuğu esnasında Erzurum’a kadar gelen Yusuf’a bir ses,
Kastamonu’ya gitmesinin hacca gitmesinden daha sevap olacağını söyler ve bu ses 7 kez tekrarlanır.
Bunun üzerine hacca gitmekten vazgeçen Yusuf Horasani, hac seferine ayırdığı parayla birçok at,
katır ve deve satın alarak Kastamonu’nun yolunu tutar. Deveci Sultan ismini de develeri ile Kastamonu’ya gelmesinden alan Yusuf Horasani, Kastamonu’ya vardığında bugünkü Deveci Sultan Türbesinin bulunduğu Deveciler Mahallesi’ne ulaşır. O zamanlar civarda yaşayan ve alet edevat yapımıyla
uğraşan meşetler/maşatların yanına yerleşir. Yusuf Horasani, bu meşetlere silah, savaş arabası yaptırarak yanında getirdiği tüm servetini tüketir. Bu durumu fark ettiğinde, Emir Karatekin komutasındaki ordunun geldiğini haber alır. Karatekin komutasındaki ordu şehrin doğusundan içeri girdiğinde
orduya yardıma giden Yusuf Horasani, Emir Karatekin’e “Kastamonu asla dıştan fethedilmez. Kastamonu ancak şehre giden yedi yol kapatılır, yardımı engellenirse kısa sürede fethedilir.” der ve vefat
eder. İkinci fetih efsanesinde ise, Çobanoğulları Beyliğinin ilk Beylerbeyi olan Hüsamettin Çoban
Bey’in Kastamonu Kalesini haçlı ordusundan geri alması anlatılır. Efsaneye göre Deniz Ötesi Sudaklı (bugünkü Kırım) denilen yerde gösterdiği kahramanlıktan dolayı Selçuklu Sultanı tarafından
Hüsamettin Çobanoğlu’na Kastamonu, tımar olarak verilir ve Kastamonu Kalesini haçlı ordusundan
temizlemesi beklenir. Hüsamettin Bey, bir yolunu bulup şehrin dış kalesine geçer ama günlerce uğraşmasına rağmen iç kaleye bir türlü giremez. Rivayete göre, bu sırada bir cuma sabahı Hüsamettin
Beyin çadırına bir genç gelir ve der ki; “Ulu Hünkârım ben bu gece rüyamda peygamberimizi gördüm. Bana bayrağı al da gel dedi. Ben bayraktarınız olmak istiyorum.” İlk başta gencin dediklerini
kulak arkası eden Hüsamettin Bey, gencin ısrarla rüyasını tekrar etmesi üzerine isteğini yerine getirir. Savaş alanında ordusunun bayraktarlığını üstlenen bu genç, üzerine kızgın yağlar dökülmesine
rağmen kalenin batısındaki surlara tırmanır ve Deli Duran lakaplı bir okçunun koruması altında
kalenin giriş kapısının urganlarını kesmeyi başarır. Ancak kırktan fazla ok yarası almış olan bu genç,
bayrağı burca diktikten sonra orada şehit düşer. Hüsamettin Bey şehitler arasında o şehidi arar ve
bayrağın altında onu görünce bu gencin bulunduğu yere (burcun altına) gömülmesini emreder. Gerçek adı “Yunus Mürebbi” olan on üç, on dört yaşlarındaki bu genç, halk arasında “Bayraklı Sultan”
olarak anılır. Günümüzde halen türbenin bulunduğuna inanılan yerde bayrak dalgalanmaktadır.
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8.9. KASTAMONU KALESİ (3)

Kastamonu Kalesi ile alakalı olarak anlatılan başka bir efsanede ise, günümüzde görülmeyen
ancak eskiden Âşıklı Sultan Türbesinin bulunduğu yerde bir kapısının daha olduğu ve bu kapının o
zamanlar Âşıklı tekkelerinde yetişen askerlerce kuşatıldığı rivayet edilmektedir.

YER | MERKEZ

8.10. KEREMPE FENERİ

Kerempe Feneri Cide-Doğanyurt karayolu bölümünde yer almaktadır. 1884 yılında inşa edilen
bu kare planlı kule, denizden 82 metre yüksekliktedir. Nazım Hikmet’in kaleme aldığı Kurtuluş Savaşı Destanı’na göre Kerempe Feneri’nin Karadeniz’in azgın dalgalarıyla mücadele eden cephane yüklü
takalara varlığıyla büyük ölçüde cesaret verdiği rivayet edilir.

YER | MERKEZ

8.11. NASRULLAH EFENDİ CAMİ EFSANESİ

Bu efsane konusunu Kastamonu merkezde bulunan Nasrullah Cami’nden almaktadır. Bu camiyle ile ilgili çok sayıda efsane vardır. Bunlardan bir tanesi Nasrullah Efendi kerpiçten bir camii yaptırmak ister fakat oğlu kabul etmez. “Kastamonu’ya böyle camii mi yapılır yapacaksan görkemli bir
camii yap” diyen oğlu bütün kerpiç tuğlaları ezer. Bu olaydan sonra Nasrullah Kadı’nın aklı başına
gelir ve oğluna hak vererek taştan görkemli bir camii yaptırır.

YER | MERKEZ

8.12. OKLU MİNARE

Bu efsane konusunu Kastamonu merkezde yer alan Oklu Cami’nden almaktadır. Efsaneye göre
adamın birinin suç işlediği düşünülür ve katli vaciptir. Bunun üzerine adam idam sephasına çıkartılacakken kurtuluşu için kendisine bir şans daha verilmesini ister ve kendisine şehir merkezinde yer
alan İsfendiyar camisinin minaresine ok isabet ettirirse öldürülmeyeceği söylenir. Adam oku minareye isabet ettirir. Rivayete göre bugün caminin minaresindeki oku oraya suçlu olduğu düşünülen bu
adam saplamıştır; ancak adam kendisine, okun denk gelmediği söylenerek asılır. Başka bir rivayete
göre bu oku Candaroğlu beyliğinin tahtta en uzun kalan ve ok atmak hususunda hüneriyle nam salmış İsfendiyar Bey saplamıştır.

YER | MERKEZ

8.13. SAAT KULESİ (1)

Bu efsane konusunu saat kulesinden almaktadır. Saat Kulesi merkezde yer almaktadır. Saat kulesinin 1885 yılında İstanbul Sarayburnu’ndan Kastamonu’ya sürgün edildiği iddia edilir. Efsanenin
birine göre İstanbul Sarayburnu’nda yer alan bu saatin zamansız çalan gongu dönemin padişahlarının cariyelerinden birinin çocuğunu düşürmesine neden olmuştur. Bunun üzerine padişah, saatin
Kastamonu’ya sürgün edilmesini buyurmuştur. Bir diğer efsaneye göre ise saat İstanbul’da bozulup
çalışmayınca padişah, bu işe yaramazı Kastamonu’ya sürgün edin buyurmuştur. İstanbul’un nemli
havasında bozulup çalışmayan saatin, görevlendirilen bekçinin üzerinde gerekli bakımları yaptıktan
sonra çalışmaya başladığı rivayet edilir.

YER | MERKEZ

8.14. SAAT KULESİ (2)

Kastamonu’da yer alan saat kulesiyle alakalı anlatılan başka bir efsanede rivayete göre zamanın
valilerinden biri, “eğer Kastamonu merkeze vali tayin edilirsem herkese saat vereceğim” diye vaatte
bulunur. Bu zat vali olur, zaman geçer ama bir türlü kimseye saat vermez. Kendisine sorulduğunda
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da göreceksiniz vereceğim der. O dönemde saat kulesindeki bu saat sipariş edilir, en tepeye kurulur
ve “işte herkese saat verdim” der.

YER | MERKEZ

8.15. SAAT KULESİ (3)

Kastamonu’da yer alan saat kulesiyle alakalı anlatılan başka bir efsaneye göre, Kastamonu’nun
bir saat ihtiyacı olur. Saraydan bir saat istenir. Bunun üzerine Üsküdar’da sarayın üst tarafında olan
ve cariyelerden birinin bu saatin vurmasıyla düşük yaptığı iddia edilen saat Kastamonu’ya sürgün
gönderilir. İnsanlar saatin kulesiyle gönderildiğini zanneder. Oysa gönderilen içerisindeki saat mekanizmasıdır. Kulenin dışındaki taş yapı Örencik taşı denilen Kastamonu’da bulunan bir taştan yapılmadır.

YER | MERKEZ

8.16. SİNAN BEY CAMİ

Bu camiyle alakalı anlatılan iki efsaneden birincisine göre cami yapılmaya başlanır ve kubbesi görülecek kadar ilerleme kaydedilir. Bir gün, Alpaslan Köyünden eşekle odun satmaya gelen bir
oduncu cami inşaatını görünce dua eder: “Yarabbi!” der, “Vatandaş cami yaptırıyor, cennetteki yeri
ayrı, bizim yerimiz ayrı. Biz kendi karnımızı doyuramıyoruz. Bize de nasip olmaz mı acaba böyle bir
cami yaptırmak?” Evinde tavuk bile olmayan bu fakir oduncu, normalde odununu satıp, ihtiyaçlarını aldıktan sonra elinde artan azıcık para ile aldığı helva ve ekmeği yiyerek köyüne dönerken, o
gün helva almaz, helvanın parasına tekabül eden 6 yumurtayı alır ve köyüne götürür. Köye dönünce
oduncunun komşusu bağırır: “Bizim gurkumuz çok oldu bu sene. Eğer yumurtanız varsa size gurku
verelim çıkarttıktan 2 ay sonra tavuğumuzu geri alırız, civcivler de sizin olur.” O gün elinde 6 yumurta olan oduncu, komşunun tavuğunu bu yumurtalarla gurka bastırır. 21 gün sonra bu 6 yumurtadan
6 civciv çıkar: 4’ü ferik (halk dilinde tavuğun genç hali), 2’si horoz. Durum böyle olunca evin hanımı
oduncuya der ki: “4 tavuk benim, bu tavuklara bir de horoz lazım. Sen diğer horozu al, hayrat et (ihtiyacı olan birine ver).” Oysa oduncu, 6 tanesini de hayrat etmek üzere Sinan Bey Camisinde çalışan
ustalara yedirmek için niyet etmiştir. Ancak hanımına bir şey diyemez. Bir yıl o horozu besler. Yine
odun satmaya gittiği bir gün, “ustalar hala inşaatta çalışıyordur”, diyerek horozu eşeğin üstüne koyar, yola çıkar. Camiye gelince camiyi yaptıranın kim olduğunu sorar. Camiyi yaptıran kişi tesadüfen
oradadır ve oduncu başına gelenleri anlatır, “Hayrım olsun, şu horozu kesin de bu ustalar yesin, daha
da iyi çalışsınlar.” der. Camiyi yaptıran horozu keser, pişirilmesi için evine gönderir, o gün öğlen o
horoz yenir. O akşam, camiyi yaptırana rüyasında bir ses oduncu için, “Bir yumurtayla seni sevapta
geçti.” der.

8.17. ŞEYH İSMAİL RUMİ CAMİ VE TEKKE HAMAMI

YER | TOSYA

Bu efsane konusunu Kastamonu ili Tosya’da bulunan Şeyh İsmail Rumi Cami ve Tekke Hamamı’ndan almaktadır. Efsaneye göre camiyi ve caminin alt tarafında bulunan hamamı Şeyh İsmail
Rumi’nin geyikler yardımıyla bir gecede yaptığı rivayet edilir. Hamamda Rumi’nin geyiklerle birlikte
yaptığı aslan başı vardır. Aslan başını dağda yapar ve bunu geyiklere yükleyip hamama getirir. Bu
aslan başı günümüzde hamamda bulunmaktadır ve ağzından şifalı su aktığı rivayet edilir. Hamamda
şeyhin aslan başına şekil verdiği kılıç da görülebilir.
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9
HALKOYUNLARI VE TÜRKÜLER
İLE İLGİLİ EFSANELER

YER | TOSYA

9.1. DEĞİRMEN OYUNU

Efsaneye konu olan değirmen oyunu, köçek oyununun atası olarak bilinir. Erkek, elinde oklava;
altında etekle bu oyunu oynar. Rivayete göre eğlenmek için toplanan erkeklerden biri kadın kılığına girer ve değirmencilik yapan bir gence şaka yapmak üzere yanaşır. Değirmenci genç defaten bu
duruma karşı koymasına rağmen en sonunda dayanamaz ve kadın zannettiği erkeğe karşı taşkınlığa
başlar. Diğer erkekler de kadın kılığındaki erkeği değirmenciden korumaya çalışırken istem dışı oluşan birçok figür böyle bir oyunun ortaya çıkmasını sağlamıştır.

9.2. GIYDIVAN TÜRKÜSÜ ve GIYDIVAN HALKOYUNU EFSANESİ

YER | İNEBOLU

Gıydıvan türküsü efsanesi Kastamonu ili İnebolu ilçesine aittir. Rivayete göre beşik kertmesi
olan iki gençten ikisi de evlenmek için sözlerinden caymaz. Zamanı gelince kız usulünce istenecektir. Ancak oğlanın askere gitmesi gerekir. Evvelinde söz kesilir ve oğlan anlı şanlı bir şekilde askere
uğurlanır. Ramazan ayında köye hayırlı haberler getirmeye gelen gözü işte gönlü oynaşta bir hoca, iyi
haberini vermeye geldiği oğlanın nişanlısını kandırır ve kaçırır. Oğlan askerden döndüğünde olayları
öğrenir, kahrolur ve bir daha kendisini kimse göremez ve bu olaya ithafen bu türkünün çığırıldığı
rivayet edilir.
GIYDIVAN TÜRKÜSÜ
Gıydıvan’ın Kızlar (Huriye’m)
Birer Gonca Gül Olmuş (Huriye’m)
Ufak Ufak Basta Gel (Huriye’m)
Tahtalar Oynamasın (Huriye’m)
Şamama Da Güzelim (Huriye’m)
Her gün Gider Hamama (Huriye’m)
Delikanlılar Dururken (Huriye’m)
Niçin Vardın İmama (Huriye’m)
Gıydıvan’ın Gızları (Huriye’m)
Birer Salkım Leylaktır (Huriye’m)
Usul Usul Bas da Gel (Huriye’m)
Bizim Mehle Dillektir (Huriye’m).
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Diğer bir efsaneye göre: Gıydıvan, kıyı divan demektir. Kastamonu evlerinin neredeyse tamamı
ahşaptır. Bir yerden bir yere geçerken de ev ve merdiven sallanır ağaç gıcırdama yapar. Gıydıvan’ın
kızları da bir yerden bir yere giderken ses çıkardıkları için nereye gitseler belli olur. Bunu önlemek
için de parmaklarının üzerinde yürüyerek ses yapmamaya çalıştıkları söylenir. Bunun sonucunda
oluşan bu türkü günümüzde kına gecelerinde karşılıklı kaşıkla oynanan bir halkoyunu haline gelmiştir.

YER | TOSYA

9.3. TİRİDİNE BANDIM (1)

Bu efsane Kastamonu ilinin Tosya ilçesinde geçmektedir. Efsanenin konusunu oluşturan tiridine
bandım türküsü için rivayete göre çalıp söylemeyi seven biri, sarhoş olur ve söğüt ağacının altına
uzanır. O ara söğüt dalına konan leyleği sarhoşluktan manda olarak görür ve başlar gülmeye. Sonra
alır sazını eline tiridine yandım türküsünün bir parçası olan “manda yuva yapmış söğüt dalına” diye
başlar söylemeye ve devam eder. Yakınında olan bir çoban da can sıkıntısından kendine eğlence ararken sarhoşu görür, yanaşır. Sarhoşun söylediklerine çok güler ve nereye gitse onun çalıp söylediğini
anlatır, ahaliyi de güldürür. Böylece Tiridine bandım türküsü hayat bulmuş olur.

YER | TOSYA

9.4. TİRİDİNE BANDIM (2)

Bu türkü için anlatılan başka bir efsaneye göre, eskiden Tosya halkı ticaret maksadı ile sürekli
olarak saz dağını asarak Çankırı tarafında “Öteyüz” denilen yöreye gider. Ekonomik ilişkilerinin yanında bu bölge ile sosyal ilişkilerde de gelişme görülür. Bu yüzden oyunda Karadeniz Bölgesinden ziyade İç Anadolu Bölgesi’nin etkisi görülür. Rivayete göre, aşığın biri Öteyüz’e giderken Fazlı isminde
bir çobanla karşılaşır. Orada sığır otlatan çoban, aşığı elinde saz ile görür. Kendisinin de yalnızlıktan
cani sıkılan çoban, aşığı yanına çağırır, kedisine bir şeyler çalmasını ister. Âşık “pekala” der. Fakat
aklına çalacak bir şey gelmez. Tam o esnada âşık, vatandaşın birinin öküzleri ile beraber çift sürmeye
gittiğini görür. Bundan esinlenerek:
Sabahleyin erken çifte giderken,
Öküzüm torbadan düşmüş gördün mü?
Amanın Fazlım.
Daha sonra sığırların içerisindeki mandaya gözü takılır:
Manda yuva yapmış söğüt dalına,
Yavrusunu sinek kapmış gördün mü?
Amanın Fazlım.
Dönüşte bir sohbet esnasında bu durumu dile getirir. Halk arasında hikâye şeklinde söylenir.

YER | TOSYA

9.5. TİRİDİNE BANDIM (3)

Bu türkü için anlatılan başka bir efsaneye göre türkünün hikâyesi şöyledir. Pirinciyle ünlü olan
Tosya’daki pirinç tarlaları Devrez çayından beslenmektedir. Sulak bir arazi olan Devrez çayının kenarında söğüt ağaçları sıralanmaktadır. Yazın uzayan söğüt dalları ağaçların dibiyle beraber suyun
üstünü de kaplamaktadır. Yörede kömüş adıyla anılan sıcaktan bunalan mandalar Devrez’e girerek
söğüt dallarının üzerine yatmaktadırlar. Bu nedenle “manda yuva yapmış söğüt dalına” denilmiştir. Yörede ısırma fiili yerine “kapmak fiili” kullanılmaktadır. “Köpek ısırdı” yerine “köpek kaptı”
denilmektedir. Yaz aylarında hayvanlara musallat olan “böğlek” denilen bir tür sinek, mandaların
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yavrularını ısırdığından, “yavrusunu sinek kapmış” denilmektedir. Musiki Cemiyetinin kurulmasından sonra Hakkı Berber bu sözleri toplayarak bir araya getirir. İsmail Okur (Nayipoğlu)’da tiridine
bandım nakaratını ekleyerek bestesini yapar. Mustafa Başefe (Akçak) ve arkadaşları da bunu oyuna
dönüştürerek folklorumuza kazandırırlar. O günden bu güne çalınır, söylenir, oynanır.
Sözleri:
Sabahleyin erken çifte giderken, aman aman
Öküzüm torbadan düşmüş, gördün mü? amanın yandım
Tiridine tiridine, tiridine bandım
Bedavamı sandın, para vidim aldım.
Manda yuva yapmış söğüt dalına, aman aman
Yavrusunu sinek kapmış gördün mü? amanın yandım.
Tiridine tiridine, tiridine bandım
Bedavamı sandın, para vidim aldım.
Aşağıda pınar güzellerin yoludur, aman aman
Tosya’da kuşağı ince belin gülüdür, amanın yandım.
Tiridine tiridine, tiridine bandım
Bedavamı sandın, para vidim aldım
Ozanoğlu adlı yöresel oyun döneminde gencler tarafından düğünlerde oynanılmaktadır fakat
hakkında herhangi bir efsaneye yer verilmemiştir.

YER | TOSYA

9.6. YAREN OYUNU EFSANESİ

Bu oyun ocak yakıldığında yani şenlik verildiğinde, her biri bir Türk boyunu temsil eden yirmi
dört kişiden oluşan Yaren derneği üyelerinin katılımıyla sergilenir. Efsaneye göre bu şenliklerden
birinde mendil oyunu oynanırken zamanın valisi oyuna katılır. Oyunda herkes Yaren ağası nasıl oturuyorsa öyle oturmak zorundadır. Vali, halkı denemek için kurallara uymaz. Bağdaş kurarak oturur.
Buna karşın ceza olarak valiye tuğrayla vurulur, bir anlamda ceza verilir. Eğlence sonunda valinin
“Benim unvanım dolayısıyla bana farklı davransaydınız, o tuğrayı vurmasaydınız derneği kapatırdım” dediği rivayet olunur.
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10
DİĞER
EFSANELER

YER | TOSYA

10.1. ACIKAVAK EFSANESİ

Bu efsane konusunu Tosya ilçesinde yer alan Acıkavak Suyu’ndan almaktadır. Efsaneye göre Acıkavak’ta yatan Murat Baba türbesindeki Acıkavak suyundan içen hastaların iyileştiği, varsa nazarın
ortadan kalktığı rivayet edilir.

YER | TOSYA

10.2. AÇIK ALA SUYU EFSANESİ

Bu efsane konusunu Tosya ilçesindeki Açık Alak Suyu’ndan almaktadır. Efsaneye göre Açık Alak
Türbesinin yanındaki bu suda yıkanan cılız, bakımsız çocukların bir zaman sonra kendini toparladığına, gürbüz hale geldikleri rivayet edilir

10.3. BİR TÜRK TÜM DÜNYAYA BEDELDİR

YER | KASTAMONU/MERKEZ

Bu efsane konusunu Atatürk’ün Kastamonu ziyaretinde Türk askerini onurlandırdığı bir sözden
alır. Rivayete göre 24 Ağustos 1925 yılında Kastamonu’yu ziyaret eden Atatürk, askeri kışlaya da
uğramak ister. Koğuştan çıkarken kapı üzerinde gördüğü “Bir Türk on düşmana bedeldir” ibareli
levhaya karşılık olarak, subayı yanına çağırır ve bence “Bir Türk tüm dünyaya bedeldir” der. Bu söz o
günden sonra günümüze kadar bu şekilde taşınmış olur.

YER | BOZKURT

10.4. BOZKURT MERKEZ CAMİİ EFSANESİ

Bu efsane konusunu Bozkurt ilçesinde yer alan Merkez Camii’nden almaktadır. Efsaneye göre bu
cami ilk etapta ahşaptan yapılır. Fakat ilerleyen dönemlerde Mısırdan gelen Mustafa Dede isimli bir
ticaret adamı bölgede bir süre kaldıktan sonra Mısır’a geri döner ve orada yaşayan bir kadın, “Senin
gittiğin yerde cami var mı?” diye sorar. Mustafa Dede ise “Var ama yetersiz ve fazla büyük değil’’ der.
Kadın tarafından Mustafa Dede’ye verilen para, altın, gümüşlerle caminin yeniden inşa edildiği ve
geliştirildiği rivayet edilir.

YER | SEYDİLER

10.5. ÇATALTEPE EFSANESİ

Bu efsane konusunu Seydiler civarında bulunan Çataltepe’den almaktadır. Efsaneye göre bu tepe
eteklerinde hayvan görünümlü varlıklara rastlanır ve gözleri ışıltılı bu hayvanların eski dönemlerde
yaşayan insanların yollarını kestiği rivayet edilir.

10.6. DEVE HANI EFSANESİ

YER | KASTAMONU/MERKEZ

Bu efsane konusunu Kastamonu’da yer alan Deve Hanı’ndan almaktadır. Deve Hanı’nın İpek
Yolu üzerinde dünyada develer için yapılan ilk konaklama yeri olduğu rivayet edilir. Başka bir rivayete göre Deve Hanı dünyada hayvan haklarının korunduğu ve hayvan sahibinin, hayvana taşıyabi-
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leceğinden fazla yük yükledi ise cezalandırıldığı ilk yerdir. Eğer hayvan sahibi hayvanına fazla yük
yüklediyse deve hanına alınmaz; cezalandırılır.

YER | BOZKURT

10.7. EZİNE ÇAYI EFSANESİ

Bu efsane konusunu Bozkurt ilçesinde yer alan Ezine Çayı’ndan almaktadır. Efsaneye göre Bozkurt ilçesinde, adı geçen çay suyunun bir kış günü çay yolunun dar bir tarafında birikip daha sonrasında donduğu söylenir. Yaz başlangıcında ise sıcaklar nedeni ile erimeye başlayan suyun aniden
patlayarak tüm Bozkurt’u sular altında bıraktığı söylenmektedir. Rivayete göre suların ufak bir teknenin hiçbir yere takılmadan geçebileceği kadar yükseldiği ve su baskınının üç kilometrelik bir alan
da etkilidir.

YER | ÇATALZEYTİN

10.8. GİNOLU KALESİ EFSANESİ

Bu efsane konusunu Ginolu Kalesi’nden almaktadır. Ginolu Kalesi, Çatalzeytin ilçesinde yer almaktadır. İlçe merkezine üç km uzaklıkta olan bu kale için anlatılan bir efsaneye göre, bulundukları
yerde evleri ve malları yağmalanan insanlar, yerleşimin olmadığı bir dönemde Rum köylerinin olduğu Ginolu Limanı’na sığınır ve içinde bulundukları vaziyeti kadıya anlatır. Bunun üzerine Kadı,
Çatalzeytin’i komple size verdim der ve bir rivayete göre ilk yerleşim yeri burası olur.

YER | ABANA

10.9. HACI VELİ KAYALIKLARI

Bu efsane konusunu, Hacı Veli Kayalıklarından almaktadır. Hacı Veli Kayalıkları, Kastamonu
ilinin sahil ilçesi Abana’da yer almaktadır. Doğal yapısıyla görenleri kendine hayran bırakan bu kayalıkta eskiden korsanların ikamet ettiği rivayet edilir.

YER | TOSYA

10.10. HATİCE HANIM EFSANESİ

Bu efsane Tosya ilçesi İlyas Bey mahallesinde geçmektedir. Efsane, konusunu Hatice adında bir
Türk kadınının milleti için göstermiş olduğu büyük fedakârlıktan almaktadır. Rivayete göre: belediye
temizlik işleri memuru Ziya efendinin kızı Hatice Hanım, Fransız birliğinde görevli olan ve makineli
tüfeğiyle kaçarak Türk birliğinde saf tutmaya başlayan Cezayirli Subay Mehmet efendiyle evlenecektir. Fakir olan Hatice Hanım’ın ailesi bir gelinlik alır. Buna karşın Hatice Hanım:” bunu satın bedelini Kızılay’a verin ve parası ile yaralı gazilere sargı bezi alınsın” der. Kızını düğününde gelinlikler
içerisinde görmeyi arzu eden ailesi ne yaparsa yapsın kararından vazgeçiremez. Sonunda gelinlik 30
liraya satılır ve parası Kızılay’a bağışlanır. Hatice Hanım da basma entariyle gelin olur.

YER | İHSANGAZİ

10.11. HERACOĞLU TÜRBESİ VE CAMİSİ

Bu efsane konusunu İhsangazi ilçesinde bulunan Heracoğlu Türbesi ve Camii’nden almaktadır.
Efsaneye göre bu türbeye yaramaz çocuklar, cin çarpmasına uğramış kimseler götürülür. Kişiler öncelikle türbede bulunan büyük bir tespihin içinden geçirilir akabinde banyo yaptırılır. Bu şekilde
çocukların cinden kurtulduğu, yaramazlıkların kesildiği hatta küfür eden bir kişinin küfretmeyi bıraktığı rivayet edilir.

YER | CİDE

10.12. HOŞALAY BUCAĞI EFSANESİ

Bu efsane konusunu Hoşalay Bucağı’nın ele geçirilmesini sağlayan bir hadiseden almaktadır.
Hoşalay Cide taraflarında bir yerleşim bölgesidir. Efsaneye göre bu bölgede Rumlara ait bir kale
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vardır ve ele geçirilememiştir. Rivayete göre keçi otlatan bir çobanın aklına bir fikir gelir, o bölgede
keçi çoktur, çoban da her keçinin boynuzuna bir çıta bağlayıp ateşe verir ve kaleye doğru sürer. Bunu
gören kaledekiler korkup kaçarlar ve kale ele geçirilir.

10.13. HUBU KUŞU EFSANESİ

YER | KASTAMONU/MERKEZ

Bu efsane konusunu Kastamonu ilinde yer alan Hubu kuşlarından almaktadır. Efsaneye göre bir
zamanlar Kastamonu Kalesine sekiz-on tane akbaba yuva yapar. 1940’lı 50’li yıllarda insanlar evlerinin çatısına bu kuşlara hayır olsun diye evlerinde yenmeyen akciğeri bırakır. Ciğere gelen hubuları
gören komşular da hangi evde et yenildiğini bilir ve “Hubuya ciğer, insana et lazım” şeklinde bir
sözün efsane olduğu rivayet edilir.

10.14. İBN NECCAR CAMİSİ EFSANESİ

YER | KASTAMONU/MERKEZ

Bu efsane konusunu Kastamonu ilinde yer alan İbn Neccar Camii’nde almaktadır. İbn-i Neccar
Camii Türkiye’de cami planının üzerine taş işleme yapıldığı tek eserdir.

10.15. İNCİLİ BEBEK EFSANESİ

YER | KASTAMONU/MERKEZ

Bu efsane Kastamonu’da geçmektedir. Konusunu bebek sahibi olmak için adak adayan ve bebeğini kaybeden bir aileden almaktadır. Efsaneye göre: Kastamonu’da bir aşiret ağası bir gün oğlunu
yanına çağırır ve artık mürüvvetini görmek istediğini söyler. Oğlu, babasının bu isteğini hoş karşılar.
Aşiret ağası oğlunu köyün en güzel kızıyla evlendirir. Evlenen çiftin uzun süre bebeği olmaz. Aşiret
ağasına bu derdin çözülmesi için adak adamanın gerekli olduğu söylenir. Bunun üzerine aşiret ağası
bebekleri olursa 3 deve keseceğini söylerler. Bunun üzerine bir süre sonra bu çiftin bebekleri olur. 3
deveyi kesmek üzere dağın tepesine çıkan aşiret ağası nasıl olsa çocuk oldu der. Hayvanlara kıymanın
anlamı yok, hayvanlar canlı kalsın çocuğun olsun, deyip bebeği devenin üstüne yükleyip dönmeye
karar verirler. Ancak yolun ortasında bir kartal bebeği devenin üstünden alır ve diğer kartallara yem
eder. Yavrusunu kartalların parçaladığını gören anne rivayete göre başından geçen her şeyi anlatan
incili bebek ağıtını yakar.

10.16. MADEN DEDE TÜRBESİ EFSANESİ

YER | KASTAMONU/MERKEZ

Bu efsane konusunu merkezde alan Maden Dede Türbesi’nden almaktadır. İsfendiyar Beyliği döneminde beyler, Kastamonu’nun kalkınmasını sağlamak için ilim adamlarını getirmek üzere Maveraünnehir ve Horosan civarına ajanlar gönderir. Getirilen ilim adamlarından biri de Maden Dededir.
Maden Dede’nin, ilk defa o dönemde şuan Karabük’e bağlı Kurre-i Hadid köyünde demir madenini
bulduğu rivayet edilir. Evliyalıktan öte millete vermiş olduğu bu hizmetten dolayı da türbesi yapılır.

10.17. SOF SANATI EFSANESİ

YER | KASTAMONU/MERKEZ

Bu efsane Tosya ilçesinde geçmektedir. Tosya’ya üç yüzyıl önce yerleşmiş Sofçuluk ve Kuşakçılık
sanatları bu efsaneye hayat verir. Rivayete göre Yavuz Sultan Selim Bağdat seferine çıkarken Tosya’ya uğrar. Sultan, Sanatkârların Tosya’dan başlayarak kasaba dışında kalmış Hersentönü’ye kadar
uzanan sof kumaşlarıyla döşenmiş bir yol ile karşılanır. Bu karşılamadan ziyadesiyle memnun kalan
Sultan, sofçu esnafını kasabaya naklettirir. Bu vesileyle her geçen gün daha da gelişen sofçuluk ve diğer dokuma teknikleriyle Anadolu’ya satışlar başlamıştır. Bunun bir sonucu olarak Tosya o dönemde
Anadolu’nun dokuma merkezi haline gelmiştir.
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YER | ÇATALZEYTİN

10.18. SÜLÜKLÜ GÖL EFSANESİ

Bu efsane konusunu Çatalzeytin’de bulunan Sülüklü Göl’den almaktadır. Efsaneye göre hasta
insanların göldeki sülüklerle 41 derde şifa bulduğu rivayet edilir.

10.19. ŞEYH NASUH EFENDİ CAMİ EFSANESİ

YER | KASTAMONU/MERKEZ

Bu efsane konusunu merkezde yer alan Şeyh Nasuh Efendi Cami’nden almaktadır. Efsaneye göre
Şeyh Nasuh Efendi’nin geceleri kendi mezarını ziyarete geldiği rivayet olunur. Başka bir rivayete göre
ise sokakta bazı geceler durduk yere yanan ateş şeyhin kendisidir.
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11
EN ÇOK BEĞENİLEN
EFSANELER

YER | KÜRE

11.1. FIRINCIK NENE TÜRBESİ EFSANESİ

Zamanın birinde Küre ilçesinde imanı güçlü, maneviyatı yüksek çok güzel bir kadın varmış. Bu
kadın günün birinde evlerinin aşağısındaki Hacı Gani hamamına gitmek üzere evinden çıkmış. Dönüşünde peşine yağız bir delikanlı takılmış ve kadına; Allah aşkına peçeni aç nur cemalini bir göreyim
demiş. Kadın Allah adını duyunca hiç düşünmeden peçesini açmış ve ay gibi parlayan yüzünü gence
göstermiş. Eve gelmiş ve huzursuzluğunu kocası ile paylaşmış. Bunları duyan kocası çok sinirlenmiş
ve hemen gidip evin yanındaki fırını ateşe vermiş. Alevler yükseldikten sonra karısına demiş ki; Allah
aşkına şu alev topuna gir. Kadın yine Allah adını duyunca hiç düşünmemiş ve kendini alevler arasına
bırakmış. O alevler birden cennetin en güzel ravza bahçelerine dönüşmüş. Bu olay karşısında kadının
kocası donup kalmış. Kadının keramet sırrı ortaya çıkmış ve kadın oracıkta hayatını kaybetmiş. İman
gücü ve kerametinden ötürü oraya bir Fırıncık Nene Türbesi yapılmış. Bu türbe Küre ilçesinde Müderris Mahallesi Fırıncık Mevkiine adını vermiş. Sadece kabrinin üstünde ahşap bir türbe olduğu ve
çevresinde genellikle çocuk ve kadın mezarlıklarının bulunduğu bilinmektedir. Türbe hala Perşembe
ve Cuma günleri hanımlar tarafından ziyaret edilmekte ve türbede helva ve çörekler dağıtılarak, Kuran okunmaktadır.

YER | MERKEZ

11.2. MÜFESSİR’İ ALAEDDİN (1)

Müfessir Alaaddin, Taşkent veya Hicaz bölgesinden hac vazifesini yerine getirmek için gittiği
Mekke’de beş parasız kalmış. Bunun üzerine bir vaiz olduğunu söylemiş. Orada kendisine vaaz verdirilerek geçimini sağlamaya başlamış. Günlerden bir gün Kastamonu’dan gelen bir kişi Müfessir
Alâeddin’in vaazını dinlerken ağzından Türkçe birkaç kelime kaçırdığını işitmiş. Vaaz bittikten sonra
bu kişi Müfessir-i Alâeddin hazretlerine “Hocam bizim beyimiz âlim ulemayı çok sever, gelin ben
sizi memleketime götüreyim.” demiş. Bunun üzerine Müfessir Alâeddin Kastamonu’ya gelmiş. Bu
kişi Müfessir Alâeddin’i o kadar candan sevmiş ki kızını da Müfessir Alâeddin’e vermiş. Müfessir
Alâeddin Kastamonu’ ya gelince, ehlisünnet ve hazır bir cemaati olduğundan ondan hem tefsir yapması hem de öğrenci yetiştirmesi istenmiştir. Kastamonu medreselerinde bulunan en zeki öğrenciler
toplanmış ve Müfessir Alâeddin’in cemaatini oluşturmuştur. Kuran-ı Kerim’in 27.cüzünün tefsirine
gelindiğinde Müfessir Alâeddin vefat etmiştir. Buna çok üzülen öğrencilerinin rüyasına giren Alâeddin hazretleri ‘kabrime gelin’ diyerek kalan 3 cüzü orada tamamlayacaklarını söylemiştir. Sırayla
bu rüyayı gören öğrenciler toplanıp mezarlığa giderek 3 cüzü orada tamamlamışlardır. “Cevahür’ul
eşraf” ya da “cezahüru’lestaf” isminde olan bu eser şu an Konya Mevlana Müzesinde bulunmaktadır.

YER | MERKEZ

11.3. NASRULLAH CAMİ

Günün birinde Nasrullah Efendi kerpiçten bir camii yaptırmak istemiş fakat oğlu bunun asla
kabul görmediğini ‘Kastamonu’ya kerpiçten cami mi yapılır’ diyerek öfkeli bir şekilde dile getirmiştir. Eğer bu camii yapılacaksa Nasrullah Efendi’ye yakışır heybetli bir cami olacak demiş ve bütün
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tuğlaları ve kerpiçleri toza çevirmiştir. Bu olayın üzerine Nasrullah Efendi uzun uzun düşünmüş ve
nihayetinde oğluna hak vermiştir. Tıpkı onun söylediği gibi heybetli, görenlerin bir kez daha dönüp
baktığı taştan camiyi yaptırmıştır. Bu caminin Anadolu’da kıble tarafına doğru büyütülen en eski
camilerden biri olduğu da bilinir.

YER | MERKEZ

11.4. SIRTLI ALİ EFENDİ

Dönemin birinde Avusturya kralı ansızın hayatını kaybetmiş. Onun yerine veliahttı büyük oğlu
kral olarak geçecekken bir kadın “benim de kraldan bir oğlum var” demiş. Ortalıkta bir kargaşa oluşmuş. İşin içinden çıkamayınca dönemin ileri gelen âlimlerinin olduğu Osmanlı İmparatorluğu’ndan
yardım istenmiş. Bir süre durumun nasıl açıklığa kavuşacağı düşünülmüş ve akıllara iyi bir fıkıhçı ve
uygulamacı olan Sırtlı Ali Efendi gelmiş. Sırtlı Ali Efendi Müfessir Alâeddin türbesinde yatan Kastamonu Araç ilçesi Sırtlı köyünden veli bir kişiymiş.
Durum ona da izah edilmiş. Sırtlı Ali Efendi bunun üzerine “Defini çıkarın ve kuyruk sokumunun
(Kuyruk sokumu kemiğinin altında bulunan toplu iğne başı büyüklüğündeki kemik) son kemiğine
bu kişinin kanını akıtın eğer kemik kanı emerse çocuk kralın çocuğudur, kemik kanı emmezse çocuk
kralın değildir.” demiş. Böylelikle çocuğun, kralın çocuğu olduğu ortaya çıkmış ve en büyük olan bu
kişinin Avusturya’nın yeni kralı olduğu tarihe geçmiştir. İnsanda bir kemik hariç hepsi çürür. Bu,
çürümeyen acbu’z-zenb denen kuyruk sokumu kemiğidir.

YER | MERKEZ

11.5. DEVE HANI EFSANESİ

Kastamonu’da yer alan deve hanı ipek yolu üzerinde bulunan dünyada develer için yapılan ilk
konaklama noktasıdır. Bu han dünyada hayvan haklarının korunduğu ve savunulduğu ilk yer olarak
bilinir. Eğer bir kervan hayvana taşıyabileceğinden daha fazla yük yükledi ise cezalandırılır ve deve
hanına alınmazmış.

YER | TAŞKÖPRÜ

11.6. ABDAL HASAN HAZRETLERİ

Efsaneye göre Abdal Hasan çok sefil bir köyde yaşıyormuş. Bu köye gelen haydutlar yalnızca
bir kuzuya sahip olan en fakir adamın kuzusunu çalmışlar. Çaldıkları kuzuyu köye yakın köhne bir
mağarada kesmişler ve pişirip yemeye başlamışlar. O sırada mağaraya gelen üstü başı perişan halde
olan bir adam, kendisinin de kızaran kuzudan yemek istediğini söylemiş. Haydutlar onu da aralarına
alıp kızarmış kuzudan bir parça vermişler. Bunun üzerine adam yemeğe başlamadan önce, yemek
bitince şükür duası etmek istediğini, bunun için yemek yenirken kuzunun kemiklerini atmamalarını
bir kenarda toplamalarını istemiş. Yemeğin sonunda, kuzunun sadece bir tarafta toplanmış kemikleri kalmış. Mağaraya sonradan gelen bu adam, şükür duası etmiş ve “Allah’ım biz eksilttik sen yerine
koy “demiş. Kemikler birden hayat bulmuş yeniden kuzu olmuş ve mağaradan çıkarak sahibinin yanına köye gitmiştir. Bütün bu olanları büyük bir şaşkınlık ve korkuyla seyreden haydutlar, bu kişinin
yörede adı çok bilinen ermiş bir kişi olan Abdal Hasan olduğunu anlamışlar. Bunun üzerine hırsızlık
yapmaya tövbe ederek, Abdal Hasan’ın elini öpmüşler ve iyi insanlar olmaya söz vermişlerdir.

YER | MERKEZ

11.7. ÂŞIKLI SULTAN TÜRBESİ

Türbeyi ziyaret eden bir kişi Âşıklı Sultan’a “Sen gerçek bir evliya isen kendini kurtarabilirsin”
demiş ve bir gece türbeyi ateşe vermiştir. Türbe alevler içinde iken, Âşıklı Sultan dönemin valisinin
rüyasına girmiştir. Koşarak türbeye gelen vali, başlayan yangını söndürtmüştür. Halk arasında Âşıklı
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Sultan’ın bu sayede kendini kurtardığı bilinirmiş. Bir diğer efsaneye göre, felçli bir adam türbeye
gelmiş ve geceleri ziyaretçi kabul etmeyen bu türbede kalırsa iyileşeceğini söylenmiş. Bekçiyi ikna
etmeyi başarmış ve türbede kalmış. Adam sabah olduğunda mucizevi bir şekilde iyileşmiş.

YER | MERKEZ

11.8. BENLİ SULTAN

Benli Sultan şuan türbesinin bulunduğu yere gelerek inzivaya çekilmiş. İnzivaya çekildiği zaman
içerisinde vahşi hayvanlarla onların dilinden konuşarak iletişime geçmiş ve onlarla özel bir bağ kurmuş. Hatta ve hatta türbesinin yapımında ilk yardımcı olanlar evliyanın dostluk kurduğu geyikler
olmuş. Geyikler türbenin yapımına yardımcı olurken, köyün öküzleri geyikleri kovalamış ve onlara
zarar vermiş. Bunu gören köy halkı ise hiçbir şekilde duruma müdahale etmemiş. Bunun üzerine
Benli Sultan beddua ederek “Öküzünüz çift olmasın” demiş. O günden sonra türbenin bulunduğu
köyde hiç kimsenin iki öküzü olmamış. Benli Sultan, yazılı olmayan kaynaklara göre 16. yüzyılda
yaşayan Tosya’dan Kastamonu’ya gelerek halkın dini ve tasavvufi bakımdan eğitilmesi için önemli
katkılar sağlayan bir vaiz olarak bilinir. Asıl adı Mehmet Muhyiddin olan Benli Sultan, lakabını yanağında bulunan büyükçe bir benden almıştır.

YER | MERKEZ

11.9. KARANLIK EVLİYA

Bu türbede yatan kişi Çobanoğlu Beylerinden biridir. Ben hem beyim hem de evliyayım demez
ve bu durumun açığa çıkmasını istemediği için yüzüne siyah bir örtü örter, o şekilde konuşurmuş.
Cuma namazına gittiğinde bile kimseye görünmezmiş. Şöyle ki, Kasaba Köyü Mahmut Bey Camisi’nde olduğu gibi bazı camilerde bey mahfilleri vardır. Namaza gelirken buraya girer ve cemaat çıktıktan
sonra buradan çıkar ve kimse bu beyi göremezmiş. Bu durum bey namaza geldi diye, beynamaz olanların da namaza gelmesini engellemek içinmiş. Aynı şekilde derslerine de bey olduğu için gelinmesin
diye yüzünü göstermezmiş. Hem bu sebeplerden hem de yattığı yerin ışık almaz ve karanlık olması
evliyaya ismini vermiş.

YER | MERKEZ

11.10. KASABA KÖYÜ MAHMUT BEY CAMİ

Bu efsane konusunu Kastamonu’nun kuzeybatısında Daday yolu üzerinde bulunan Mahmutbey
Camii’nden almaktadır. Kasaba Köyü Mahmutbey Camii, içerisindeki mükemmel ahşap işçiliği ile
tanınır. Yapıldığı yıllarda kullanılan kalem işçiliği, caminin UNESCO Dünya Miras Listesi için aday
olmasına vesile olmuştur. Mahmutbey Camii, ibadete hiç kapatılmamıştır, ancak bir ısıtma ve aydınlatma sisteminin olmaması sebebiyle yangın ihtimaline karşı yalnızca Cuma namazı kılınmaktadır.
Camii yapımında hiçbir çivinin kullanılmasının sebebinin, camii ustasına “hiç çivi kullanma ki, paslanıp kendiyle birlikte tavanı çökertmesin” denmesi olduğu bilinir. Camii içerisinde 4 köşede devekuşu yumurtası camide örümceklenme olmasını engellemek amacıyla gizlenmiştir. Aynı zamanda
inşası sırasında nem dengesini korusun diye caminin temeline saman balyaları konulduğu tabanına
ise deve derisi serildiği söylenir. Yapılan restorasyondan sonra nem dengesinin korunamamasından
dolayı ağaçlarda mantarlanma olmasına rağmen hiçbir şekilde kurtlanma görülmemiştir. Hâlbuki
caminin yapımında kullanılan sarıçam ağacı çabuk kurtlanan bir yapıya sahiptir. Her ne kadar ağaçların korunmasının boya ile alakalı olduğu iddia edilse de, boya olmayan bazı yerlerde de kurtlanmanın olmayışının nedeninin ağaçların kesimiyle alakalı olduğu bilinir. Aktarılana göre, bununla ilgili
divan şairi Feride Hanım : “Çarık yapacaksan yapacaksın kömüş kafası deriden, eser bırakacaksan
ağacı kesip hazırlayacaksın zemheriden” demiştir. Şöyle ki, kışın en soğuk günleri olan zemheri de
dolunayda kesilen bir ağaç kendisini kurutmamak için içerisindeki öz suyunu toprağa geri gönde-
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rirmiş. Özsuyu olmayan ağaca da kurt işlemezmiş. Bu nedenle, ağaç kesiminin, havanın en soğuk
olduğu gün, ayazın en yüksek olduğu dönemde dolunayda yapılması gerekirmiş. Mahmut Bey Camii,
4 adet ahşap sütun üzerine bindirilmiştir. Camiinin sütunlarının yakındaki bir tepeden geyiklerle
taşındığı söylenir.

YER | ARAÇ

11.11. HACI BEKİR

Şekerci Hacı Bekir Efendi, Kastamonu’nun Araç ilçesinden İstanbul’a gelerek açtığı küçük bir
şekerci dükkânında dünyanın hiçbir yerinde eşi ve benzerine rastlanmayan lokum, akide gibi şekerlemeler imal etmeye başlamış. İstanbul’un Bahçekapı semtinde 1777 yılında açtığı küçük bir şekerci
dükkânı ile işe başlayan Bekir Efendi, 1817-1820 yılları arasında yerine getirdiği hac görevinden sonra Hacı Bekir olarak anılmaya başlamış. Şekerci Hacı Bekir Efendi’nin, kendine has usulleriyle imal
ettiği şekerlemeler kısa sürede birçok kişinin beğenisini kazanmış. Herkes tarafından konuşulmaya
başlayan bu şekerlemelerin ünü Osmanlı saraylarına ulaşmış. Bekir Efendi, dönemin Padişahı II.
Mahmut tarafından sarayın şekerci başlığına getirilmiş. Hacı Bekir farklı tatlar aramaya ve yeni yapım usulleri bulmaya meraklı bir ustaymış. Bir gün, Kirenhhoiff adlı Alman bilim adamı tarafından
1811 yılında bulunan nişastayı, un yerine kullanarak nişasta ve şeker karışımından, lokum yapmış.
Ülke dışındaki imalatçılar her ne kadar uğraşsa da Bekir Efendi’nin yapmış olduğu bu lokumun kıvamını tutturamamışlar. Şekerci Hacı Bekir Efendi’nin İngiliz müşterilerinden biri satın aldığı lokumları kendi ülkesine götürmüş ve eşine dostuna ikram etmiş. Bu farklı tat karşısında bunun ne olduğunu soran arkadaşlarına İngiliz müşteri bir Türk lezzeti anlamına gelen “Turkish Delight’’ demiş.
O günden sonra Türk lokumu Turkish Delight olarak adlandırılmış. Böylelikle Türklere mal olan bir
ürün haline gelen Türk lokumu bugün dört asır ve beş farklı kıtanın damaklarında dolaşan bir maziye
sahiptir.

YER | MERKEZ

11.12. BAYRAKLI SULTAN 1

Kastamonu’nun fethi sırasında Yunus Mürebbi isimli nalbant çırağı komutana, “Komutanım
bayrağı ben dikmek istiyorum.” demiş. Buna karşılık komutan izin vermemiş ve Yunus Mürebbi bunun üzerine “Dün gece rüyamda Hz. Muhammed’i gördüm. Yarın yanıma gel ama bayrakla gel dedi.”
demiştir. Komutanın gözleri dolmuş ve çırağın isteğini kabul etmiştir. Yunus Mürebbi, kaleden dökülen kızgın yağlara ve oklara rağmen bayrağı kaleye dikmeyi başarmış ve okla vurulup şehit olmuştur. Öldüğü yere mezarı yapılan nalbant, “Bayraklı Sultan” olarak anılmıştır.

YER | MERKEZ

11.13. BAYRAKLI SULTAN 2

Kastamonu Kalesi Selçuklular tarafından kuşatılmış, kuşatma uzamış yiğitlerin sabrı tükenmeye başlamış. Komutanlar günün birinde toplanmışlar, karar almışlar: “Ertesi gün güneş doğmadan
kaleye saldırı düzenlenecek, ne olursa olsun kale alınacak, bayrağı kaleye ilk diken yiğide armağan
edilecektir” demişler. Ertesi sabah zorlu bir saldırıya girişilmiş. Öğleye doğru savaş iyice kızışmıştır.
Bu sırada ünlü yiğit Yunus Mürebbi haykırmış: “Ardımdan gelin, beni kollayın. Bu kaleye sancağı ilk
ben dikeceğim.” Ok gibi fırlayıp elindeki ipi burcun sivri dişlerine takıp, kaşla göz arasında burca tırmanmış. Koynundan kılıcını çıkarıp yiğitçe dövüşmüş. Ardındakiler de burca çıkmışlar. Vuruşmaya
başlamışlar. Yunus Mürebbi sancağı kaleye dikmiş. Savaş bitmiş sancak kalede dalgalanmaya başlamış. Adamları Yunus’u bulduklarında, kanlar içinde yerde yatmaktaymış. Bedenine sapladığı sancağı
hala sımsıkı tutan Yunus Mürebbi Bayraklı Sultan adını almış. Dileğinin gerçekleşmesini isteyenler
ona bayrak adarlarmış.
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11.14. KASTAMONU KALESİ

Bizans hükümdarı, girmiş olduğu bir savaşta yorucu bir mücadeleden sonra esir aldığı birkaç
Türk askerini Kastamonu Kale’sindeki zindana attırmış. Buna karşın Bizans hükümdarının dünyalar
güzeli kızı Moni, zindana atılan Türk askerlerinden birine gönlünü kaptırmış. Askerin aşkıyla yanıp
tutuşan Moni bir gece yarısı uzun uğraşlar sonucu elde ettiği kalenin anahtarını âşık olduğu Türk
askerine vermiş ve askerlerin kaçmalarını sağlamış. Durumun farkına varan Bizans hükümdarı, kızı
Moni’yi saçından kavrayarak kalenin arkasındaki uçurumun eşiğine getirmiş. Kızını kaleden aşağıya
atarken de, arkasından “Kastın ne idi Moni” diye haykırmış. Hikâyedeki “Kastın ne idi Moni” sözünün, zaman içinde halk arasında dilin evrilmesi ile bugün ilin ismi olan “Kastamonu” halini aldığı
söylenir.

YER | MERKEZ

11.15. KASTAMONU VE KIRK KIZLAR

Kastamonu kalesi defalarca kuşatılmış ancak herhangi bir sonuç alınamamış. Buna karşın kaleyi
savunan Bizans tekfurunun kızı Moni’nin, bir Türk komutana sevdalanması ve kalenin anahtarını
komutana vereceğini söylemesi fetih için yeni bir umut olmuş. Fakat Bizans tekfuru çok geçmeden
durumdan haberdar olmuş. Kızının komutanla görüştüğü bir anda onları yakalamış ve Moni’yi kalenin zirvesinden aşağı atarak ölmesine neden olmuş. Durumu çaresizce izleyen Türk komutan avazı
yettiği kadar “Kastın neydi Moni’ye” diye haykırmış: Efsaneye göre Kastamonu şehri adının nihai
halini bu haykırışın dilden dile dolaşarak değişmesi sonucu almış. Moni’nin düştüğü yere bir türbe
inşa edilmiş. Kalenin alt kısmında sivri taşlar döşeliymiş ve Moni kırk parçaya bölünmüş. Bu nedenle
bu türbe Kırk Kızlar Türbesi adını almış.

YER | MERKEZ

11.16. OKLU MİNARE

Efsaneye göre adamın birinin suç işlediği düşünülmüş ve katlinin vacip olduğuna karar alınmış. İdam sehpasına gelindiğinde kendisine son bir şans verilmesini istemiş. Adama beş yüz metre
mesafedeki İsfendiyar caminin minaresini okuyla isabet ettirmesi söylenmiş. Adam minareyi isabet
ettirmiş fakat nişanın kontrolüne gönderilen uşak, mahkûmun düşmanı olduğundan isabet ettiremediğini söylemiş ve mahkûm adam idam edilmiş.

YER | MERKEZ

11.17. SİNAN BEY CAMİ

Efsaneye göre Kastamonu merkezinde Sinan Bey Camii adlı Camii yapılmaya başlanır ve kubbesi
görülecek kadar inşaat ilerler. Bir gün, Alpaslan Köyünden eşekle odun satmaya gelen bir oduncu
cami inşaatını görünce “Yarabbi!” demiş, “Vatandaş cami yaptırıyor, cennetteki yeri ayrı, bizim yerimiz ayrı. Biz kendi karnımızı doyuramıyoruz. Bize de nasip olmaz mı acaba böyle bir cami yaptırmak?” diye dua etmiş. Evinde tavuk bile olmayan bu fakir oduncu, normalde odununu satıp, ihtiyaçlarını aldıktan sonra elinde artan azıcık para ile aldığı helva ve ekmeği yiyerek köyüne dönermiş, fakat o gün helva yerine, helvanın parasına tekabül eden 6 yumurtayı almış ve köyüne götürmüş. Köye
dönünce oduncunun komşusu seslenmiş: “Bizim gurkumuz çok oldu bu sene. Eğer yumurtanız varsa
size gurku verelim çıkarttıktan 2 ay sonra tavuğumuzu geri alırız, civcivler de sizin olur.” Demiş o gün
elinde 6 yumurta olan oduncu, komşunun tavuğunu bu yumurtalarla gurka bastırmış. 21 gün sonra
bu 6 yumurtadan 6 civciv çıkmış, 4’ü tavuk, 2’si horoz. Durum böyle olunca evin hanımı oduncuya;
“4 tavuk benim, bu tavuklara bir de horoz lazım. Sen diğer horozu al, hayrat et.” Bunun üzerine oduncu o horozu bir yıl büyütmüş. Yine odun satmaya gittiği bir gün, ustalar hala inşaatta çalışıyormuş.
Camiye gelince camiyi yaptıranın kim olduğunu sormuş. Camiyi yaptıran kişi tesadüfen oradaymış
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ve oduncu başına gelenleri anlatmış, “Hayrım olsun, şu horozu kesin de bu ustalar yesin, daha da iyi
çalışsınlar.” demiş. Camiyi yaptıran horozu kesmiş, pişirilmesi için evine göndermiş, o gün öğlen o
horoz yenmiş. O akşam, camiyi yaptıran adama rüyasında bir ses oduncu için, “Bir yumurtayla seni
sevapta geçti.” demiş.

YER | İHSANGAZİ

11.18. KAYBOLAN DAMAT EFSANESİ

Efsanede ailesinden izin almadan evlenen birinin başına gelen mucizevi olay anlatılmaktadır.
Rivayete göre askerden gelen bir genç, anne ve babasının müsaadesini almadan bir kızla evlenir ve
bu genç ailesiyle artık bir ömür görüşmeyecektir. Kendi oğlu evlenme çağına geldiği ve düğünün yapıldığı bir gün damat ortalardan kaybolur ve kendisine 3 gün boyunca ulaşılamaz. Damadın babası,
bir zamanlar baba ve annesinin müsaadesi olmadan evlendiğini hatırlar ve onların mezarlarında bulur kendini. Anne ve babasının mezarının yanında bilinmeyen bir mezar olduğunu fark eder. Her ne
kadar araştırsa da bu mezarın kime ait olduğunu öğrenemez. Sonrasında mezarın açılmasına karar
verilir. Görülür ki üzerinde düğün kıyafetleriyle damat taş kesilmiş yatmaktadır.

YER | MERKEZ

11.19. ATABEY GAZİ CAMİ VE TÜRBESİ

Atabey Gazi Türbesi, Kastamonu da Atabeygazi mahallesinde yer almaktadır. İçerisinde Kastamonu fatihi Hüsamettin Çobanbey’e de ait olmak üzere toplamda 8 sanduka mevcuttur. Dışarıdan silindirik içeriden sekizgen köşeli olan türbe ahşap tonozla örtülmüştür. Müştemilatındaki Fetih Cami,
Atabey Gazi tarafından 1273 yılında yaptırılmıştır. Kırk ahşap direkten oluştuğu için bu yapıya Kırk
Direkli cami de denir. Bir rivayete göre Atabey Gazi fetihten sonra keramet göstererek Bizans döneminde kilise olarak kullanılan yapıyı camiye çevirmiş ve camiye böylelikle “Fetih Camii” de denilmiş.
Atabey Gazi, fethin ardından ilk cuma namazını askerleriyle birlikte bu camide kıldırmış ve hutbeye
kılıçla çıkmış. İlk dönemlerde vakit namazlarında ve cuma namazında arkada askerler saf tutarmış.
Bu nedenle halen camide arka saflarda askerlerin namaz kıldığına inanılır. İmam ise hutbeye sembolik bir kılıç eşliğinde çıkar. Ancak altın ve gümüşten yapılan Atabey gazinin kılıcının aslının İngiltere’de olduğu sanılmaktadır. İlk kez Yıldırım Beyazıt döneminde başlayan sadaka taşı uygulaması
Atabey Gazi Camii ile ilgili diğer önemli efsanedir. İnsanların bu taşa sadakalarını bıraktıkları ve
fakirlerin buradan para aldıkları söylenir. Böylece kimin para verdiği, kimin aldığı, ne kadar para
verildiği ya da alındığı belli olmazmış. Orijinal sadaka taşı birkaç yıl önce Cami’den alınarak Hz. Pir.
Şeyh Şaban-ı Veli Vakıf Müzesine konulmuştur.
Atabey Gazi’nin Türbesiyle alakalı anlatılan başka bir efsaneye göre, elektrik kablolarını döşemek
üzere çalışan bir işçi gece yarısı camiye girmiş ve Atabey Gaziyi mihrapta gömüş fakat cami imamı
sanmış. Biraz daha yaklaştığında bu şahsın cami imamından daha iri yarı olduğunu ve siyah sakalları
olduğunu fark etmiş o camideki imamın sakalları beyaz olduğu aklına gelmiş ve onun imam olmadığını anlamış. Şahsın mihrabın sol tarafında kalan türbeye yönelmesi üzerine onun Atabey Gazi
olduğu ve tasarrufunu böylelikle devam ettirdiğini dilden dile yaymış.

YER | AZDAVAY

11.20. ÂŞIKLAR KÖPRÜSÜ

Bu efsane Azdavay ilçesinde geçmektedir. Efsane Azdavay’da bulunan derenin iki farklı yakasında yaşayan iki aşığın dere yüzünden kavuşamamalarını konu almaktadır. Efsaneye göre bu iki âşık
şu anki âşık köprüsünün olduğu yere her gün gelip orda buluşur; fakat kavuşamadıkları için bir gün
aynı anda karşıya geçme ümidiyle suya atlamış ve boğularak ölmüşler. Sonrasında oraya yapılan
köprünün ismine ölen âşıkların anısına “âşıklar köprüsü” adı verilmiştir. Günümüzde de köprüden
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geçen ya da orada tanışan çiftlerin evlendikleri ve köprüden geçen bekârların kısmetlerinin açıldığı
rivayet olunur.

YER | MERKEZ

11.21. GELİN KIZ EVLİYA EFSANESİ

Efsaneye göre Kastamonu, Akkaya Gelinören Köyü’nde Osmanlı savaş döneminde günün birinde
bu köyde 16 yaşlarında bir delikanlı, beğendiği bir genç kıza köyün çeşmesinde su doldururken “Seninle evlenelim”, demiş. Genç kız, “İyi de sen askere gideceksin.” demiş. Delikanlı, “gelirim” demiş.
“Ya şehit olursan?” diye sormuş kız. Delikanlı da, “Şehit olursam sen de hiç kimseyle evlenmezsin,
tamam mı?” demiş. Aralarındaki bu konuşmanın üzerinden 4 yıl sonra delikanlı asker olup, Yemen’e
gitmiş, birkaç yıl sonra da köye şehit olduğunun haberi gelmiş. Şehit haberi ulaştıktan sonra kızı
karşı köyden biri, görücü gelmiş. Kız bir şey diyememiş. Nişan merasimi yapılmış ardından düğün
merasimi de gelip çatmış. Eskiden Kastamonu’da düğünler pazartesi başlayıp ve bir hafta sürermiş.
Pazartesi gelin evinde hazırlık yapılır, salı günü yemek verilir, öğleden sonra keşkek pişirilir, çarşamba günü kına yakma töreni yapılır, perşembe günü gelin alma töreni yapılır, cuma günü “semet”
denilen gelini ziyarete gelinirmiş. Cumartesi de köyün kadınlarıyla beraber suya gitme âdeti varmış.
Genç kızın da düğün merasiminde Çarşamba günü gelir, artık Perşembe gelin alma töreni olacaktır.
Geleneğe göre kına gecesi gelinler babaanneleriyle aynı odada kalırlarmış. Genç kız, o gün babaannesiyle kalırken yatsı namazını kılmış. Namaza müteakip, “Ey Allahım, ben şehide söz verdim, eğer
gerçek şehitse benim canımı al kurtar, yok değil ise yolumu aç gideyim.” diye dua etmiş. Dua ederken babaannesi kızı duymuş. Ertesi gün olunca, iki köy arasındaki iki kilometre kadar mesafe atla
gidilecekmiş. Yola çıkılmış, tam yolun ortasında bir kuş genç kızın atının önünden uçmuş, at ürküp
şahlanınca gelini düşürüp gelinin kalbine basmış ve gelini oracıkta öldürmüş. Babaannesi dışında
herkes gelin için ağlamış. Niye ağlamadığı sorulunca, torunumun duası kabul oldu diyerek, işittiklerini anlatmış. Bu hadiseden sonra o gelin yıkanmış, kefenlenmiş ve oraya gömülmüş ve köyün adının
bu olaya bağlı olarak Gelin Kız köyü olduğu rivayet edilmiştir.

YER | MERKEZ

11.22. TAŞ BEBEK EFSANESİ

Hikâye Kastamonu’da yaşayan çok güzel bir kızın başından geçmiştir. Sevdiği adamla evlenen
kızın 5-6 yıl bebeği olmayınca bu durumdan kızı sorumlu tutan babası oğlunu başka bir kızla evlendireceğini söylemiş. Bunu duyan kız bu duruma çok üzülmüş fakat elinden hiçbir şey gelmemiştir.
Erkeğin kına gecesi günü kız harman taşına oturarak ağlamaya başlamış. Kızın bu halini gören ermiş
bir dede kıza durumu sormuş ve kız da başından geçenleri anlatmış. Bunun üzerine dede ceketinden
gök rengi bir taş bebek çıkartmış ve kadına vermiş. Kadına bebeği taş döşeğe koyup ona başından
geçenleri anlatmasını söylemiş. Kadın söyleneni yapmış ve bebeğin canlandığını görmüş. Bebeğiyle
sevinçle kocasına giden kadın kocasının artık evlenmiş olduğunu görmüş ama yine de kocasına durumu anlatmış. Kocası ise sevinerek yeni eşinden ayrılacağını söylemiş ve sözünde de durmuş kadınla
tekrar nikâhlanmışlar ve bir ömür mutlulukla yaşamışlar.

YER | SEYDİLER-İNEBOLU

11.23. ŞERİFE BACI

Kurtuluş savaşı sırasında geçen hikâye Kastamonu’nun Seyidiler ilçesine aittir. Bir gün savaş
zamanı İnebolu limanından kağnılarla cepheye erzak ve mühimmat taşıyan kadınlar arasında Şerife
Bacı adında bir kadın da kundaktaki bebeğiyle mühimmat taşımaktadır. Hava şartları yüzünden diğer kadınlardan geride kalan Şerife Bacının cepheye gelmemesi üzerine eksikliği fark edilmiş ve bir
grup geriye dönerek kendisini aramaya başlamıştır. Cephenin 1-2 km arkasında yolda bulunan Şerife
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Bacının hali, gören herkesi üzmüştür. Şerife Bacı kundaktaki bebeğini mermilerin arasına koyup
yorganını üstlerine örtmüş ve kendisi soğuktan donarak vefat etmiştir.

YER | MERKEZ

11.24. YILANLI EFSANESİ

Kastamonu’da geçen hikâye Hüsameddin Çoban olduğu söylenen Atabey Gazi tarafından Kastamonu’nun Bizanslıların elinden alınmasıyla yaşanmıştır. Atabey Gazi şehri fethettikten sonra en
büyük kiliseyi camiye dönüştürmüş ve burada ilk Cuma namazı için hutbeyi okuduktan sonra tam
minberden inerken karşısında kocaman bir yılanın kendisini sokmak üzere olduğunu görmüş bunun
üzerine kılıcını uzatıp “taş ol ya mübarek” demiş ve yılan anında kaskatı taşa dönüşmüştür. Günümüzde müezzinliğin üstünde sembolik olarak yer alan yılan figürüne bu efsaneden esinlenerek yer
verildiği rivayet edilir.

YER | MERKEZ

11.25. BİR TÜRK TÜM DÜNYAYA BEDELDİR

Rivayete göre 24 ağustos 1925 de Atatürk’ün Kastamonu ziyaretinde askeri kışlaya uğradığı sırada duvar üzerinde yazılmış olan bir Türk on düşmana bedeldir lafını görünce yanındaki subaylara
dönüp “Bir Türk tüm dünyaya bedeldir!” demiştir ve söz günümüze taşınmıştır.

YER | MERKEZ

11.26. İNCİLİ BEBEK EFSANESİ

Rivayete göre Kastamonu’nun en zenginlerinden bir aşiret ağası oğlunu evlendirmek istemiş
oğlu da bu durumu sevinçle karşılamış. Köyün en güzel kızıyla evlenen gencin aradan uzun zaman
geçmesine rağmen çocuğu olmamış. Bir evliyaya danışan aşiret reisi çocuğun doğması için adak adamak zorunda olduğunu öğrenmiş ve Kastamonu meydanında bağırarak torunu olursa 3 deve keseceğini söylemiş. Gelinleri kısa zaman içinde hamile kalmış ve 9 ay sonra nur topu gibi bir erkek
çocuk doğurmuş. Aşiret reisi gelinini torununu ve 3 deveyi alarak Kastamonu’nun en yüksek tepesine
çıkmışlar. Fakat adam ne de olsa çocuk doğdu diyerek son anda develeri kurban etmekten vazgeçmiş.
Kastamonu’ya dönerken bir kartal devenin hörgücünde duran çocuğu kapmış ve diğer kartallarla
birlikte annesinin gözü önünde yemişler. Bu duruma çok üzülen anne başından geçenleri incili bebek
ağıtıyla yakmış ve günümüzde bu ağıt incili bebek ağıtı olarak bilinir.

YER | MERKEZ

11.27. MADEN DEDE EFSANESİ

Türbesi olmasına rağmen evliya olmayan Maden Dede’nin Kastamonu’ya gelmesi İsfendiyar
Beyliği dönemi beylerin Kastamonu’yu kalkındırmak adına Maveraünnehir ve Horasan civarlarına
bilim adamlarını getirtmesi sayesinde olur. Maden Dede’nin Kastamonu’ya en büyük katkısı Karabük’e bağlı Kurre-i Hadid köyündeki demir madenini bulmasıdır. Kastamonu halkı da kendisinin
bu hizmetlerinden ötürü kendisine türbe yapmışlardır. Ayrıca kendisinin bakırla kalayı karıştırarak
tunç elde eden ilk kişi olduğu rivayet edilir.

YER | MERKEZ

11.28. BENLI SULTAN ASA SUYU EFSANESİ

Rivayete göre bir çiftin 5 kız çocukları varmış ve çift bir erkek çocuk istemiş. Kadın bir gün rüyasında Benli Sultanı görmüş. Sultan kendisine bir erkek çocuğu olacağını müjdelemiş. Fakat çocuk
doğduktan sonra çocuğuyla birlikte kendi türbesine gelip kurban kesmesini istemiş, kadın kısa zaman sonra hamile kalmış ve çocuğu sultanın söylediği gibi erkek olmuş. Fakat kadının maddi durumu yeterli olmadığı için türbenin yerine köy meydanında kurbanı kesmiş ve çocuğunu yetiştirmeye
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başlamış. Çocuk 7 yaşına gelince romatizma hastalığı baş göstermiş ve yürüyemez hale gelmiş. Benli
Sultan tekrar annenin rüyasına girerek kendisine türbesi önünde kurban kesmesini tekrarlamış ancak bu şekilde çocuğun düzeleceğini söylemiş. Kadın kurbanı ve çocuğunu alıp sultanın türbesine gitmiş ve kurbanı orada kesmiş. Daha sonrasında çocuğunu orada bulunan asa suyuna çevredekilerin
yapmamasını söylemesine rağmen sokmuş ve çocuğu yıkamıştır daha sonrasında çocuk iyileşmiştir.
Çok sonraları o çocuğa sorulduğunda “Çevredeki herkes benim donarak öleceğimi düşündüler fakat
annem sultana inandığı için beni soğuk suda yıkadı ama hiç üşümedim aksine su çok sıcaktı” demiştir.

YER | MERKEZ

11.29. ŞEYH ŞABAN-İ VELİ

Efsaneye göre Kastamonu’ya geldikten sonra Honsalar caminin olduğu yer pirin ilk yerleştiği
yermiş. Bu caminin karşısında bir hamam yer alırmış. Bu hamamın sahibi bir gün en sevdiği havluyu
kurulamak için hamamın önüne asar fakat geldiğinde havlunun yerinde olmadığını görür. Bunun
üstüne bir kişinin “ben en son pir i gördüm oradan geçerken” demesi üstüne pir artık kerametini göstermesi gerektiğine inanmış ve iftira atanlara havlunun en besili ineğin karnında olduğunu söylemiş.
İnek kesildiğinde gerçekten de havlunu ineğin içinde olduğu görülmüş ve pir kendini ispatlamıştır.
Bu iftiraya kızan pir mahallesini değiştirerek şu an ki külliyenin bulunduğu mahalleye Seyit Sünneti
efendinin yanına taşınmıştır.
Bu efsane konusunu Kastamonu âlimlerinden Hz. Pir’in göstermiş olduğu bir kerametten alır.
Anadolu’daki tasavvuf büyüklerinden biri olan Şeyh Şaban-ı Veli’nin doğum tarihi ve yeri tam olarak
bilinmez. Buna karşın 15 yüzyılın sonlarında Kastamonu ilinin Taşköprü (Hanönü) ilçesinde doğduğu kabul görür. Şeyh Hazretleri doğmadan önce babasını, çocukken de annesini kaybeder. Hayırsever bir kadının yardımıyla İstanbul’da icazet alır. Sonra 12 yıl Bolu’da büyük bir din âlimi olan Hayreddin Tokadi hazretlerinin yanında kalarak kemale erer ve onun tarafından memleketine gönderilir.

YER | MERKEZ

11.30. YAKUP AĞA KÜLLİYESİ

Yakup Ağa Külliyesi Yavuz Sultan Selim’in hocası olarak bilinen Halimi Çelebi tarafından yaptırılmıştır. Külliye, Kanuni Sultan Süleyman’ın Hazine Reisi Yakup Ağa tarafından onarılmıştır. Bu
külliyenin giderleri, Kırım’ın Kefe şehrinden gelen iaşelerde karşılandığı için, Kefeli Medresesi adını
aldığı, başka imaretlerden daha iyi yemekler çıktığı için Ağa İmaret adını, İsmail Bey Külliyesi civarı
aşağı imaret olduğundan Yakup Ağa Külliyesinin yukarı imaret adını aldığı rivayet edilir. Başka bir
rivayete göre Yakup Ağa Camii, dünyada ilk ses akustiğinin yapıldığı yerdir.

YER | MERKEZ

11.31. SİNAN BEY CAMİ

Hikâyeye göre Selimiye kışlasının yapımı sırasında gelen bilgilere göre yabancı güçlerin kaleyi
içten fethedecekleri söylentisi yayılmış. Bunun üzerine dönemin padişahı ferman yayınlamış akşam
yatsı namazından sonra sabah ezanına kadar kapının açılmayacağını söylemiş. Fermandan yaklaşık
6 ay sonra padişah tebdil-i kıyafetle kışlayı denetlemeye gitmiş ve nöbetçiye kapıyı açmasını söylemiş. Nöbetçi bu isteği reddetmiş ve “Seni bire densiz! Bilmiyor musun padişah fermanıdır, bu kapı
yatsı namazından sonra sabah ezanından önce açılmaz.” demiş. Bunun üzerine padişah ısrar etmiş
ve açması için rüşvet önermiş ama kapı bir türlü açılmamıştır. Daha fazla ısrara dayanamayan nöbetçi, adamı kovmak üzere aşağı inmiş fakat o kişinin padişah olduğunu görünce “Çiğneyecekseniz
niye ferman yayınlattınız?” diye sormuş. Denetlendiğini bilmeyen nöbetçinin davranışı karşısında
padişah nöbetçiye sorar: “Dile benden ne dilersen?” “Padişahım yapmazsınız. “ der nöbetçi. Padi-
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şah “Yaparım, sözüm sözdür” diye yanıtlayınca “Amel defterim kapanmasın. Memleketime bir cami
yaptırayım da adını Sinan koyun.” der. Rivayet odur ki, Sinan Bey Camisinin adı bu askerden gelir.

YER | MERKEZ

11.32. PENBE HAN (BALKAPANI HANI)

Kapan, Osmanlı kentlerinde, yiyecek maddelerinin satıldığı, fiyatlandırma ve pazarlama işlemlerinin yapıldığı hallere verilen isimdir. Rivayete göre bu hal yapıldığında Kastamonu’da çok fazla
bal üretilmektedir ve bu han bir nevi bal borsası olarak işlev yapmaktadır. Bu nedenle bu isimle
de anılmıştır. Penbe Han adınınsa, sarımsak/pamuktan geldiği rivayet edilir. Rivayete göre eskiden
sarımsağa/pamuğa “penbe” de denilmektedir. Efsaneye göre Penbe Han, zamanında bir nevi sarımsak/pamuk borsası olarak işlev gördüğünden bu adı almıştır.

YER | MERKEZ

11.33. KURŞUNLU HAN

Kurşunlu Han, üzerinde her ne kadar araştırmalar devam etse de yapımında otel olan ve hala
yaşatılan Anadolu’nun hatta Avrupa’nın en eski tarihli oteli olarak anılmaktadır. 600 yıl önce Kastamonu’nun deprem bölgesi ilan edilmesiyle kurşundan yapılmıştır. Adını da buradan aldığı rivayet
edilir. Binada 260 tonun üzerinde kurşun vardır. Taşların hepsi depremde hareket edebilen, ısıya
duyarsız, genleşmesi olmayan, 600 yıldır çürümemiş olan kurşun malzeme ile kenetlenmiştir. Bütün taşların arasında depremde esneme özelliğine sahip taşlar mevcuttur. Kurşunlu Han, Şahin Şah
Tepesi üzerindeki İsmail Ağa Camii Medresesine vakıf olarak yapılmıştır. Burada kazanılan para ile
orada aş kaynatıldığı rivayet edilir. Anlatılana göre, zamanın beyi Kemalettin İsmail Bey, bu hanı
yaparken Kastamonu’daki ticari hayati hareketlendirmek, cazibe alanı yapmak için, ticari sübvanse
kullanır: buraya gelen kervancıları bir gün bedava ağırlar ve “bunlara bal kaymak ve ceviz ikram
edilsin” der. Kurşunlu Han, Türkiye’deki mihenk taşlı hanlardan biridir. Giriş kapısının üzerinde
manda derisine sarılı mihenk taşı halen durmaktadır. Bu mihenk taşı, binanın stresini almak için,
küçük hareketlerde bina yara almasın diye konulmuştur. Avlu olarak dizayn edilmesinin nedeninin
ise, tüccarların mal değişimlerini bu avluda yapmasını, pazarın da bu avluya kurulmasını sağlamak
olduğu rivayet edilir. Kurşunlu Han, 1.60 -1.65 m boyundaki kapıları itibariyle de tasavvuf inancını
yansıtır. Buradaki amacın bir insanın kalacağı odaya girerken, içeriye dik bir şekilde girmesini engellemek, önce Allah’a, sonra yaptırana ve eğer içerde biri varsa ona saygıyla eğilmesini sağlamak
olduğu rivayet edilir. Kurşunlu Han, duvar kalınlığı 1.20 ila 1.40 m. arasında olan, 600 yıldır ayakta
kalmayı başarabilen, taşlarının çoğu sapasağlam mimarlık ve mühendislik harikası bir yapıdır. Rivayete göre, Kastamonu 600 yıl içinde 6 tane büyük deprem geçirmiş olmasına rağmen, Kurşunlu Han
da çatlama bile yoktur.
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12
BUNLARI
BİLİYOR MUYDUNUZ?
1. Kastamonu’da davul tokmağına “mecük” de dendiğini biliyor muydunuz?
2. Birçok yörede davul yapımında ceviz, kayın, köknar, ıhlamur kullanılırken Kastamonu’da davula
hem yöresellik kazandırmak hem de davulun ağırlığını azaltmak için, malzeme olarak çam ağacı
ve özellikle sarı çam ağacının tercih edildiğini biliyor muydunuz?
3. Türkiye’de davulla gösterinin ve halk oyunlarının sergilenmesinin ilk defa Efsane davulcu Karayılan’la başladığını biliyor muydunuz?
4. Köroğlu olayının Bolu’da geçmesine rağmen Köroğlu Türküsü’nün Kastamonu’ya ait olduğunu
biliyor muydunuz?
5. Şöhreti yurt dışına taşmış Kastamonu milli oyunlarını davuluyla dünyaya tanıtan yegâne şahsiyetin Mahir Dağlı, nam-ı diğer Karayılan olduğunu biliyor muydunuz?
6. 4 Ekim 2010 tarihinde Karayılan’ı Anma ve 1’inci Davul Şenliği’nin tertip edildiğini biliyor muydunuz?
7. 1942 yılında Kastamonu’da kayıtlı 20.000 el tezgâhı olduğunu biliyor muydunuz?
8. Kastamonu’nun sahip olduğu 20 ilçeyle; Konya, İzmir, İstanbul ve Ankara illerinden sonra ilçesi
en fazla ilimiz olduğunu biliyor muydunuz?
9. Kastamonu’nun sahip olduğu 170 km’lik deniz kıyısıyla Karadeniz’in en uzun kıyı şeridi olan
şehri olduğunu biliyor muydunuz?
10. İstiklal Savaşı’nda toprakları işgal edilmemesine rağmen Ankara ve Konya’dan sonra en çok şehit
veren ilimiz olduğunu biliyor muydunuz?
11. İstanbul’un fethi sırasında şahi adındaki topların dökümünde kullanılan bakırın Kastamonu’nun
Küre ilçesinden çıkarılıp taşındığını biliyor muydunuz?
12. Fatih Sultan Mehmet’in annesinin Kastamonu ili Devrekanili olduğunu biliyor muydunuz?
13. Kastamonu’nun bir evliyalar şehri olduğunu ve bir rivayete göre burada 17.000 evliyanın yaşamış olduğunu biliyor muydunuz?
14. Dünyanın en kaliteli sarımsağının Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yetiştirildiğini biliyor
muydunuz?
15. Şapka ve kıyafet inkılabının Kastamonu’da gerçekleştirildiğini biliyor muydunuz?
16. Eskiden Kastamonu’nun bütün şehirli ve köylüsünün evinde müteaddit dokuma tezgâhlarının
bulunduğunu ve zengin, fakir kadın ve kızların dokumacılıkla uğraştıklarını biliyor muydunuz?
17. Anadolu halkının milli giyiminin bir parçasını oluşturan bel kuşaklarının en iyisini ve sağlamını
Tosya kuşağı denilen tiftik kuşakları olduğunu biliyor muydunuz?
18. Kastamonu Tosya ilçesinde milli giyimin bir parçası olan kuşaklar için Pazar kurulduğunu biliyor
muydunuz?
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19. Osmanlı Devleti’nin bugünkü milli sınırlar içerisinde açtığı on-on iki liseden birinin de Kastamonu Abdurrahman Paşa Lisesi olduğunu biliyor muydunuz?
20. Osmanlının ilk dönemlerinde Kastamonu’nun en büyük eğitim ve kültür merkezi olduğunu ve
Bolu, Karabük, Çankırı, Çorum, Sinop ve Zonguldak’tan lise öğrenimi için Kastamonu’ya gelindiğini biliyor muydunuz?
21. Anadolu’da inşa edilmiş ilk saat kulelerinden bir tanesinin Kastamonu’da olduğunu biliyor muydunuz?
22. Her sene Mayıs ayının ilk haftasında “Kastamonu Evliyaları Haftası” kutlandığını biliyor muydunuz?
23. Daday’da 1980’li yıllardan beri 30 Ağustos’ta “Zafer At Yarışları” düzenlediğini biliyor muydunuz?
24. Çanakkale içinde vurdular beni türküsünün Kastamonu’yla anıldığını biliyor muydunuz?
25. Çanakkale’de en çok şehit veren şehit veren köyün Kastamonu’nun Araç ilçesine bağlı Güzlük
köyü olduğunu biliyor muydunuz?
26. 18. ve 19. yüzyıllarda Kastamonu’da oyacılık sanatının çok büyük boyutlara ulaştığını biliyor
muydunuz?
27. Anadolu’nun ilk el yapımı piyanosunun Taşköprülü Mehmet Efendi tarafından yapıldığını biliyor
muydunuz?
28. İbn-i Batuta’ya göre 14.yy da dünyanın en ucuz kentinin Kastamonu olduğunu biliyor muydunuz?
29. Kastamonu’nun birçok dönemde iktisadi, ticari, sosyal ve ilim merkezi olduğunu biliyor muydunuz?
30. Kastamonu’da oturan ilk kavimin GAS (GASGAS) lar olduğunu biliyor muydunuz?
31. Kastamonu Kalesinin savunma amacıyla Kommenler tarafından inşa edildiğini biliyor muydunuz?
32. Kastamonu’nun 5000 yıllık bir tarihi olduğunu ve tarihte Paphlagonia olarak bilindiğini biliyor
muydunuz?
33. Kurtuluş Savaşı esnasında Türkiye’deki direniş niteliğindeki ilk Kadın Mitinginin Kastamonu’da
yapıldığını biliyor muydunuz?
34. İbni Batuta’nın Kastamonu için Anadolu’nun en büyük en güzel beldelerinden biridir dediğini
biliyor muydunuz?
35. Kurtuluş Savaşı sırasında İnebolu Mavnacılar (Kayıkçılar) loncasına gayret ve başarılarından dolayı 9 Nisan 1924 tarihli TBMM kararıyla İstiklal Madalyası verildiğini biliyor muydunuz?
36. İstiklal Marşımız Sebilü’r Reşad Dergisinden sonra ilk defa Kastamonu’ya ait Açıksöz gazetesinde yayınlandığını biliyor muydunuz?
37. Kastamonu’da vilayet matbaasının 1868 yılında kuruluğunu biliyor muydunuz?
38. Kastamonu’nun en önemli ihraç mallarının sof ve bakır olduğunu biliyor muydunuz?
39. Kastamonu pamuklarının yastık imalatında da kullanıldığını biliyor muydunuz?
40. Kastamonu’da at haricinde katır, doğan ve şahin de yetiştirildiğini biliyor muydunuz?
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41. Kastamonu ili Cide’de her yıl Rıfat Ilgaz Sarı Yazma Kültür ve Sanat Festivali yapıldığını biliyor
muydunuz?
42. Kastamonu sınırlarının bir dönem Üsküdar’a kadar uzandığını biliyor muydunuz?
43. Kastamonu ilinin eski çağlardan beri dokuma sanayi bölgesi olarak tanındığını biliyor muydunuz?
44. Kastamonu’da bir dönem kadınların baba evinde dokumacılık sanatını öğrenmek zorunda olduklarını biliyor muydunuz?
45. Kastamonu’da bir dönem evlenme çağına gelmiş kızlarda dokuma yapabilme yetisine bakıldığını,
çünkü her kızın gelin gideceği yerde dokumaya ait işleri yapmak mecburiyetinde olduğunu biliyor muydunuz?
46. Türkiye’nin ilk ve tek şapka müzesinin Kastamonu’da olduğunu biliyor muydunuz?
47. 115 yıllık iğne oyasının ve 150 yıllık dantelin Dantel Müzesinde olduğunu biliyor muydunuz?
48. Anadolu’nun bütün renklerini görebileceğiniz Bebek müzesinin Kastamonu’da olduğunu biliyor
muydunuz?
49. Kastamonu mutfağında 812 çeşit yemeğin bulunduğunu biliyor muydunuz?
50. Türkiye’nin en güzel pastırmasının Ilgaz Dağlarının rüzgârıyla kurutulduğu için Kastamonu’da
imal edildiğini biliyor musunuz?
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http://www.evliyalar.net/seyh-hafiz-mustafa-efendi/
http://www.cerezforum.net/konu/kastamonu-efsaneleri.88799/
http://www.evliyalar.net/seyh-hayreddin-efendi/ .
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http://www.evliyalar.net/seyh-osman-efendi/.
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http://eden.kulturturizm.gov.tr/TR,127832/kastamonu--cide---gideros-koyu-dogal-sit-alani.
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http://eden.kulturturizm.gov.tr/TR,127832/kastamonu--cide---gideros-koyu-dogal-sit-alani.
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http://kastamonu-abdulhalim.blogspot.com.tr/2007/12/daday.html?m=1
http://www.kastamonukultur.gov.tr/TR,63817/doganyurt.html
http://www.kastamonukultur.gov.tr/TR,63818/hanonu.html
http://www.seydiler.bel.tr/index.php/seydiler/seydiler-tarihi.html
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SÖZLÜ KAYNAK KİŞİSEL BİLGİLER
No

Soyad

Adı

1

Abdulkadiroğlu

Abdurrahim

2

Anbarcıoğlu

Kâmil

3

Akkipri

4

Eğitim
Durumu

Doğum Yılı

Mesleği

Yaşadığı Yer

1985

Lisans

Turist Rehberi

Merkez

Vural

1978

Lisans

Gazeteci

Merkez

Arslan

Erdal

1971

Lisans

Memur

Merkez

5

Aslan

Zühtü

1953

Lisans

Emekli Öğretim Görevlisi

Merkez

6

Arslan

Mehmet Tufan

7

Ata

Harun

8

Ataman

Sadi Yaver

9

Avcı

Muharrem

1955

Doktora

Akademisyen

Merkez

10

Aydın

Yüksel

11

Baki

Bayram

1965

İlkokul

Memur

Pınarbaşı

12

Beşli

Mehmet

1966

Ön Lisans

Din Görevlisi

Merkez

13

Burhan

Değer

14

Cengiz

Nihal

1956

İlköğretim

Öğretmen

Küre

15

Civelek

Türker

1991

Lisans

Öğretmen

Azdavay

16

Cortcu

Hikmet

1989

Ön Lisans

Belediye Görevlisi

Merkez

17

Çıngıloğlu

Cemal

18

Dinek

İbrahim

1957

Lisansüstü

Emekli

Cide/İstanbul

19

Enver

Eroğlu

20

Fakazlı

Mustafa Sıtkı

1956

Lisans

Diş Hekimi

İnebolu

21

İnce

Mehmet

-

-

Şair

Çatalzeytin

22

İpoğlu

Erdal

-

Lisans

Memur

Tosya

23

Gezici

Mustafa

1964

Lisans

Öğretmen

Merkez

24

Güngör

Nasuh

25

Gürel

Hatice

1943

İlkokul

26

Gök

Hasan

1920

İlkokul

Arıcı

Şenpazar

27

Hamzaoğlu

Mehmet

28

Kapıcı

Yavuz

29

Kılıç

Şermin

1956

Lisans

Emekli

Cide

30

Kılınçkıran

Barış

1981

Ön Lisans

Gazeteci

Merkez

31

Köse

Naim
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32

Köse

Murat

1960

Lise

Memur

Azdavay

33

Küçük

Hasan

34

Mecitoğlu

Muhammed

1975

Ortaöğretim

Motor Tamircisi

İhsangazi

35

Mısırlı

İrfan

1960

Doktora

Öğretim Üyesi

Kastamonu

36

Oğuzbalaban

Fazıl

1938

İlköğretim

Emekli

Daday

37

Omuzluoğlu

Numan

1922

Ortaokul

Emekli

İhsangazi

38

Özbenli

Avni

39

Özgem

Şükriye

40

Özkan

Hamdi

1951

Ortaokul

Emekli/Öğretmen

Pınarbaşı

41

Paskaloğlu

M.Emin

42

Savaş

Abdullah

1951

Lise

Emekli

Araç

43

Seydi

Erol

1960

Lisans

Sınıf Öğretmeni

Tosya

44

Şahin

Murat

1970

Önlisans

Saha Sorumlusu

Merkez

45

Şatır

Yüksel Aydın

1963

Ön Lisans

Muhasebe Müdürü

Devrekâni

46

Şentürk

Metin

1965

Ön Lisans

Emekli

Abana/Çatalzeytin

47

Tekeli

Şükriye

1939

İlkokul

Ev Hanımı

Taşköprü

48

Tekeli

Süleyman

1962

49

Toprak

Hasan

1955

İlkokul

Zabıta

Şenpazar

50

Usta

Ergün

-

-

Emekli

Çatalzeytin

51

Ünal

Selim

1926

İlköğretim

Emekli

Bozkurt

52

Yalçın

Ömer

1939

İlköğretim

Emekli

Azdavay

53

Yılanlıoğlu

Hasip

54

Yılmaz

İhsan

1946

İlköğretim

Emekli

Seydiler

55

Yücel

İrfan

56

Yücel

Lütfullah
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