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Giriş: Eski Türklerin dini meselesi tartışmalı bir konudur. 

Türklerin Şamanist olduğu söylenirken, Türklerin tek tanrı 

inancına sahip milli dinleri olduğu görüşü de öne sürülmek-

tedir, buna ise bilindiği gibi Gök Tanrı dini denilmektedir. 

Türkler asırlar boyu farklı coğrafyalarda, farklı topluluklar ve 

inançlarla ilişki içerisinde olmuşlardır. Çok geniş coğrafya-

lara yayılan Türk toplulukları aynı dönemlerde farklı inanç-

ları da benimsemişlerdir. Bu doğrultuda Türklerin her zaman 

ortak bir inanca sahip oldukları söylenemez. Tükler tarihleri 

boyunca Şamanizm/Gök Tanrı, Maniheizm, Budizm, Hristi-

yanlık, Musevilik ve İslam inançlarını benimsemişlerdir. An-

cak bilindiği gibi eski Türk inancı, Şamanizm veya Gök Tanrı 

dini, köken olarak doğa merkezli animist bir inançtır. Doğa, 

Türklerin semavi inançlar öncesi dinlerinin merkezinde bu-

lunan üç ana unsurun bir ayağıdır. Diğer iki unsur Atalar 

kültü ve Gök Tanrı kültüdür. Tabiatta gizli olduğuna inandık-

ları iyeleri Yer-Sub olarak adlandırırlar. Dağ, ırmak, ağaç, 

ateş, gök cisimleri ve doğa olayları gibi varlıklar Yer-Sub’ları 

oluşturan kutsal unsurlardır. Doğa ile geliştirilen ilişkiler, 

korku, saygı ve hayranlık yanı sıra doğanın insan hayatını 

idamesindeki önemi bu kültlerin ortaya çıkış sebepleridir. 

Türkler için tabiatta var olan her nesnenin bir ruhu ve kutsal 

görevi vardır.1 

Munzur nehri, Tunceli ilinin kuzey batısında Ovacık ilçesi sı-

nırlarında bulunan ve aynı adı taşıyan Munzur Dağı etekle-

rinden çıkan 40 gözeli kaynaktan doğar. Bu gözeler dini ola-

rak kutsal kabul edilen yerler olmakla birlikte, efsanelere de 

konu olmuş mitolojik bir tasavvurun da vücut bulduğu yerdir. 

Ayrıca Munzur nehrinin aktığı Munzur vadisi milli park ola-

rak ilan edilmiş ve koruma altına alınmıştır. Munzur nehri 

gözeler noktasından şehir merkezine kadar olan kısmında 

birçok farklı kutsal ritüel alanına ve ziyaret mekanına sahip-

tir. Ayrıca yöre hayvanları da kutsal sayılır. Munzur, üzerinde 

birçok faklı inançta görülebilecek ortak kültlere ve ritüellere 

ev sahipliği yapar. Tarihsel süreç içerisinde birçok farklı kül-

türün gelip geçtiği bu coğrafyada, her bir kültürden izler bul-

mak mümkündür. Alevi olan yöre halkının kutsal mekânı 

Munzur, barındırdığı ritüeller ve kültlerde eski Türk kültürü 

ve inancıyla da benzer öğeler taşımaktadır. Çalışma konumuz 
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bu benzerlikler, ortak noktalar ve bunların kökenleri olacak-

tır.  

Munzur efsanesinin birinci anlatısı: “Tunceli’nin Ovacık ilçesi 

Koyungölü köyü civarında yaşayan bir ağa ve ağanın koyun-

larını gütmek için yanına aldığı Munzur isminde bir çobanı 

varmış. Munzur’un ağası hac zamanı hacca gitmiş. Ağa hacda 

iken Munzur bir gün Ağanın hanımının yanına gelir ve Ha-

tun, Ağamın canı sıcak helva ister. Helvayı yaparsan ben ken-

disine götürürüm der. Ağanın hanımı önce şaşırır, sonra her-

halde zavallı çobanın canı helva yemek istiyor, doğrudan söy-

lemeye dili varmıyor, utanıyordur. Ağasını da bahane ediyor. 

Kendisine bir helva yapayımda yesin der. Helvayı pişirir, bir 

bohçanın içine bağlar ve Munzur’a al evladım götür der. O sı-

rada ağa hac vazifesini icra ederken Munzur’u elinde bir 

bohça ile görür. Munzur’a dönüp hoş geldin evladım, burada 

der arıyorsun? Nedir o elindeki der. Munzur da ağam canın 

sıcak helva istemiş onu getirdim der. Ağa bohçayı açar bakar 

ki helvanın hala dumanı üstünde, hemen Munzur’a döner ve 

bakar ki Munzur yanında yok. Ağa, hac vazifesini tamamlayıp 

döndüğü vakit, komşuları çeşitli hediyelerle onu karşılamaya 

gider. Munzur, yoksul olduğu için götürecek hediyesi olmadı-

ğından, koyunlarından sağdığı sütü bir bakraca koyar ve bu-

nunla ağasını karşılamaya gider. Ağa Munzur’u görünce ya-

nındakilere asıl hacı Munzur’dur der. Öpülecek el varsa onun 

elidir der. Ağa Munzur’un elini öpmeye yeltenir. Munzur bu-

nun karşısında ağaya elini öptürmek istemez, aman ağam ben 

sana elimi öptürmem der ve kaçar. Munzur önde Aağa ve köy-

lüler arkasında kovalamaca başlar. Şimdiki Munzur 

Nehri’nin kaynağı olan gözelere gelindiği zaman, Munzur’un 

elindeki bakraçtan süt dökülmeye başlar. Sütün döküldüğü 

yerlerden, süt gibi beyaz bir su fışkırır. Munzur kırk adım 

daha atar ve attığı her adım sonrası bir göze oluşur ve su çı-

kar. Çıkan sular akarsuya dönüşür, Munzur’u kovalayanlar 

bu akarsuyu geçemez ve Munzur dağlarda kaybolur”.2 

İkinci efsane ise şöyledir: “İbrahim Peygamberin koyunlarına 

çobanlık yapan Munzur, şimdiki gözelerin bulunduğu yerde 

sürüsünü otlatırken yanına iki tane kurt gelir. Konuşmaya 

2  Kenan Güven, Tabiat Güzellikleri ve Kültürel Değerleri ile Tunceli, (Ankara: 
AKM Yayınları, 1991), 16. 
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başlayan kurtlar, Munzur’dan kendilerine bir koyun verme-

sini isterler. Munzur, “Bu sürü bana emanettir, sahibinin rı-

zalığı olmadan veremem” deyince kurtlar, “o zaman git sahi-

binden rızalık al gel” derler. “Ama” der, Munzur, “ben gidip 

gelene kadar siz sürüye saldırırsınız. Sürüye saldırmayacağı-

nıza üç büyük günah üzerine yemin eder misiniz?” Bunun 

üzerine kurtlar, “evde kalmış genç kızın günahı için; sacın 

üzerinde lokma vermeyen kadının günahı için, eski süpürge 

ile yeni süpürgeyi biri birine karıştırıp kullananın günahı için 

sana söz veriyoruz ki biz sürüye karışmayacağız” diye yemin 

ederler. Kurtların yemininden sonra İbrahim Peygamberden 

rızalık almak üzere yola çıkan Munzur, kendi kendine, “nasıl 

olur da ben kurtlara güvenip, sürüyü teslim ettim, ya şimdi 

sürüye saldırırlarsa” diye endişeleriyle mücadele ederken İb-

rahim Peygamber’e rastlar. İbrahim Peygamber, tek başına 

gördüğü Munzur’a, şaşkınlıkla, “sürüyü nerede bıraktın?” 

diye sorar. Bunun üzerine Munzur, “iki tane kurt gelip ben-

den bir koyun istediler, bende ‘koyunlar benim değil, sahibi-

nin rızalığı olmadan veremem’ dedim. Onlar da ‘o halde git 

sahibinin rızalığını al dediler, onun için geldim” diye cevap 

verir. İbrahim Peygamber, “peki sen onların sözüne güveni-

yor musun, insan kurda koyun teslim eder mi?” diye sorunca 

Munzur’da, kurtların üç büyük günah üzerine yemin ettiğini 

anlatır ve kurtlara koyun vermek için İbrahim Peygamber’in 

rızası olup olmadığını merak eder. 

İbrahim Peygamber, “o halde git, şayet sürüye dokunmamış-

larsa kendilerine söyle, hangi koyunu beğeniyorlarsa onu alıp 

götürsünler” der. İbrahim Peygamber’den rızalık alan Mun-

zur, sürünün yanına geldiğinde, koyunların bir kısmının 

ağılda bir kısmı da gölgede geviş getirdiğini; kurtların da her 

iki tarafta nöbet tuttuğunu görür. Munzur’u gören kurtlar, 

“sürünün sahibi razılık gösterdi mi?” diye sorarlar. Mun-

zur’da, sürünün sahibi, ‘kendileri sürünün içinden bir koyun 

beğenip alsınlar’ diyor diye cevap verir. Sürünün içine giren 

kurtların seçtiği koyun, Munzur’un sahip olduğu ve yedi yıl-

dan beridir ilk kez bu yıl iki canlı olan tek koyundur. Munzur, 

kurtlara, o koyunun kendisine ait tek koyun olduğunu söyle-

yemez. Koyunu alıp sürüden uzaklaşan kurtlar, kuytu bir 

yerde koyunun kuzulamasını sağlarlar. Kurtlar, doğurttukları 

iki tane erkek kuzuyu alıp, koyunu salarlar. Koyunun karnını 

yoklayan Munzur kuzulatıldığını anlamış ve biriken sütü sağ-

maya başlamış. Tam o sırada neler olduğunu merak edip sü-

rünün yanına gelen İbrahim Peygamber, koyunların yarısının 

beyaz yarısının da siyah renge büründüğünü görünce gözle-

rine inanamamış. Büyük bir hayranlık ve minnetle “oğul bu 

keramete nasıl erdin” diyerek yaklaşan İbrahim Peygamber’i 

gören Munzur koşmaya başlar. Munzur koştukça elindeki 

                                                                    
3  Işık, Bir Tutam Tunceli, 101-102. 
4  Meltem Karakaş, “Dersim Aleviliğine Kaynaklık Eden Kültler Kutsal 

Mekânın Önemi ve Munzur Baba”, Geçmişten Günümüze Alevilik I. Ulusla-
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bakraçtan dökülen sütün değdiği her noktadan süt gibi bem-

beyaz su çıkmış. Kırkıncı adımında elindeki bakracı da atan 

Munzur, kayanın tam ortasında fışkıran gözenin içinde sır ol-

muş. Rivayet edilir ki kurtların götürdüğü kuzulardan biri İb-

rahim Peygamberin oğlu İsmail’in yerine kurban olarak yere 

inen koçmuş. İkinci koçun hala sağ olduğuna ve insanoğlu-

nun başına gelecek en büyük felaketi önlemek için kurban 

edileceğine inanılmaktadır”.3 Munzur efsanelerinin ötesine, 

kutsal mekân inancının ve burada uygulanan ritüellerin ta-

rihsel arka planına bakmakta yarar vardır. Bu mekân, birçok 

kült ve inançsal ritüeli bir arada barındırması bakımından 

önemlidir. Su kültü başta olmak üzere, dağ kültü, ağaç kültü, 

kaya/taş kültü, ateş kültü ve atalar kültü izleri Munzur’da gö-

rülmektedir. İnsanlar, akarsuyun kaynak noktası olan göze-

lerde, çıralar yakarlar, çaputlar bağlar ve kurbanlar keserler. 

Efsanede anlatılan, Munzur’un bakracından dökülen sütle 

fışkıran sudan içmek insanların âdetidir. Bu kutsal mekânda 

su kültünün ve suya hürmetin somut yansımalarına şahit ol-

maktayız.  Aleviler için kutsal olan Hızır orucunda, bahar baş-

langıcında, Gağand adı verilen ve ocak ayında kutlanan bay-

ramda başta olmak üzere, çeşitli dini ve kültürel etkinliklerde 

su kenarında toplanılır, saçılar yapılır, lokmalar dağıtılır. 

Halk, gözelerdeki sudan ve taşlardan biraz alarak, kutsal bir 

parça olarak götürürler. Bu parçaların iyilik, bereket ve şifa 

getireceklerine inanırlar. Munzur gözeleri, akarsuyu ve dağı, 

Tunceli Alevileri için oldukça kutsal olan önemli mekândan 

birisidir.4 

Munzur’da su kültünün diğer kültlerden daha ön planda ol-

duğunu görmekteyiz. Tunceli yöresinin en kutsal pınarı olan 

Munzur’a olan hürmet ve burada gerçekleştirilen ritüeller, 

Eski Türklerin su kültüne oldukça benzemektedir. Eski Türk-

lerde su, gök, toprak ve ateş kutsal dört ana unsurdur. Yer-

su’ların en önemlilerindendir. Yer-su içerisinde toprak ya-

şamı barındıran unsurken, su da yaşama kaynaklık eden un-

sur olma özelliğini taşır. Ayrıca gökten yağmur olarak düşü-

yor olması da suya ayrı bir kutsallık kazandırmıştır.5 Tun-

celi’de Munzur özelinde de görüldüğü gibi suyun kutsanması 

ve aziz olarak kabul edilmesi söz konusudur. Munzur’un, 

Tunceli şehir merkezinde Pülümür çayı ile birleştiği noktaya 

kadar olan tüm kısmı kutsal addedilir. İki akarsuyun birleşme 

noktasında Gola Çetu denilen kutsal bir ziyaret mekânı da 

vardır. Eski Türk inancının suyla ilgili ritüellerine benzer uy-

gulamalar, Munzur üzerinde sıklıkla görülür.6 Altay Türkleri, 

Khatun nehrini kutsal kabul edip, kurbanlar sunarlardı ve çe-

şitli dini ritüeller icra ederlerdi. Kıpçakların İrtiş ırmağını 

kutsal kabul ettikleri bilinmektedir. Yenisey bölgesindekiler 

de Tom ve Kem ırmaklarını mukaddes kabul ederlerdi.7  

5  İskender Oymak, “Anadolu’da Su Kültünün İzleri”, Fırat Üniversitesi İlahi-
yat Fakültesi Dergisi 15/I (2010): 36. 

6  Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, (Ankara: AKM 
Yayınları, 1995) 56. 

7  Murat Uraz, Türk Mitolojisi, (İstanbul: Düşünen Adam Yayınları, 1994), 182. 



36 | GENÇ KALEMLER 

 

Munzur suyu ve kaynak noktası gözeler, yöre Aleviliğinin 

önemli inançsal ritüel merkezidir. İnsanlar yılın çeşitli za-

manlarında gözelere giderek burada kurbanlar keserek iba-

detlerini yaparlar. Mum ve çıralar yakılarak dualarda ve di-

leklerde bulunulur. İnsanlar akarsuyun kutsallığına zarar ve-

recek hareketlerden sakınırlar. Akarsuyu kirletmekten imtina 

eder sakınırlar. Suda yaşayan canlılarda kutsal sayılır, özel-

likle alabalıklar kutsaldır. Munzur suyunun güzergâhındaki 

yakın köyler de halk, önemli dini günlerde su kenarına gelip 

çıralar yakar dualar eder. Eski Türk inancındaki saçı gelene-

ğinin bir yansıması olan lokmalarını sunarlar. Yine bu uygu-

lamaları Kutu deresi, Peri çayı gibi diğer akarsu kenarlarında 

da gerçekleştirdikleri olur.8 

Türkler, konargöçer yaşamın bir parçası olarak hayvancılıkla 

uğraştıkları için suyun onlar için ayrıca önemi vardır. Büyük 

sürüleri sulamak için sulak alanlar önemlidir. Suyun bereke-

tin kaynağı olduğu inancı yaygındır. Türkler, inançları gereği 

her suyun veya su kaynağının bir iyesi olduğuna inanmak-

taydı. Munzur motifinin de aslında bir su iyesi olduğunu söy-

leyebiliriz. Munzur, su iyesinin evliyaya dönüştüğünü göster-

mesi bakımından önemli bir örnektir. Munzur’daki gibi kur-

ban keseme uygulamalarına eski Türklerde oldukça sık rast-

lanmaktadır. Yakutlar bereket için, “U iççite” adlı iyeye kur-

banlar sunarlar.9 Yöre halkı, Munzur suyunun kutsallığına 

zarar verecek her türlü hareketten sakınırlar. Eski Türk inan-

cında da bu durumun söz konusu olduğunu bilmekteyiz. Bu-

nun bir örneğine 10. yüzyılda İbn Fadlan şahit olmuştur. 

Türklerin suyu kirletmemek adına çok fazla suyla temas et-

mediklerini görmüştür. İslam inancına mensup olduğu için 

bu durumu yadırgadığı görülmektedir. Çünkü bilindiği gibi 

İslam’da su ile temizlik ibadetin gereklerinden birisidir. Gö-

rüldüğü gibi İbn Fadlan burada bir önyargıya itilmiştir. Türk-

ler ve pek çok Orta Asya halkı suyun kutsiyetine zarar verme-

mek için fazlaca temas etmemişlerdir. Herkesin de kendileri 

gibi suya hürmet etmesini isterlerdi. Özellikle kutsal akarsu-

larını daha çok korumaya dikkat ederlerdi.10 Eski Türkler için 

su saflık ve temizlik sembolüdür. Munzur efsanesinin de iki 

versiyonunda Munzur’un saflığı temsil ettiğini görebiliriz. 

Türlerin suyun sahibi, yani ruhu olduğu inancının bir yansı-

ması Munzur’dur. Yöre halkının Munzur kültü benzeri ina-

nışlar, Oğuzular da Sibirya ve Altay Türklerinde de mevcuttu. 

Göktürk ve Uygurlarda Tamir nehrinin, Munzur’da olduğu 

gibi kaynağı kutsaldır. Yine Orhun, Selenge ve Tola kutsal ka-

bul edilir.11  

Munzur’da Eski Türk İnanç İzleri: Dağ Kültü, Ateş Kültü ve 

Ana Fatma: İnsanlık tarihinin de şahit olduğu birçok kültürde 

                                                                    
8  Onur Köse, “Türk Kültüründe Dağ ve Düzgün Baba Dağı”, Genel Türk Tarihi 
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9  Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, 53. 
10  Ramazan Şeşen, İbn Fadlan Seyahatnamesi ve Ekler, (İstanbul: Yeditepe Ya-

yınları, 2010), 12. 
11  Ünver Günay ve Harun Güngör, Başlangıçtan Günümüze Türklerin Dini Ta-

rihi, (Kayseri: Berikan Yayınevi, 2015), 59. 

dağlar her zaman kutsallık sıfatını almışlardır ve ilahların 

yurdu ve ibadet merkezleri olarak görülmüştür. Dağlar eski 

devirlerden beri Türkler için, Tanrıya ulaşmanın en uygun 

noktaları olarak kabul edilmiş ve kutsanmıştır. Türk mitolo-

jisinin de önemli motifi olan dağlar, ağaç, nehir ve ateş kült-

leriyle beraber Yer-Su’ların en kutsalı ve yaygın olanlarıdır. 

Dağlar da tıpkı diğer kutsal varlıklar gibi iyelere sahiptirler. 

Dağ, kendi iyesi dışında başka birçok ruha da ev sahipliği ya-

par. Bu sebepten ötürü dağ aynı zamanda kutsal bir alanı 

ifade eder. Dünyayı kuşatıp kemer gibi kavradığı inanışı 

hâkimdir. Bu şekilde dünyayı bir arada tutan varlık olarak gö-

rülür.12 Eski Türklerin Yer-Su ruhlarının insanlar gibi yaşa-

dığı inancı mevcuttur. Dağlarda tıpkı insanlar gibi konuşur, 

duyar, evlenir ve çocukları olabilir. Yine kam/şamanlar dini 

ayinlerini dağda yaparken bizatihi dağın ruhuyla iletişime ge-

çer ve onunla muhatap olur. Bunun benzeri olarak, Tunceli 

yöre Alevilerinin de Munzur ve Düzgün Baba dağında gerçek-

leştirdikleri dini ritüellerde, dağa ve dağın ruhu Munzur ve 

Düzgün’e dua ettikleri görülür.13 Munzur dağı, Türk kültü-

ründeki dağ motifinin benzeri örnekler taşımaktadır.  İnsan-

lar bu dağı, yine Tunceli yöresinin bir diğer kutsal dağı, Düz-

gün Baba örneğinde Düzgün’ün olduğu gibi, Munzur’un da sır 

olduğu yer olarak bilirler. Dağın kutsallığı yöre halkı inan-

cında oldukça kuvvetlidir ve yöre inancında dağ kültünün ev-

liya/eren kültüyle birleştiğini görmekteyiz.14  Eski Türk inan-

cında ata ruhlarına ev sahipliği yapan dağlar, İslam ile bir-

likte erenlerin isimleriyle anılır olmuştur. Dağ kültü motifleri 

ren kültü altında sürmüştür. Eski Türklerin Ata, Han olarak 

zikrettiği dağlar, Anadolu’da Baba olarak anılır olmuşlardır. 

Munzur Baba veya Munzur dağı bunun en önemli örneklerin-

den birisidir.15  

Munzur üzerinde görülen bir diğer eski inanç kültü de ateştir. 

Akarsuyun kaynak yeri gözelerde halkın çıralar ve mumlar 

yakarak dileklerde bulunduğu alanlar mevcuttur. Yine Mun-

zur suyunun güzergâhı boyunca, bazı noktalarda halkın çıra-

lar yaktığı görülür. Ateşin kutsallığı pek çok kadim inancın 

ortak noktalarından birisidir. Zerdüştlük inancının bir etkisi 

olarak bölgede kaldığı da söylenmektedir. Ancak daha önce-

den de belirttiğimiz gibi Tunceli, yani tarihsel adıyla Dersim 

coğrafyası, pek çok kültürden izler taşımaktadır. Ateş/Çıra, 

burada eski Türk inançlarına benzer olarak arındırıcı ve dilek 

dileme aracı olarak görülmektedir. Anadolu’nun pe çok nok-

tasında olduğu gibi bu yörede de ateşe hürmet edilir ve kirlet-

memeye özen gösterilir. Tunceli yöre Alevileri ateşinde bir 

canı ve ruhu olduğuna inanırlar. Bu eski Türk inancındaki ot-

izi, od tengri ot-ene(ana) gibi isimlendirmelerle anılan ateş 

12  Fuzuli Bayat, Türk Mitolojik Sistemi 2, (İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2015), 
222. 

13  Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm Materyaller ve Araştırmalar, 
Ankara: TTK, 1995), 50-51. 

14  Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, 87. 
15  Köse, a. g. e., 19. 
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iyesi inancının bir yansımasıdır. Ateşin sahip olduğu ruh iyi 

olarak kabul görür. Tunceli Alevilerinin inancına benzer ola-

rak Hakaslar ve Tuvalar, ateş ruhunu insani vasıflarla kişileş-

tirmişlerdir.16 

Munzur akarsuyunun üzerindeki kutsal noktalardan birisi 

Ana Fatma ziyaretidir. Anadolu binyıllardır kadın tanrıça ve 

mitolojik varlıkların yurdu olmuştur, tarihsel süreç içerisinde 

Kibele’den Ana Fatma’ya kadın kültleri peşi sıra gelmiştir. 

Her biri öncülünden bir şeyler almıştır, bereketi, doğumu, te-

mizliği ve iyiliği temsil etmişlerdir. Ana Fatma kültü dünya 

üzerinde yaygın olan dişi iyelerin son yansımalarından birisi-

dir.17 Türk mitolojisindeki Umay Ana da Ana Fatma kültünün 

öncüllerindendir. Hz. Muhammed’in kızı ve Hz. Ali’nin eşi 

olan Hz. Fatma, tüm İslam dünyası için manevi değeri büyük 

olan şahıslardandır.  Özellikle Aleviler için daha derin anlam-

lar taşımaktadır. Alevi inancının önemli temel kültlerinden 

birisidir. Türk mitolojisinin ve kültürünün önemli bir figürü 

olarak görülen Umay Ana veya Umay Hatun, araştırmacılar 

için tanrıça mı yoksa dişi iye mi olduğu tartışmalı kutsal dişi 

varlıktır. Tonyukuk yazıtında Umay, Gök Tanrı ve kutsal yer-

sub ile beraber anılmaktadır. Umay’ın yeryüzünün kutsalları 

ile ilişkilendirilmesi dikkat çekici bir noktadır. Umay’ın Ana 

Fatma kültünün öncüllerinden biri olduğu anlaşılmaktadır.  

Ana Fatma’da kutsal Munzur’un kenarında bir ziyaret 

mekânına sahiptir ve bulunduğu coğrafyanın varlıklarının 

koruyucusu olarak kabul edilir.18 Ana Fatma kültünün, eski 

İran mitolojisinin önemli tanrıçası Anahita’dan da izler taşı-

dığı araştırmacılarca yapılan çalışmalarda dile getirilmiştir. 

Anahita İran mitolojisinde bereket tanrıçası olarak bilinir ve 

kültünün Anadolu’nun batısına kadar etki etiği bilinmekte-

dir. Tunceli coğrafyasını, birçok kültürün yaşama ve kay-

naşma imkânı bulduğu saha olarak tanımlamıştık. Anahita, 

Kibele, Umay, Hz. Fatma kültlerini, Alevilik inancının kutsal 

dairesine alarak yaşatıyor olduğunu görmekteyiz.19 Ana 

Fatma aynı zamanda Azerbaycan halk kültüründe suyun iye-

sidir. Tunceli’deki Ana Fatma’nın mekânı da kutsal akarsu-

yun kenarıdır.20  

Sonuç: Tabiattaki birçok varlık gibi, akarsuların ve dağların 

da Gök Tanrı inancına göre kendi ruhları olduğuna inanıl-

maktaydı. Türkler inançları gereği onların da insanlar gibi 

canlı olduklarına ve yaşadıklarına, ömür sürdüklerine inanır-

lardı. Türkler, bu ruhları rahatsız etmemeye özen gösterip, 

zaman zaman onları onurlandırmak için kurban ve saçılar 

sunmaktaydılar. Eski inançlarda mevcut olan suyun ve dağın 

kutsallığının, Tunceli yöre halkının inancı içinde muhafaza 

ediliyor olduğunun en önemli kanıtlarından birisi Mun-

zur’dur. Munzur Suyu ve Munzur Dağı, Tunceli yöresi Alevi-

lerinin önemli kutsal mekânlarındandır. Ovacık ilçesinden 

                                                                    
16  Satı Kumartaşlıoğlu, “Türk Kültüründe Ateş ve Ocak İyeleri”, Karadeniz 

Araştırmaları Dergisi 43 (2014): 179. 
17  Yaşar Kalafat, Halk İnançlarından Mitolojiye 1, (Ankara: Berikan Yayınevi, 

2009), 133-136. 

doğan kutsal akarsu üzerinde, su kültü, dağ kültü, ağaç kültü, 

ateş kültü ve kurban kültleri başta olmak üzere birçok eski 

Türk inancı motiflerine rastlanılmaktadır. Akarsu kenarında 

saçı saçma, kurban kesme ve niyazlarda bulunma, önemli 

dini ritüellerin başında gelmektedir. Akarsu yatağı boyunca 

önemli inançsal ziyaret mekânlarını üzerinde barındırır. Gö-

zeler ziyareti, Ana Fatma Ziyareti, Gole Çetu Ziyareti akarsu 

üzerindeki önemli kült merkezlerinden bir kaçıdır. Halk 

inançları gereği yapılması gereken birçok ritüeli, yine akarsu 

etrafındaki kült merkezlerinde gerçekleştirir. Ayrıca Munzur 

nehrinin doğuşu efsanesinin kahramanı Munzur Baba, yöre 

evliyalarının da en önemlilerindendir. Kam/Şaman geleneği-

nin İslami yansıması olarak kabul edilen, Eren/Evliya kültü-

nün de önemli örnekleri yörede oldukça yaygındır. Erenlerin 

kutsal dağları, akarsuları, kayaları veya ağaçları olduğuna 

inanılan kutsal mekânlarında fazlaca örneği Tunceli yöre-

sinde mevcuttur. Dersim, farklı inançların ve kültürlerin har-

manlandığı kadim bir coğrafyadır. İnsanın tabiatla olan 

inançsal ilişkisi çok eski zamanlara dayanır. Dünya üzerinde 

semavi dinler yaygınlaşsa da birçok farklı coğrafyada, farklı 

kültürlerin, animizm kökenli eski kadim izleri de yaşatmaya 

çalıştığı görülmektedir. Anadolu Alevileri ve özellikle de Der-

sim Alevileri, eski kadim gelenekleri ve inançları kültürle-

rinde halen yaşatmaktadırlar. Munzur örneği üzerinden de 

görüldüğü gibi Dersim coğrafyasının pek çok yerinde eski 

inançların izleri vardır, bu izler o kadar yaygındır ki her kö-

yün neredeyse kutsal ağacı, dağı ve akarsuyu vardır. Yine yöre 

halkı kutsal alanlarda yaşayan canlılara da hürmet duyar ve 

onlara zarar verilmesinden kaçınırlar. Bu canlılar geyik/dağ 

keçisi gibi hayvanlar olmakla birlikte kutsal alanlardaki ağaç-

lar da olmuştur. Tarihsel süreç boyunca Anadolu’da farklı 

kültürler bir araya gelmiş, birbirlerine etki etmiş ve kimi za-

man iç içe geçmişledir. Bütün etkileşimlerin ve semavi dinle-

rin etkisine rağmen, eski kadim inançların izlerinin hala mu-

hafaza ediliyor olduğu, Munzur örneği üzerinden açık bir şe-

kilde anlaşılmaktadır. 

18  Jean-Paul Roux, Eski Türk Mitolojisi, (Ankara: Bilge Su, 2015), 134. 
19  Dilşa Deniz, a. g. e., 282. 
20  Yaşar Kalafat, Türk Kültürlü Halklarda Mitler, (Ankara. Berikan Yayınevi, 

2012), 196. 


